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GİRİŞ 

 

I.KONUNUN TANIMLANMASI 

 
İletişim, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bireyler yaşadıkları 

toplumda, hangi sosyo-ekonomik konumda olursa olsunlar, çağlar boyunca iletişime 

büyük önem vermişlerdir. 

İletişimde temel ilke hiç kuşkusuz, insanların gerek kendi çevrelerinde, 

gerekse uzaklarda oluşan gelişmelerle ilgili bilgi edinmesidir. Tarih boyunca insan, 

kendini çevreleyen ortamda haber alma ve özümseme kapasitesini iyileştirmeye ve 

aynı zamanda kendi haberinin iletimindeki hızını, açıklığını ve çeşitliliğini arttırmaya 

çaba göstermiştir.1 Bu ise hareket işaretleriyle başlamış, sonra insanoğlu ses işaretleri 

kullanmış, giderek mesajını iletmek için sözsüz yöntemler geliştirmiş, resim, yazı 

dahil olmak üzere; müzik, dans, davul, ateşle işaret verme, çizimler, başka türden çizi 

simgeler kullanmıştır. Daha sonra da ideogramlardan yaralanmaya başlamıştır. Bu 

özellikle önemlidir. Çünkü, böylelikle bir meramın bir soyutla temsil edilmesi 

birleşimi yaratılmıştır. Ancak insanoğlunu diğer canlılardan ayıran ve ona üstünlük 

sağlayan, şey dilin gelişmesidir. İnsanın iletişimi de, bu sayede genişlik ve açıklık 

kazanmıştır.2 

Süreç içinde insanların iletişime ve iletişim araçlarına olan gereksinimi 

nedeniyle, bu alanda insan zekasını, düşünce ve düş gücünün sınırlarını zorlayan 

boyutta gelişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler, küreselleşen dünyada tam bir 

yarışa dönüşmüş, buluşlar ve yenilikler birbirini izlemiştir. Telgraf, telefon, teleks, 

                                                
1 MACBRİDE Raporu, Bir Çok Ses, Tek Bir Dünya , ( Çev.Ertuğrul Özkök başkanlığındaki bir heyet) 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim Komitesi Yayını, Ankara:1993, s.3 
2 Filiz Seçim ve Seyfettin Turan, Haber Ajansları, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 
Yayınları, Eskişehir:1994, s.33 
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faks, bilgisayar gibi araçların gelişmesi ve günümüzde internetin bütün dünyayı 

birbirine bağlaması sonucunda, insanlar daha hızlı bilgi edinme olanaklarına sahip 

olmuşlardır. Bu gelişmeler, çağımızda insanların gelişen olayları günler sonra değil, 

saniyesi saniyesine öğrenmesi olanağını yaratmıştır. 

İletişimde gelişme, insanoğlunu ilkel yaşantıdan koparıp dünyayı, 

toplumları yönetir duruma getirmiş ve zaman kavramını yok etmiştir. Ülkeler ve 

toplumlar arasındaki bilgi aktarımı; ekinsel, toplumsal ve ekonomik gelişmelerdeki 

sınırları kaldırmıştır. Toplumlar ve ülkeler, iletişim olgusuyla birbirlerine üstünlük 

sağlarken; bugün savaşlar bile çok iyi oluşturulan iletişim ağları sayesinde 

kazanılmaktadır.3 

Günümüzde artık dünyadaki toplumlar, bilgiyle olan ilişkilerine göre 

değerlendirilmekte, “bilgi yoksulu-bilgi varsılı” topluluklar olarak ayrılmaktadırlar. 

Artık daha önceki dönemlere kıyasla daha çok bilgi üretilmekte, tüketilmekte ve 

istenmektedir. Giderek daha çok üretilen bilgide büyük kitlelere, tüm dünyaya kitle 

iletişim araçlarıyla sunulmaktadır. Uluslararası büyük kurumların “paketlediği” ve 

teknolojinin yaydığı iletiler kitleleri yönlendirebilmektedir. Kitleler bugün 

reklâmlarla kandırılmakta, propagandalarla ikna edilmekte ve gösterilerle 

eğlendirilmektedir. Bugün ürün satmak için uygulanan tüm bilimsel teknikler, 

düşünce satmak içinde kullanılmakta ve süslenip paketlenen düşünceler alıcı 

bulmaktadır.4 

Ancak; mesaj, veri, haber, kültür ve diğer enformasyon gelişmiş 

ülkelerden, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelere, yani güç ve teknolojiyi elinde 

bulunduranlardan daha az bulunduranlara doğru bir akış içindedir. Dünyamızı 

                                                
3 Özgür Gönenç, Agence France Press ve Anadolu  Ajansı’nın Karşılaştırılması , İ.Ü Basımevi , 
İstanbul: Mayıs 2001,s.1 
4 Ayseli Usluata , İletişim –Cep üniversitesi ,Yeni Yüzyıl Kitaplığı,İletişim Yayınları, s.7 
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kuşatan iletişim ağlarının görülmemiş bir boyutta ve seçenekte kültür ürünleri ve 

bilgi sunmaları ve bunların gelişmiş ülkeler kanalıyla dünyanın geri kalanına 

ulaştırılması, uluslararası iletişimde yaşanan ciddi bir soruna temel teşkil etmektedir. 

Bu duruma “dengesiz iletişim” adı verilmektedir.5  

Dünyada özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında görülen 

bu iletişim sorununun kaynağında elbette başta ekonomik nedenlere yatmaktadır. 

Ülkeler arasında görülen ekonomik dengesizlikler, başka alanlara da yansımış ve 

iletişim alanı da bundan payını fazlasıyla almıştır. 

Günümüzde iletişim daha güçlü, daha zengin ve daha iyi donanmışların 

egemenliğinde, eşit olmayan taraflar arasında gerçekleşen bir değiş-tokuş haline 

gelmiştir. Güç ve zenginlik konusundaki farklılıklar, doğal olarak iletişim yapıları ve 

akımları üzerinde etkili olmaktadır. Bugün geri kalmış diye nitelendirilen ülkelerin 

bir kısmı hala kendi sınırları içindeki kimi bölgelerden günlerce sonra haber alırken, 

gelişmiş ülkelerin basın-yayın kuruluşları savaş alanlarından bile naklen yayın 

yapmaktadır. İletişim teknolojisini geliştiren ve gelişimine öncülük eden bu ülkeler, 

kendi vatandaşlarını bilgilendirme, dünya haber dolaşımına katkıda bulunma ve 

yönlendirmede de önde gelmektedirler.6 

Dengesizlik konusundaki tartışma her şeyden önce, uluslararası haber 

akımları ve haberin toplanma ve yayılmasında uluslararası büyük haber ajanslarının 

egemenlikleri çerçevesinde netlik kazanmaktadır. Bugün dünyada haber dolaşımı 

büyük ölçüde; Amerikan Associated Press(AP), İngiliz REUTERS ve Fransız 

Agence France Press(AFP) ajansları tarafından yürütülmekte ve yönlendirmektedir. 

Bütün dünyayı kapsayan çalışma alanlarının sağladığı, uluslararası haberlerin 

                                                
5 Gülseren Tozkoparan, Körfez Savaşında Türk Basını ve Haber Kaynakları, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi  İletişim Fakültesi, 1994, s.1 
6 Murat Zeytinli, Uluslararası Haber Dengesizliği, Rebel Yayıncılık, İstanbul:1997, s.13 
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dağıtımındaki tekele yakın konumlarıyla tüm dünya haberlerinin %80’ini Londra, 

New York ve Paris aracılığıyla almaktadır.7 Uluslararası ajansların yanında yine 

görüntülü habercilikte Amerikan CNN ve Fox Tv, İngiliz BBC ve ITN gibi kanallar 

ön sıralarda yer almaktadır. 

Uluslararası haber dağıtımını yapan bu kuruluşlar, tüm ülkelerdeki basın-

yayın organlarının başlıca kaynak kurumu ve can damarı sayılmaktadırlar. Hatta bir 

anlamda, teknik yetersizlikler ve ekonomik nedenlerden ötürü, pek çok ülkenin kitle 

iletişim araçları bu ajanslara bağımlı durumdadır. Ancak bu kuruluşların 

bültenlerindeki haberlerin çoğunluğu, gelişmiş ülkelerin haberlerinden oluşmaktadır. 

Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere yönelik haber trafiği ise, “seçmeli” ve 

“beklenmedik” haber düzeyinde kalmaktadır. Bu ülkeler ancak, olağanüstü 

durumlara meydana geldiğinde, “süper güçlerle” çatışma olduğunda, merkezdeki 

ülkelerin tarihleriyle bağlantısı olan kimi olaylar söz konusu olduğunda haberlere 

konu olabilmektedirler. Ancak bu olaylarda yine batılıların gözüyle ele 

alınmaktadır.8  

İletişim konusundaki dikey iş bölümü, haber sisteminde çevre ülkelerin 

olay üretmeleri, merkezin bunları habere dönüştürmesi biçiminde belirir. Bu da 

sorunları, merkezin gözünden görüp değerlendiren gazetecilerin görevlendirilmesi, 

yetiştirilmesi ve olayları merkezin çıkarlarına göre süzgeçten geçiren bir iletişim 

ağının yaratılmasıyla olur.9 

Kökenleri ve yapıları nedeniyle, uluslararası haber ajanslarının haber 

seçimlerinde kullandıkları ölçütler, çoğu zaman az gelişmiş ülkelerin ne çıkarlarını, 

ne de toplumsal gerçeklerini yansıtmaktadır. Üstelik bu ajansların, ulusal 

                                                
7 Zeytinli, a.g.e,s.8 
8 Seçim ve Turan, a.g.e, s.126 
9 Zafer Özcan, Uluslararası Haberleşme ve Az Gelişmiş Ülkeler, Ankara:1983,s.19 
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kamuoylarını etkilemek ya da ilgisiz kılmak amacıyla, haber seçimlerini belirli 

siyasal, diplomatik ve ekonomik ölçütlere göre yaptıkları da bir gerçektir.10 

Uluslararası haber ajanslarının, haber seçiminde izledikleri ölçüt, bilinçli 

ya da içgüdüsel bir biçimde uluslararası ekonomik sistemin kaynağını bulduğu 

kapitalist ülkelerin çıkarları olmaktadır.11 Haber ajanslarının ayrıca uluslararası 

çarpıtma (distortion) ya da yanlış bilgilendirme (disinformation) kaynakları olarak 

kullanıldığı durumların varlığı da söz konusudur. Bu tür uygulamalar sık sık 

yapılmakta, özellikle ülkelerarası ilişkiler içerikli haberlerde, uluslararası haber 

ajanslarının ait olduğu ülkenin dış politikası, haberlerin temel ölçütlerini 

oluşturmaktadır.12 

Tüm dünyadaki basın-yayın kuruluşlarının dış haberler konusunda bu 

belli başlı birkaç büyük ajansa bağımlı olduğu göz önüne alındığında, bu durumun 

tek yönlü haber akışının en önemli sakıncalarından birini oluşturduğu görülmektedir. 

Çünkü haber toplama ve iletmede, dünyada birkaç kuruluşun dışında, hiçbir medya 

sistemi, dış muhabir tutmaya finansman bakımdan yeterli değildir.  

İdealde istenen, her ülkenin dünyada gerçekleşen olayları, kendi 

muhabirlerinin gözüyle görmesi, onların yorumlarıyla okumasıdır. Çünkü olaylara 

bakış açısı ülkelere ve ülkelerin çeşitli durumlarına göre farklılıklar göstermektedir. 

Aksi takdirde, başka bir ülkenin basın-yayın kuruluşundan ya da ajansından alınan 

haberlerde olaylara farklı açılardan bakılmış, farklı yorumlar getirilmiş olma ihtimali 

vardır. Haberi yayanlar, duyuranlar olayları, kendi açılarından görüp değerlendirir ve 

                                                
10 Atilla Girgin, Uluslararası İletişim Haber Ajansları ve A.A, Der Yayınları, İstanbul:2002, s.65 
11 Özcan, a.g.e, s.40 
12 Girgin, a.g.e,s.63 
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kendi ölçütlerine göre seçerler. Bu durum dünyanın her yerinde her zaman böyle 

olmuştur.13 

 

II.AMAÇ VE ÖNEM 

 
Haber, değişik işlevlerinin yanı sıra bireylerin, öteki bireyler ve çevreyle 

anlamlı ilişkiler kurmasında, dünyayı algılamalarında en önemli öğeleri oluşturan 

bilgiler bütünüdür. Dolayısıyla yerel, yöresel ve ulusal çerçevenin dışındaki 

uluslararası alanda da  kimlerin neleri haber konusu olarak seçtikleri, konuların nasıl 

işlendiği, ne amaçla ve kimlere hangi ölçütlere dayanılarak dağıtıldığı üzerinde 

durulması gereken bir konudur. Çünkü bireylerde ve dolayısıyla ulusal topluluklarda 

“ötekiler” (diğer bireyler, toplumlar, uluslar, ülkeler) ile ilgili önyargılar, geleceğe 

yönelik kararlar, olumlu ya da olumsuz simgeler, düşünceler, tutum ve davranışlar 

haberlere göre oluşmaktadır. 14 

Bugün dünya konjonktüründe söz sahibi olan gelişmiş ve güçlü ülkelerin, 

uluslararası ölçekli tüm dünya ülkelerine haber, haber malzemesi ve görüntü dağıtan 

haber ajansları vardır. Görsel, işitsel ve yazılı basının haber, bilgi ve görüntü 

gereksinimi karşılayan bu büyük kuruluşlar, tüm ülkelerdeki kitle iletişim araçlarının 

başlıca kaynak kurumudur. Ancak uluslararası iletişimin bir anlamda denetimini 

yapan bu belli başlı büyük ajanslar genellikle Batı dünyasının çıkarlarına ters 

düşmeyen bir anlayışla haberlerini yayınlamaktadırlar. Günümüzde uluslararası 

haber ajanslarını, haber toplama ve üretim aşamalarında “bilinçli ya da bilinçsiz 

taraflılıktan” soyutlamak mümkün değildir. Ayrıca uluslararası haber ajansları da, 

ulusal öz ve kimliklerini yitirmek gibi bir tutum içinde asla değildirler. Onlarda 

                                                
13 İdris Adil, Haberde Dışa Bağımlılık, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Yayını, İstanbul:1992,s.19 
14 Gürsel Öngören, Uluslararası İletişim, Der Yayınları, İstanbul:1995,s.135 

6 



    

yayımlayacakları haberleri öteki kitle iletişim araçlarına benzer biçim ve koşullarda 

sağlamaktadırlar. 15 Ancak bu ajansların konumu diğer kitle iletişim araçlarından 

oldukça farklıdır. Çünkü bu ajansların topladıkları ve yaydıkları haberler, diğer tüm 

kitle iletişim araçları tarafından kullanılmaktadır.  

Sonuç olarak, uluslararası haber ajanslarının uluslararası olay ve 

olgulardaki yanlılığı, değerlendirme biçimleri, tutumları ve yarattıkları streotipler, 

bunları kullanan kitle iletişim araçları yoluyla tüm dünyaya ulaşmaktadır.  Üstelik 

New York, Londra ve Paris’ten Üçüncü Dünya Ülkeleri’ne gönderilen haberler, öteki 

ülkelerdeki bürolardan bu metropollere ulaştırılanlardan çok daha fazladır. 

Dolayısıyla hem gelişmiş ülke kamuoyları, bağımlı ülkelere hakkında eksik ya da 

taraflı bilgilendirilmekte, hem de bu haber ajanslarına abone olan ülkeler birbirleri 

hakkında yeterli bilgi sahibi olamamaktadır.16 

Hükümetler arası gidip gelen mesajlar hariç, uluslararası iletişimde en 

önemli unsur haber akışıdır. Birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan ulus devletler 

arasındaki ilişkiler büyük ölçüde bu haberlere göre biçimlenmektedir. Dolayısıyla 

kitle iletişim araçlarında yayınlanan dış haberler, bir anlamda çağdaş dünyanın ve 

tarihin yazılmasıdır. Bu yolla, kamuoyuna uluslararası ilişkilerin 

değerlendirilmesinde belli bir bakış açısı verilebilir, bireyler ve toplumlar 

koşullandırılmaya çalışılır.17 

Devletler ve genelde uluslararasındaki her konuda daha yakın işbirliğinin 

sağlanması, aradaki anlaşmazlıkların giderilmesi ya da azaltılması, önyargıların ve 

olumsuz imajların giderilmesine bağlıdır. Bunun tek yolu da, dünya üzerindeki 

                                                
15 Girgin, a.g.e, s.88 
16 Henri Piegat, Les Agences de Presse, Documantation  Française, Paris:1997, s.110 (Aktaran Girgin, 
a.g.e,s.88) 
17 Seçim ve Turan, a.g.e , s.10 
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iletişimi geliştirmek, haber ve genelde bilgi akışının önündeki engelleri ortadan 

kaldırmaktır.18 

Ancak serbest enformasyon akışının önündeki en önemli engel, dünyanın 

her tarafındaki basın yayın kuruluşlarının dış haberler konusunda belli başlı birkaç 

büyük ajansa olan bağımlılıklarıdır. Birçok yerde ulusal basın ajansları, gazeteler, 

televizyon ve radyo istasyonları muhabir bulunduramadıklarından dolayı, dış 

haberler söz konusu olduğunda uluslararası ajanslara bağımlı durumdadırlar. Bu 

durum, herhangi bir olay ya da konu hakkında, bir ülke kamuoyunun sağlıklı 

bilgilendirilmesi önündeki en temel sakıncalarından biridir. Bağımlılık, ister istemez 

olaylara tek bir açıdan bakma zorunluluğu getirmektedir. 

Bu noktadan hareketle, bu çalışma kapsamında 20 Mart–1 Mayıs 2003 

tarihleri arasında gerçekleşen ve dünya gündemini uzun süre meşgul eden Irak Savaşı 

sırasında Türk kamuoyunun hangi kaynaklar tarafından ve hangi doğrultuda 

bilgilendirildiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Türkiye’nin sınır komşusu Irak’ta gerçekleşen savaş, bölgenin stratejik 

önemi nedeniyle ülkemizi yakından ilgilendirmektedir. Coğrafi yakınlık, komşuluk 

ilişkisi gibi nedenlerle savaşın sonuçlarından en çok etkilenmesi düşünülen ülke olan 

Türkiye açısından, Irak’ta yaşanan gelişmeler oldukça önemlidir. Savaş sırasında 

Irak’a Türk askerinin gönderilme ihtimali, Irak’taki Türkmenlerin geleceği ve 

bölgede bir Kürt devleti oluşumu ihtimali, savaş sonrası Irak’ın yeniden 

yapılandırılmasında Türkiye’nin de söz sahibi olmak istemesi gibi pek çok unsur ve 

daha önce yaşanan Körfez Savaşı deneyimi dolayısıyla savaş, Türkiye’nin sıcak 

gündemimi oluşturmuştur. Bu nedenlerden ötürü, ülkemizi ve ülkemizin dış politika 

                                                
18 Öngören, a.g.e, s.135 
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önceliklerini yakından ilgilendiren bu konuda sağlıklı bir haber akışının varlığı 

büyük önem taşımaktadır. 

Uluslararası alanda tüm dünyayı yakından ilgilendiren gelişmelerin söz 

konusu olduğu, hükümetlerin gerek kendi kamuoylarının, gerekse dünya 

kamuoyunun neyi, ne kadar bilmesi gerektiğine müdahale ettiği ve bunun için 

medyaya ciddi sansür uyguladığı savaş ve kriz dönemlerinde, uluslararası iletişimde 

yaşanan dengesizliğin boyutları giderek artmaktadır.  

Çünkü devletler için, savaşta gerçeğin anlatılmasından daha önemli ve 

öncelikli olan şey, ne olursa olsun savaşı kazanmaktır. Savaşan gruplar ve devletler, 

hem askeri ve siyasal amaçlarına ulaşabilmek, hem de karşı tarafı ve gerektiğinde 

kendi kamuoylarını yanıltabilmek için çağlar boyunca hiç çekinmeden gerçeği 

gizlemeye çalışmışlardır. Hatta bunun için gerektiğinde yalana bile başvurmuşlar, 

medyayı istedikleri gibi yönlendirmenin oyunun bir parçası olduğuna inanmışlardır.19 

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın tanık olduğu Körfez Savaşı bunun en 

çarpıcı örneği olarak hala hafızalarda yer almaktadır. Savaş sırasında dünya 

kamuoyu, ABD’nin basına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle savaş haberlerini tek yanlı 

olarak almış, televizyonlardaki canlı yayınlarla savaşa tanık olduğunu zannederken, 

aslında bir senaryonun gösterimine şahit olmuştur. Tüm dünya savaşla ilgili olarak 

ABD’nin izin verdiği ölçüde bilgilendirilmiş, savaşla ilgili gerçekler ancak üzerinden 

uzun yıllar geçtikten sonra su yüzüne çıkmıştır. Savaş sırasında yaşanan tek yönlü 

iletişimden dünya kamuoyu kadar Türk kamuoyu da kendisine düşen payı almıştır.  

Türk halkı televizyonlardan maç izler gibi naklen savaş yayını izlemenin 

heyecanıyla olayları takip ettiğini zannederken, aslında gerçek anlamda 

                                                
19 Zafer Arapkirli, “Savaşın İlk Kurbanı Gerçeklerdir”, www.ntvmsnbc.com, 02.10.2001 
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bilgilendirilmediğinin farkına varamamıştır. Yazılı basından farklı herhangi bir şey 

yazmayarak, bu görüntüyü destekleyen bir tutum takınmıştır.20 

Körfez Savaşı’nda bu yana geçen 12 senenin ardından Amerika Birleşik 

Devletleri müttefiki İngiltere ile birlikte, bugün farklı gerekçelerle yeniden Irak’a 

savaş açmıştır. Dünya gündemini uzun süre meşgul eden, dünya kamuoyunu savaş 

yanlısı ve savaş karşıtı olarak ikiye bölen bu savaş, uluslararası alanda pek çok 

tartışmayı da beraberinde getirmiştir.  

Savaş en küçük bir olayı bile bildirmeye, filme çekmeye ve 

yayınlamaya hazır tam donanımlı bir basın ordusu tarafından izlenmiş, dünya 

kamuoyu her saniye her dakika savaşla ilgili gelişmelerden haberdar edilmiştir. 

Ancak görünüşte tüm gelişmelerden haberdar olan dünya kamuoyunun gerçekte 

neyi, ne kadar öğrendiği ve hangi ölçülerde bilgilendirildiği, ancak üzerinden 

uzun yıllar geçtikten sonra tam anlamıyla anlaşılabilecektir.  

 

III. VARSAYIM 

Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren Irak Savaşı sırasında Türk basınının 

dış haber kaynaklarına bağımlı kalacağı ve Türk kamuoyunun dış haber 

kaynaklarından gelen bilgiler doğrultusunda, bu kaynakların bakış açısı ve 

yorumuyla bilgilendirileceği varsayılmaktadır. 

 

IV.YÖNTEM 

 Bu araştırma temelde, görgül araştırmayı destekleyen kuramsal 

bölümler ve varsayımın test edildiği görgül araştırma bölümünden oluşmaktadır. 

                                                
20 Tozkoparan, a.g.e,s.4 
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 Görgül araştırma kapsamında Türk kamuoyunda çeşitli kesimlere 

hitap eden Cumhuriyet, Milliyet, Sabah ve Zaman gazetelerinin 20 Mart-1 Mayıs 

2003 tarihleri arasındaki sayıları incelenmiştir. Irak Savaşı’nın başladığı ve resmen 

sona erdiği tarihleri kapsayan sürede ele alınan gazetelerin her sayısı tek tek 

incelenmiş ve savaşla ilgili doğrudan bilgi veren haberler seçilmiştir. Burada veri 

toplama tekniği olarak nicel içerik çözümlemesi kullanılmış, tespit edilen haberler 

muhabirlerin dış merkezlerde bulunma durumlarına, iç ve dış kaynaklardan gelme 

durumlarına göre istatistikî açıdan değerlendirilmiştir. 

Türk basınında tiraj ve prestije sahip 4 büyük gazetenin savaş 

konusunda okuyucularını bilgilendirirken hangi kaynaklardan yararlandığı, daha çok 

hangi kaynakları referans aldığı üzerinde önemle durulması gereken bir noktadır. Bu 

sayede, Türk kamuoyunun hangi doğrultuda bilgilendirildiğini ortaya koymak 

mümkün olacaktır. Savaş sırasında Türk kamuoyu çeşitli dış merkezlerde 

görevlendirilen muhabirler aracılığıyla ilk elden mi bilgilendirilmiştir yoksa Irak’ta 

yaşanan gelişmeleri dış haber kaynaklarından gelen bilgiler doğrultusunda mı 

öğrenmiştir? Dünyada iletişim gündemini belirlemede etkin konumda bulunan üç 

büyük haber ajansının (AP, REUTERS, AFP) bu dağılımdaki yeri nedir? Türk haber 

ajanslarının savaşla ilgili gelişmeleri aktarmadaki rolü nedir? Tüm bu soruların 

cevapları, haber kaynaklarının değerlendirilmesi sonucu ortaya konulacaktır. 

 

V. PLAN 

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır: 

I.Bölümünde uluslararası iletişim düzeni, dengesiz iletişim ve dengesiz 

iletişimin boyutları üzerinde durulurken; “Uluslararası İletişim ve Haber Ajansları” 

bölümünde uluslararası haber ajanslarının bu dengesizlikteki rolleri ele alınmıştır. Bu 
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kapsamda, haber ajanslarının haber seçimlerinde temel aldıkları kıstaslara ve gündem 

belirlemedeki rollerine değinilmiştir. Bölüm sonunda ise, Türkiye’de iletişim 

dengesizliğin boyutlarına kısaca yer verilmiştir. 

“Savaş ve Medya” adlı II. Bölümde ise, genel olarak savaş gazeteciliğinin 

tarihçesine değinilmiş; Vietnam Savaşı’ndan Körfez Savaşı’na kadar yaşanan 

savaşlarda basının hangi koşullarda işlevini yerine getirmeye çalıştığı ele alınmıştır. 

“Savaş ve Objektiflik” bölümünde ise, savaş muhabirlerinin tarafsız kalabilmesinin 

mümkün olup olmadığı irdelenmiştir. Savaş koşullarında gazetecilerin çalışma 

yöntemlerinin anlatıldığı son bölümde, Irak Savaşı’yla en üst düzeylerde 

uygulanmaya başlanan “embedded journalism” (iliştirilmiş gazetecilik) üzerinde 

durulmuştur. 

“Irak Savaşı ve Medya” isimli son bölümde, öncelikle Irak Savaşı’nın 

gelişimine ve sonuçlanmasına değinilmiş, ABD’yi bu savaşa iten gelişmelerle 

birlikte, savaş öncesinde yaşanan önemli olaylara kısaca yer verilmiştir. Türkiye’nin 

savaş karşısındaki tutumu ve gerilen Türk-Amerikan ilişkileri de bu bölümde ele 

alınmıştır.  Türk ve dünya medyasının savaş karşısındaki genel görünümüne yer 

verilen bölümün ardından, çalışmanın görgül araştırma kısmına geçilmiştir. 

Araştırma bölümünde incelenen gazetelerin savaş sırasında yayınladıkları haberler, iç 

ve dış haber kaynakları açısından sınıflandırılmıştır. 

Sonuç bölümünde ise; elde edilen veriler ışığında Irak Savaşı süresince 

Türk basınının genel görünümü, dış kaynaklara bağımlılık noktasında ele alınmıştır. 
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I.BÖLÜM 

“ULUSLARARASI İLETİŞİM DÜZENİ” 

 

1.ULUSLARARASI İLETİŞİM 

 

Uluslararası İletişim21 denilince iletişim tanımından hareketle akla gelen 

ilk şey, uluslararası ileti alışverişidir. Nasıl ki bireyler arasında iletişim kaçınılmaz 

bir olgu ise, uluslararası iletişimin de varlığı kaçınılmazdır. Ulusların çeşitli 

nedenlerle birbirleriyle iletişimde bulunma zorunluluğu sonucu “Uluslararası İletişim 

Sistemi” oluşturulmuştur.  

İletişim teknolojileri uluslararası bilgi akışını hızlandırmış, küresel 

elektronik ağlar ülkeleri, kültürleri birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum aynı 

zamanda ülkeleri birbirlerine bağımlı kılmıştır. Uluslararası bilgi akış kanalları ve 

türlerini; haber ajansları, gazeteler, radyo-televizyon kuruluşları ve ürünleri, sinema 

filmleri, posta, turizm, diplomatik ve politik kanallar ve eğitim, sanat ve kültür 

                                                
21 İngilizce “communication” sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan iletişime ilişkin tanımların sayısı 
200’e yakındır. E.X Dance ve Carl E. Larson, 1972’de iletişim alanındaki tanımları toplamışlar ve 126 
değişik tanım bulmuşlardır. Bu sayı o zamandan bu zamana çok daha artmıştır. Berelson ve Steiner’e 
göre; “iletişim bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vbnin simgeler kullanılarak iletilmesidir.” 
Barnlund’a göre; “İletişim anlama arama çabasıdır; insanın başlattığı kendisini çevresinde 
yönlendirecek ve değişen gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarıları ayırt etme ve örgütlemeye 
çalıştığı yaratıcı bir edimdir. Gerbner’e göre ise; “iletişim mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen 
toplumsal etkileşimdir.” 
     
       Görüldüğü üzere iletişimin çok sayıda tanımı yapılmaktadır. İletişime ilişkin tüm bu ve benzeri 
tanımlar, tanımı yapanların yaklaşımlarına göre değişiklik göstermektedir.(Bkz.Erol Mutlu, İletişim 
Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara:Ekim 1995) 
 
         İletişim sözcüğüyle anlatılmak istenilen  ileti (mesaj) alışverişidir. İletişimin işlemesini sağlayan 
ileti ise; “anlam yükü taşıyan her insan etkinliği olarak tanımlanır, sözel ve görsel olabilir. Başka bir 
tanıma göre de iletişim; “fikir ve bilginin herkesçe aynı şekil ve değerde anlaşılır hale getirilmesi, 
paylaşılması ve karşılıklı etkinin sağlanmasıdır. İletişimde tarihsel gelişme süreci içerisinde yüzyüze 
iletişimden, günümüzde uydularla yapılan kitle iletişime kadar varan çeşitli aşamalardan geçilmiştir. 
(Gülseren Tozkoparan, Körfez Savaşında Türk Basını ve Haber Kaynakları, Yayınlanmamış Yüksek 
lisans Tezi, Gazi Üniversitesi  İletişim Fakültesi, 1994, s.1) 
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alışverişi oluşturmaktadır. “Uluslararası İletişim Sistemi” işlevini, bu araçlar 

kanalıyla sürdürmektedir.22  

“Hükümetler arası gidip gelen mesajlar hariç, uluslararası iletişimde en önemli 

unsur haber akışıdır. Dolayısıyla nelerin haber konusu olarak seçildiği, haber konularının 

nasıl işlendiği (habere dönüştürüldüğü), kime dağıtıldığı büyük önem taşır. Çünkü 

birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki ulus ve devletler arasındaki ilişkiler önemli ölçüde 

haberlere göre biçimlenmektedir.”23 

Uluslararası iletişim sistemi içinde en önemli sorun ise; uluslararası 

bilgi akış kanallarının (araçlarının) dünya üzerinde dengesiz bir şekilde dağılmış 

olmasıdır. Bazı ülkelerin bu araçların çoğunluğunu ellerinde tutması, bazı ülkelerinse 

bu araçlara sahip olamayıp, yalnızca tüketici konumunda bulunmaları uluslararası bir 

sorun olarak nitelendirilmektedir. 

 

2. DENGESİZ  İLETİŞİM 

 

Günümüzde enformasyonun dağılımı endüstrileşmiş ve zengin 

ülkelerden, geri kalmış veya gelişmekte olan fakir diye nitelendirilen ülkelere doğru  

tek taraflı bir akış şeklindedir. Bu durum uluslararası haber ajanslarının veya daha da 

genel şekilde her ülkedeki basın-yayın organlarının dış haberlerle ilgili bölümlerine 

bakıldığında açıkça ortaya çıkmaktadır.24 

Özellikle 1980’li yıllardan bu yana, gelişmiş ülkelerde yoğun bir bilgi 

üretimi yaşanmaktadır. Kitle iletişim araçları ve yöntemlerinde, aynı yıllarda 

başlayan ve gittikçe yoğunlaşan gelişmelerle birlikte, enformasyonun dağılımı 

                                                
22 Ayseli Usluata , İletişim –Cep üniversitesi ,Yeni Yüzyıl Kitaplığı,İletişim Yayınları, s.7 
23Özgür Gönenç, Agence France Press ve Anadolu  Ajansı’nın Karşılaştrılması , İ.Ü Basımevi , 
İstanbul: Mayıs 2001,s.5 
24 Murat Zeytinli, Uluslararası Haber Dengesizliği, Rebel Yayıncılık, İstanbul:1997, s.51 
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endüstrileşmiş ülkelerden geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere yönelmiştir. 

“Teknik yönden gelişmiş ülkelerden, az gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan ülkelere 

yönelen; nitelik ve nicelik açısından tek yönlü olarak gerçekleşen bu tür iletişime 

“dengesiz iletişim”  adı verilmektedir.”25  

Haberlerin bu tek yönlü hareketi tarihsel, kültürel ve linguistik 

bağlamların bir ifade biçimidir. Belirli bir coğrafi bölge içinde, örneğin; Avrupa’da 

bile belirli güçlü ülkeler haberler üzerinde olduğu gibi kültürel ve artistik 

mübadelerle de egemenlik kurmuşlardır. Çok önemli olaylar, bilimsel, ekonomik ve 

kültürel başarılar sadece dünyanın ilgisini çekmeyen bir küçük ülkede ya da bölgede 

yer almaları nedeniyle çok kez bilinemeden, duyulamadan kalmışlardır. Haberlerin 

dolaşımındaki bu dengesizlik mevcut altyapıların ve bunda uluslararası iletişimde yer 

alan değişik aktörlerin oynadıkları rolün doğal bir sonucudur.26 

Uluslararası iletişim sisteminde gözlenen bu dengesizlik iki yönden 

önemli boyutlara ulaşmaktadır: 

- Kitle iletişim araçlarının mülkiyeti ve dağılımı bakımından, yani iletişimin 

altyapısı bakımından görülen dengesizlikler, 

- Haberlerin dağılımı bakımından görülen dengesizlik. 

Birinci boyut, kitle iletişim aracının alıcı ve verici yönünden mülkiyeti, 

yayın olanakları ve hatlarının dağılımı yönünden kaynaklanmaktadır.27 İletişimin alt 

yapısı yönünden görülen bu dengesizlik kökenini sömürgecilik döneminden 

almaktadır. Sömürgeci Avrupa ülkeleri iletişim teknolojisinin gelişmeye başladığı 

19.yy’dan itibaren, kendilerine bağlı bölgelerde iletişimin alt yapısını kendi 

amaçlarına hizmet edecek şekilde düzenlemiş, bu durum sömürge halklarının 

                                                
25 Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi, Ankara:2000, s.127 
26 MACBRİDE Raporu, Bir Çok Ses, Tek Bir Dünya , ( Çev.Ertuğrul Özkök başkanlığındaki bir 
heyet) UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim Komitesi Yayını, Ankara:1993, s.159 
27 Tokgöz, a.g.e, s.127-128 
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bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra da pek değişmemiştir. Sömürge ülkelerde 

yeni siyasi sistemler, hükümetler kurulmuş, ancak iletişim sistemleri bu gelişmelere 

ayak uyduramamıştır. 

İkinci boyut ise, büyük ölçüde dünya üzerindeki iletişim alt yapısının 

bozukluğundan kaynaklanmakta ve haberlerin dağılımına da yansımaktadır. İletişim 

teknolojisini elinde bulunduran gelişmiş ülkeler bir anlamda haber dağıtımını da 

denetler duruma gelmiştir.28 

 

3.ULUSLARARASI  İLETİŞİMDE YAŞANAN DENGESİZLİĞİN 

BOYUTLARI          

 

 İletişim yönünden görülen dengesiz birikim temelini, sömürgecilik ile 

sömürgeci devlet yönetimlerinin kurduğu sömürge iletişim düzeninden almaktadır. 

XIX.yy’da sömürge sahibi pek çok Avrupa ülkesi, sömürgeci iletişim düzeni 

kurarak, gerek iletişimin alt yapısını, gerekse de haberlerin dağılımını kendi 

yönetimlerini sağlamlaştırmak bakımından düzenlemişlerdir.  

I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da ve dünyada, sömürgelerin 

tasfiyesi ile siyasal yapıda gerçekleşen değişiklikler sonucu, pek çok yeni devlet 

uluslararası siyaset sahnesine çıkmıştır. XX.yy’ın ikinci yarısının belki de en önemli 

olayı 80’e yakın ülkenin bağımsızlıklarını kazanmasıdır. Bu sayede iki milyardan 

çok insan sömürgeciliğin baskısından kurtulmuştur. Ancak yeni siyasal sistemler 

kurulmakla beraber, iletişim sistemleri yeni kurulan siyasal sistemlere ayak 

uyduramamıştır. Siyasal değişme ile toplumsal değişmenin yeni kurulan devletlerle 

                                                
28 Zeytinli, a.g.e, s.52 
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birlikte yürüyememesi, bu yeni devletlerin iletişim sistemlerinde dengesizliklere 

neden olmuştur.29 

Yeni kurulan devletlerde bir yandan iletişimin alt yapısını oluşturan 

mekanik araçların üretimi ve tüketimi bakımından eski sömürgeci ülkeye bağımlılık, 

diğer yandan enformasyon kanallarını sağlıklı bir biçimde işletememe, enformasyon 

boşluğu yaratmıştır. Alt yapı bakımından bağımlılık sürerken, ellerinde olanak 

olmaması nedeniyle, enformasyon boşluğu gelişmiş ülkelerin iletişim kanallarıyla 

sağlananlarca doldurulmuştur. Böylelikle, gelişmiş ülkelerden, gelişmemiş ülkelere 

gelen haberler nicelik ve nitelik yönünden artmış fakat gelişmemişlerden gelişmişlere 

giden haber akımı büyük boyutlara ulaşamamıştır.30 

Sömürgecilik döneminin sona ermesine karşılık, dünyanın şimdiki 

durumu- siyasal, ekonomik, bilimsel, teknik ve askeri konularda olduğu kadar 

toplumsal ve kültürel konularda da- bazı ülkelerin ötekiler üzerindeki 

egemenliklerini kolaylaştırmakta, ötekilerin bağımlılık durumlarını pekiştirmektedir. 

Ekonomik plandaki bağımlılık ve özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

arasındaki ilişkilerin niteliğinin ve uluslararası iş bölümünün kötü bir biçimde 

etkilendiği ulusal siyasal bağımsızlık sınırlı bir düzeyde kalmaktadır.31  

Düşünsel ve kültürel plandaki bağımlılığın, ekonomik bağımlılık kadar 

önemli etkilere sahip bulunduğu günümüzde giderek daha çok kabul gören bir 

gerçektir. Onu koruyacak gerekli iletişim araçları bulunmaksızın gerçek bir 

bağımsızlığa sahip olmak mümkün değildir. Ancak günümüz dünyasında iletişim 

daha güçlü, daha zengin ve daha iyi donanmışların egemenliğinde eşit olmayan 

taraflar arasında bir değiş tokuş durumuna gelmiştir. Güç ve zenginlik konusundaki 

                                                
29 Tokgöz, a.g.e, s.128 
30 Tokgöz, a.g.e, s.128 
31 MACBRİDE, a.g.e, s.37 
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farklılıklar doğal olarak ya da bilerek, iletişim yapıları ve akımları üzerinde etkili 

olmaktadır. İşte uluslararası özellikle de sanayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan 

ülkeler arasındaki iletişime özgü eşitsizlik ve dengesizliklerin nedeni burada 

yatmaktadır.32 

1980’li yıllardan bu yana, gelişmiş ülkelerde yoğun bir bilgi üretimi 

yaşanmaktadır. Kitle araçları ve yöntemlerinde de eş zamanlı yaşanan gelişmeler 

toplumlarda ekonomik, politik, sosyal ve kültürel kargaşalara yol açmış, bir yandan 

da gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki farklılıkları derinleştirmiştir.33  

Geçtiğimiz 30 yıl içinde dünya 5.000 yılda ürettiğinden daha fazla bilgi 

üretmiştir. New York Times’ın pazar günleri çıkan tek bir sayısında bile, 18.yy’da 

yaşayan kültürlü bir insanın tüm yaşamı boyunca öğrenemeyeceği kadar çok bilgi 

bulunmaktadır. Aynı şekilde her gün teknik bilgi içeren yaklaşık 20 milyon sözcük 

kitle iletişim araçları denilen taşıyıcılar (dergiler, kitaplar, raporlar, disketler, CD-

ROM’lar)  üzerine kaydedilmektedir. Çağlar boyunca ulaşılması ve öğrenilmesi zor 

olan bilgi, bugün her yerden kaynayan bir bolluk içindedir.34Ancak bilgiye erken ve 

yoğun biçimde sahip olanların gelişmiş ülkeler olduğu açıktır. 

Uluslararası iletişimin üretim tarzı, bu tarz içindeki ilişki biçimleri, 

dünyadaki materyal üretim ve siyasal egemenlik ilişkilerinin/mücadelelerinin 

bütünleşik bir parçasıdır.35 Başka bir ifadeyle, iletişimde yaşanan dengesizlik; her 

şeyden önce, yoksul ülkelerin zenginlere bağımlılığını korumaya ya da 

güçlendirmeye yönelik dünyada egemen durumdaki siyasal ve ekonomik yapıların 

bir yansımasıdır.  

                                                
32 MACBRİDE, a.g.e, s.37 
33 Atilla Girgin, Uluslararası İletişim Haber Ajansları ve A.A, Der Yayınları, İstanbul:2002, s.42 
34 Ignacio Ramonet, Medyanın Zorbalığı, Çev.Aykut Derman, Om Yayınevi, İstanbul:2000, s.152-153 
35 İrfan Erdoğan, İletişim Egemenlik Mücadeleye Giriş, İmge Kitabevi, Ankara:1997, s.308 
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Enformasyon akışındaki dengesizlik iletişim üzerine uluslararası 

tartışmaların başlıca konusudur. Ancak aynı dengesizlik sinemada, radyoda, 

televizyonda, kitap üretiminde ve kültürel etkinin görüldüğü her alanda mevcuttur. 

Dengesiz enformasyon akışı, iletilerin içeriğinde, konu seçimlerinde, değer 

yargılarında aşikâr bir biçimde; haberlerin seçiliş ve sunuluşunda, çevrilecek kitap 

tercihlerinde, radyo ve televizyon yayınlarında kapalı bir biçimde görülmektedir.36  

Bu dengesizliğin çeşitli yönleri dünyanın her yerinde karşımıza 

çıkmakla birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerde etkileri en belirgin durumdadır. 

Çünkü bu ülkelerin iletişim alanında sınırlı kapasiteleri, ürettikleri mesajların düşük 

nitelikleri ve dünyanın büyük pazarına girmede özel güçlükleri bulunmaktadır.37  

Geri kalmış diye nitelendirilen ülkelerin bir kısmı kendi sınırları 

içindeki kimi bölgelerden bile günlerce sonra haber alabilirken, buna karşılık bugün 

gelişmiş ülkelerin radyo-televizyon kuruluşları savaş alanlarından bile naklen yayın 

yapabilmektedir. Bu ülkelerde yazılı basın, teknolojinin geliştirdiği en son makine ve 

teçhizatları kullanırken, ülkenin her yerinde okuyucularına ulaşmaktadırlar. İletişim 

teknolojisini geliştiren ve gelişimine öncülük eden bu ülkeler, kendi vatandaşlarını 

bilgilendirme, dünya haber dolaşımına katkıda bulunma ve yönlendirmede de önde 

gelmektedirler.38  

Ekonomik açıdan güçlü olan teknolojik olarak da gerekli donanıma 

sahiptir, dolayısıyla iletişimde “güçlü olanın” sözü geçmektedir. Ekonomik güçleri 

sayesinde iletişim teknolojilerini geliştiren toplumlar haberlerin toplanması ve 

dağıtılması konularında büyük avantajlara sahiptirler.39 Özellikle İngiltere, Fransa 

gibi gelişmiş ve güçlü ülkeler haber ve kültür değişiminde baskındırlar. Ancak II. 

                                                
36 MACBRİDE, a.g.e, s.160 
37 MACBRİDE, a.g.e, s.19,40 
38 Zeytinli, a.g.e, s.13 
39 Gönenç, a.g.e, s.90 
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Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri birçok alanda olduğu gibi iletişim 

alanında da öne geçmiştir. ABD bugün, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri 

alanında dünyada önde gelmektedir. 

Enformasyon akışının gerçekten serbest olabilmesi için tek değil, iki 

yönlü olması gerekir. Bununla beraber telekomünikasyon tesislerinin ve 

teknolojisinin belirli kuruluşların elinde ve belli ülkelerde yoğunlaşması, uluslararası 

haber ajanslarının belli bir haber anlayışına göre çalışmaları; iki yönlü ve serbest bir 

enformasyon akışını son derece güçleştirmektedir. Serbest enformasyon akışının 

önündeki en önemli engel, dünyanın her tarafındaki basın-yayın kuruluşlarının dış 

haberler konusunda belli başlı birkaç büyük ajansa olan bağımlılıklarıdır. Aynı 

bağımlılık iletişim teçhizatının ana ve yedek parçaları ile her türlü geniş kapsamlı 

veriler için de söz konusudur. Dünyadaki haber dağılımı bu ajansların haber 

anlayışları; mali yapılarındaki zayıflık veya güç; kullandıkları teknoloji; aralarındaki 

rekabet, personelinin diğer insan topluluklarına karşı bakışı vs. birçok unsurun bir 

araya gelmesiyle oluşmaktadır. 40 

“Uluslararası haber toplama ve yayma örgütlenmesinde, belli başlı kapitalist 

haber örgütlerinin sadece örgütsel yapı olarak değil, aynı zamanda fiilen dünya pazarındaki 

egemenliği ve diğer ülkelerin onların yapısını taklit etmesi ve köşeye sıkışmış bir durumda 

bağımlı olarak bırakılması uluslararası iletişim düzeninin ve ilişkilerinin en belirgin 

karakterlerinden biridir. Haber toplama ve iletmede, dünyada birkaç dev örgütün dışında 

hiçbir media sistemi dış muhabirler tutmaya finansman bakımından yeterli değildir. 

Amerikanın etki bölgelerindeki haberlerin %70’i Amerikan haber ajanslarından, İngiliz eski-

kolonilerindeki haberlerin %50’si İngiliz ajanslarından ve Fransızların eski-kolonilerindeki 

haberlerin %45’i Fransız ajansının servisinden sağlanmaktadır. Direk sömürgecilikteki yapı, 

                                                
40 Zeytinli, a.g.e, s.38-41 
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yeni-sömürgecilikte büyük ölçüde yansımaktadır. Bu nedenle dünya, AP (Associated Press), 

Reuters, AFP (Agence France Press), CNN gibi birkaç örgüte bağımlıdır.”41 

Bu değerlendirme çerçevesinde, emperyalizmin iletişim boyutunun özel 

bir dalının da, kültürel ve iletişim alanlarının kesiştiği “haber akış alanı” olduğu bir 

kez daha ortaya çıkmaktadır.42  

Boyd-Barrett’e göre medya emperyalizmi iki önemli uluslararası 

medya faaliyeti biçimlerini anlatır: 

1) Uluslararası tek yönlü medya akışı: Bu akışta özellikle Amerika’dan diğer 

ülkelere doğru olan tek yönlü bir akış ve egemenlik vardır. Fakat diğer 

ülkelerden örneğin Asya ülkelerinden, Amerika’ya olan akış yok denecek 

kadar azdır. 

2) Birkaç ülke (Amerika, İngiltere, Fransa gibi), uluslararası medya nüfuzuna 

(etkisine) sahiptir. Bu ülke görünümü ardına gidersek, çok az sayıda, çoğu 

Amerikan olan dev medya firmalarını görürüz.43 

Boyd-Barrett’e göre, medya emperyalizmi, herhangi bir ülkedeki 

medya sahipliği, yapısı, dağıtım veya içeriğinin tek başına veya birlikte, diğer ülke 

veya ülkelerin medya çıkarlarının önemli miktarda dış baskısına maruz kalması 

sürecidir. Bu süreçte, kültürel işgalde güç dengesizliğinin varlığı emperyalizmin 

kavramını kullanmayı haklı çıkartır. Boyd-Barrett’e göre medya emperyalizminin 

dört biçimi vardır: 

1) İletişim medyasının şekli: Alıcının kullandığı teknoloji 

2) Endüstriyel yapı setleri 

                                                
41 İrfan Erdoğan, “Uluslararası İletişim Düzeni”, Bilim ve Ütopya Dergisi,  
http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/ 
42 Girgin, a.ge., s.54 
43 Korkmaz Alemdar ve İrfan Erdoğan, Başlangıçtan Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları, MY 
Yayınları, Ankara: 1998, s.316-317 
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3) Medya firmalarındaki ideal pratikle ilgili neyin nasıl yapılacağını içeren 

değerler 

4) Belli medyaların içeriklerinin (ürünlerinin) ithali ve pazara girmesi44  

Sonuç olarak mesaj, veri, televizyon programları; kültür ve diğer 

enformasyon gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelere; yani güç 

ve teknolojiyi elinde bulunduranlardan, daha az bulunduranlara doğru bir akış 

içindedir.45  

Bu yapı içinde haberler, gazeteler, radyo ve televizyon kanallarının 

özgün kadroları dışında genellikle üç büyük uluslararası haber ajansı tarafından 

dünyadaki medya kuruluşlarına aktarılmaktadır. AP, AFP ve Reuters gibi dünyaca 

ünlü haber ajanslarının, haberlerin aktarımı açısından tüm dünyada bir egemenlik 

kurduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, ulusal haber ajansları ve bölgesel 

haber ajansı birlikleri aracılığıyla dünya haber dolaşımına katkıda bulunsalar da, 

bunlar toplam haber sayısı içinde bu akışın niteliğini değiştirecek bir miktara 

ulaşamaz. Çoğu kez de gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen önemli olaylar 

dünyaya yeterince duyurulmamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ancak, deprem, 

savaş, terör, sel baskını gibi doğal ve sosyal olayların meydana gelmesi durumunda 

dünya gündeminde yerlerini alabilmektedirler.46 

Uluslararası İletişimde varolan bu dengesizliğin dört temel boyutu 

bulunmaktadır: 

 

 

 

                                                
44 Alemdar ve Erdoğan, a.g.e, s.316-317 
45 Zeytinli, a.g.e, s.38-39 
46 Gönenç, a.g.e, s.89 
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A. Teknoloji ve Alt Yapı Eksikliği 

                      Bilgi çağının ve iletişim toplumunun temel özelliği bireylerle ilgili 

etkinliklerde, düşünsel üretimin öteki üretim biçimlerinin önüne geçmesi; böylece 

düşünsel  ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya iletilmesinin kolaylaşması, 

hızlanması, ucuzlaması ve yaygınlaşmasıdır. Gelişmiş ülkeler, iletişimde ileri 

teknoloji kullanmakta, geniş alt yapı olanaklarından yararlanmakta, güçlü ve yoğun 

yayınlarıyla dünyanın en uzak yörelerine bile kolayca ulaşmaktadırlar. Böylece 

haberleri, dünyanın çeşitli bölgelerinden anında duyularak, coğrafyayla ilgili 

zorlukların aşılmasında çok büyük rol oynamaktadırlar.47  

Ne var ki, sömürgeci Avrupa ülkeleri, daha sonra da onlara katılan ABD, 

iletişim teknolojilerinin gelişmeye başladığı 19.yy’dan bu yana, sömürgelerdeki 

iletişim alt yapısını kendi amaçlarına hizmet edecek biçimde düzenlemişlerdir. Bu 

durum sömürgelerin bağımsız hale gelmesinden sonra da değişmemiştir. Eski 

sömürgelerde yeni siyasal düzenler, hükümetler oluşturulmuş ancak iletişim alt 

yapısı yeni teknolojilere ve gereksinimlere uygun olarak kurulamamıştır. Bu nedenle, 

az gelişmiş yada gelişmekte olan ülkeler, iletişim araç ve gereçlerinin üretimi ya da 

ithalatı konularında büyük ölçüde gelişmiş ülkelere bağımlı kalmışlardır.48  

“Dünyadaki iletişim araçlarının teknolojik biçimi; Amerika, onun en yakın 

rakibi Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya gibi kısaca gelişmiş kapitalist dünya tarafından, 

kendi dünyalarının gereksinmelerine cevap olarak geliştirilmiş ve şekillendirilmiştir. Diğer 

ülkelerin iletişim sistemleri bu geliştirilenlerin taklidi veya kopyasıdır. Bu ülkeler iletişim 

sisteminde gelişmenin gerisinde bırakılan ülkelerdir. Kendilerine özgü gelişme ve geliştirme 

                                                
47 Girgin, a.g.e, s.48 
48 Girgin, a.g.e, s.48 
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girişimleri yok edilmiştir. “Kopyalama” veya “uyma-benzeme / uydurma-benzetme” süreci, 

böylece, güçlü, gelişmiş ülkelerin ihracatı ve diğerlerinin ise ithalatı üzerine kurulmuştur.”49 

 

B. Ekonomik Sorunlar 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun kuruluş tarihi çok eski olmadığı 

için, bu ülkelerde devlet örgütlenmesi de yeterince köklü ve iyi değildir. Bürokratik 

yapının zayıflığı nedeniyle halktan vergi toplama olanakları çok sınırlıdır. Kaldı ki, 

gelişmiş bir üretim yapısı ve sermaye birikimi bulunmaması nedeniyle de bu 

ülkelerde vergi kaynağı olabilecek kurum ve işletmelerde yoktur. Doğal 

kaynaklardan yoksun, ilkel tarım yöntemleri uygulayan, sanayileşmemiş, dolayısıyla 

geliri bulunmayan, harcama kalemleri ise neredeyse sınırsız olan bu ülkelerde, 

devletin ve halkın, iletişim alt yapısına, araç ve gereçlerine yeterli kaynak ayırması 

mümkün değildir.50 

Devletin yanında özel sektöründe elinde yeterli sermaye birikimi 

olmaması nedeniyle, bu ülkelerin gelişmiş iletişim teknolojisine yatırım yapması söz 

konusu değildir. Kaldı ki, özel kitle iletişim araçlarının temel geliri reklâmlardır. Bu 

ülkelerde ekonomi zaten zayıf olduğu için, kitle iletişim kuruluşlarını besleyecek, 

geliştirecek reklam potansiyeli de yoktur. Böylece tam bir kısır döngü sürmektedir. 

Ekonomi gelişmeyince, iletişimin alt yapısı ve kitle iletişim araçları gelişmemekte; 

böylece ülkenin dünyadaki imajı düzeltilemediği gibi, ekonomi daha da 

tıkanmaktadır.51 

 

 

                                                
49 Erdoğan, a.g.m 
50 Girgin, a.g.e, s.49 
51 Girgin, a.g.e, s. 50 
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C. Haber Üretim ve Yayımında Eksiklikler 

Geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeler, bir yandan iletişim 

teknolojileri araç ve gereçleri alanında gelişmiş ülkelere bağımlı bulunduklarından, 

bir yandan da söz konusu araç ve gereçlere sahip olamadıklarından ötürü, seslerini 

dünyaya duyurmayı başaramamaktadırlar. Bu yüzden, gelişmiş ülkelerden Üçüncü 

Dünya Ülkelerine haber ve bilgi akışı son derece yoğun olmasına rağmen, tersine 

akış hem sayıca az, hem de konu olarak sınırlı kalmaktadır.52 

Gelişmekte olan ülkelerde iletişim tesisleri genellikle maddi 

kaynakların ve personelin eksikliği nedenleriyle yetersizdir. Gazeteler küçük, iç 

haber toplama ve yayma şebekeleri çok sınırlıdır. Dolayısıyla, gelen haberleri 

dağıtmada ya da dış dünyaya dağıtacak haber kaynağı işlevi görmekte çok 

yetersizdirler. Birçok yerde, ulusal basın ajansları, gazeteler, televizyon ve radyo 

istasyonları devamlı muhabir bulunduramadıklarından dış haberlerde uluslararası 

ajanslara bağımlıdırlar.53 

Sayılan nedenler yüzünden, az gelişmiş ya da gelişmekte olan 

ülkelerde, sayısal ve içeriksel olarak haber sıkıntısı çekilmekte, sağlıklı ekonomi ve 

gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olan haber yoğunluğu görülmemektedir. 

 

D. Engellemeler 

Öte yandan, yabancı gazeteciler de, iç güvenlik sorunları, ulaşım 

zorlukları, iletişim alt yapısının zayıflığı, ayrıca sosyal çevre olanakların yetersizliği 

gibi nedenler yüzünden zorunlu olmadıkça bu ülkelere pek gitmemektedirler. Az 

gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, kurumsallaşmış devlet organları ve sağlam 

                                                
52 Girgin, a.g.e, s.50 
53 MACBRİDE, a.g.e, s.161 
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bürokratik yapı genelde yoktur. Kitle iletişiminin önemi de yeterince anlaşılmamıştır. 

Bu yüzden yönetici kesim ve bürokratlar, ülkeye gelecek yabancı gazetecilere, 

“akreditasyon”, oturma izni verme, haber toplama ve bağlı bulundukları kurumlara 

iletmelerini sağlama konularında bürokratik zorluklar çıkarmaktadırlar.54 

Yöneticilerin “olumsuz” olarak nitelendirdikleri haberleri veren 

gazeteciler ise sık sık oturma izinlerinin iptali,  haberleşme olanaklarının kısıtlanması 

ya da engellenmesi, sınır dışı edilme, gözaltına alınma ve hapse atılma gibi 

durumlarla karşılaşmakta, en azından çalışmalarını böyle bir şeyin başlarına 

gelebileceği endişesiyle sürdürmektedirler. Dolayısıyla çoğu kez, yerleşik muhabirler 

geri çekilmekte; doğal afetler, uluslararası toplantılar, yönetim değişiklikleri ve savaş 

gibi önemli olaylarda, “olay anında muhabir gönderilmesi” tercih edilmektedir.55 

Söz konusu ülkenin ulusal ajansına abone olarak haberlerin izlenmesi 

yöntemi ise, bu ajansların genelde hükümetin denetimi altında olmaları yüzünden, 

yanlı haberlerle karşılaşılması, önemli sayılabilecek bazı olayların gizlenmesi 

olasılığını gündeme getirmektedir.56 

 

4. ULUSLARARASI DENGESİZLİK TARTIŞMALARININ TEMEL 

KONUSU DIŞ HABERLER 

Kitle iletişim araçlarında yayımlanan dış haberler, bir anlamda çağdaş 

dünyanın ve tarihin yazılmasıdır. Bu yolla kamuoyuna, uluslararası ilişkilerin 

değerlendirilmesinde belirli bir bakış açısı verilebilir. Böylece bireyler ve toplum 

koşullandırılmaya çalışılır. Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin basınlarında 

                                                
54 Girgin, a.g.e,s.51 
55 Girgin, a.g.e, s.51 
56 Murat Zeytinli, “Uluslararası Haber Dolaşımının Sorunları”, Yeni Türkiye Dergisi, 96/12, s. 1101-
1111 
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dış haberler farklı biçimlerde değerlendirilmektedir. Bu haberlerin kapsamları, 

sunuluşu ve kapladıkları alan, her iki grup ülkede oldukça farklıdır.57 

Dış haberler terimi, genellikle ülkenin coğrafi sınırları dışında meydana 

gelen, açıklanan veya ortaya çıkan olay, fikir ve sorunları ifade eder. Uluslararası 

siyasi, ticari, iktisadi ilişkilerin gelişmesi, iletişim olanaklarının ve iletinin bir yerden 

diğere yere ulaşma hızının artması dolayısıyla dış haberlere olan ilgide artmıştır. 

Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen gelişmeler sonucu dış haberler 

çok çeşitlenmeye başlamıştır. Bu çeşitlemenin başında dünya devletlerinin 

sayısındaki artış gelmektedir. Bu artışla birlikte, izlenecek devlet sayısı eskisine 

oranla fazlalaştığı gibi; yeni devletler örneğin iç istikrarsızlık ve darbeler, yoksulluk 

ve açlık, soy ve din anlaşmazlıkları, hatta iç savaşlar gibi konularını da beraberinde 

getirmiştir. Aralarında sık sık yaşanan sınır anlaşmazlıkları ve çatışmaları dış 

haberciliğin demirbaş konuları arasına girmiştir.58 

İlk gelişme devlet sayısının ve bunlar arasındaki sorunların artması, ikinci 

gelişme, bir dizi uluslararası örgütün ortaya çıkmasıdır. Dünya devletlerinin bu 

örgütler içinde ve çerçevesinde yapmaya çalıştıkları siyasal, ekonomik, kültürel, 

teknolojik, insancıl çabalar ve işbirliği izlenecek konular arasında yer almıştır. 

Üçüncü olarak ise, tüm insanlığı ilgilendiren bazı ortak sorunlar doğmuştur.  İnsan 

hak ve hürriyetlerine tecavüzlerden doğan sorunlar; uluslararası terörizm; uyuşturucu 

kaçakçılığı; nükleer sızıntı ve tehlikeler; çevre kirliliği, yenilenemez kaynakların 

azalması bunlar arasındadır.59  

 

 

                                                
57 Filiz Seçim ve Seyfettin Turan, Haber Ajansları, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 
Yayınları, Eskişehir:1994, s.10 
58 Zeytinli, a.g.e, s.30-31 
59 Zeytinli, Uluslararası Haber Dengesizliği , s.30 
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A. DIŞ HABERLER KAYNAKLARI 

Herhangi bir ülkede bulunan bir kitle iletişim aracının dış haberler 

konusunda başlıca haber kaynakları şunlardır: 

 

1.Uluslararası Haber Ajansları:  

Haber ajansları hiç kuşkusuz, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde 

haber alışverişinde etkin bir rol oynamaktadır. 19.yy’ın ilk yarısından itibaren 

devreye giren haber ajansları, basın sektöründe ayrı bir rol oynamaktadır. Söz konusu 

haber ajansları, 1.5 yüzyılı aşkın süredir kitle iletişim araçlarının temel haber kaynağı 

olmuşlardır. Uluslararası iletişimin temel direği sayılan haber ajansları, kitle iletişim 

araçları için hızlı haber akışını sağlayan çok önemli kuruluşlardır. Bu ajanslar, 

ellerinde bulundurdukları teknolojik olanaklar sayesinde haber alma, toplama ve 

yayma işlemlerini diğer kitle iletişim araçlarına oranla hızlı bir biçimde 

gerçekleştirmektedirler. 

İlk haber ajansları Havas (1835), Wolff (1849) ve Reuters (1851), kar 

amacıyla kurulmuş haber ajanslarıdır. Ulusal haber ağırlıklı olarak başladıkları 

yayınlarının yanı sıra, süreç içindeki ekonomik ve toplumsal gelişmeler nedeniyle 

20.yy’da uluslararası haber ajansı sayılmışlardır. Zaman içinde ABD’de Associated 

Press (AP) ve United Press International (UPI), Fransa’da Agence France Press 

(AFP-II. Dünya Savaşı sonunda Havas’ın yerine kuruldu) ve eski Sovyetler 

Birliği’nde TASS haber ajansları kurulmuştur.60 

20.yy’daki gelişmeler çerçevesinde Wolff, UPI ve TASS haber ajansları 

uluslararası alanda etkinliklerini yitirmişlerdir. Wolff ajansının yerini alan Deutsche 

Presse Agentur (DPA), ulusal ajans kimliğinin ötesine geçememiştir. United Press 

                                                
60 Girgin, a.g.e, s.66-67 
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International’da 1982 ve 1985’de geçirdiği iki satış sonucunda el değiştirerek 

küçülmüştür. 1991 yılında SSCB’nin parçalanmasıyla birlikte, TASS haber ajansı da 

uluslararası alanda etkinliğini yitirmiştir. Günümüzde ise, Associated Press, Agence 

France Press ve Reuters haber ajansları uluslararası alanda hala etkinliklerini 

sürdürmektedirler. Uluslararası haber üretim ve dağıtım hizmeti bu üç ajansın etkin 

denetimi altındadır. Dünyadaki kitle iletişim araçları, dış haberlerinin yaklaşık 

%80’ini New York, Londra ve Paris merkezli bu ajanslardan almaktadır.61 

Söz konusu uluslararası haber ajansları, sahip oldukları teknolojik 

olanaklarının yanı sıra, dünyanın önemli merkezlerinde haber redaksiyon ve yayın 

bürolarına sahiptirler ve günün 24 saati abonelerine, birkaç dilde haber ve haber 

malzemesi iletirler. Bu ajanslar ayrıca abonelerine, klasik olay, fikir ve sorunları 

işleyen haberlerin yanı sıra, dünya borsaları hakkında bilgiler, haberlerle ilgili harita, 

grafik ve fotoğrafların yanı sıra, özel konulu bültenlerde sunmaktadırlar.62 

 

2. Ulusal Haber Ajansları: 

Her ülkede genelde ülke içindeki haberleri izleyen; ülke içindeki kitle 

iletişim araçlarına ve çeşitli devlet kurumlarına hizmet veren haber ajansları vardır. 

Ulusal ajansların dış haberler bölümleri de çeşitli kaynaklardan derledikleri haberleri 

abonelerine ulaştırırlar. Bu ajanslar kendi yurt dışı muhabirlerinin haber ve 

fotoğraflarının yanı sıra, anlaşma yaptıkları uluslararası ajansların haber 

bültenlerinden seçtikleri haberleri kendi dillerinde yeniden ‘haberleştirir’ler. Bu 

ajansların yaptıkları iş tam bir tercüme olmadığı gibi, klasik anlamda da habercilik 

                                                
61 Zeytinli, a.g.e,s.41 
62 Zeytinli, a.g.e, s.33 
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değildir. Doğruya en yakın tanım, “Yabancı dildeki bir haberin ana dilde yeniden 

yazılması”dır.63 

 

3. Yurt Dışında Görevlendirilen Muhabirler:  

Yurt dışında muhabir bulundurmak genelde, kitle iletişim araçları için 

oldukça maliyetli bir iştir. Haberlerin, yayın kuruluşunun haber kriterlerini, önem 

verdiği konuları iyi bilen muhabirler tarafından izlenmesi birçok avantajın yanı sıra, 

son derece yüksek bir mali yük de getirmektedir. Dolayısıyla, yurt dışında muhabir 

bulundurmayı seçen basın-yayın kuruluşlarının sayısı giderek azalmaktadır. Yüksek 

maliyet yüzünden, ancak gelişmiş ülkelerdeki gazete, dergi ve radyo-televizyon 

kuruluşları bu sisteme ağırlık verebilmektedir. Diğer ülke basınlarına oranla maddi 

güçleri ve imkânlarının fazlalığına rağmen, bu ülkelerdeki basın-yayın organlarının 

bile dünyanın her tarafında muhabir bulundurma ve ilk elden haber edinmelerine 

imkân yoktur. Muhabirler, genellikle birkaç ülkeyi birden izleyebilecek şekilde 

görevlendirilirler.64 

 

4. Diğer Ülkelerdeki Kitle İletişim Araçları: 

Bir ülkedeki basın-yayın organları, diğer ülkelerdeki kitle iletişim 

araçlarının (gazete, dergi, radyo, televizyon) haberlerini de yayınlarında (çeviri-

derleme haber) kullanır, okuyucularına, izleyici ve dinleyicilerine iletirler. Özellikle 

bulunulan ülke hakkında yurt dışında yayınlanan haberler ilgi çekmekte ve haberlere 

konu olmaktadır.  

 

                                                
63 Zeytinli, a.g.e,s.34 
64 Zeytinli, a.g.e, s.32 
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5. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE HABER AJANSLARI 

 

Dengesizlik konusunda tartışma her şeyden önce uluslararası haber 

akımları ve haberlerin toplanma ve yayılmasında, uluslararası büyük haber 

ajanslarının egemenlikleri çerçevesinde netlik kazanmaktadır. Bütün dünyayı 

kapsayan çalışma alanlarının sağladığı uluslararası haberlerin yayımındaki tekele 

yakın konumlarıyla tüm dünya, haberlerinin  %80’ini Londra, New York, Tokyo ve 

Paris aracılığıyla almaktadır.65  

Kitle iletişim araçlarında ve teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle 

birlikte dünyamız giderek küçülmeye başladı, çok uzaklardaki toplumlar bile 

günümüzde yakın komşularımız haline geldi. Artık uzaklarda olup bitenleri 

öğrenmek için haftalarca, aylarca beklemiyoruz. Kanada Başbakanı dün önemli bir 

konuk ağırladıysa saatler içinde, konuğuna ikram ettiklerinin listesine kadar her şeyi 

biliyoruz. Japonya İmparatoru bir çocuk yuvasını ziyaret etmişse, aynı süre içinde 

bundan haberdar oluyoruz. Yaşanan gelişmeler ışığında dünyamız küçülüyor, 

dünyamızın küçüldüğü oranda da iletişimin sınırları genişliyor. Artık insanlar dünya 

olaylarını bilmek için kendilerine zaman ve mesafe kavramıyla kısıtlamak 

istemiyorlar. Böyle olunca da, haber toplama ve yayma ağlarının giderek 

genişlemesi, yaygınlaşması gerekiyor. Bu noktada da kitle iletişim alanında ister 

istemez bir işbölümü oluşuyor: haberleri toplayanlar ve onu yazılı  ya da görsel-

işitsel yollardan okumak, seyretmek, duymak isteyenlere iletenler.66 

Basının ilk çağlarında, bu iki görevi de yayın organının doğrudan 

doğruya kendisinin yapması gerekiyordu. Ne var ki, haber çemberinin genişlemesi 

                                                
65 Tozkoparan, a.g.e, s.8-9 
66 Seçim ve Turan, a.g.e, s.2 
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haberin toplama harcamalarını altından kalkılmaz hale getirdi. Bu noktada, haber 

toptancıları ortaya çıkmaya, haber ajansları doğup serpilmeye başladı.67 

Uluslararası iletişimin temel direği sayılan haber ajansları, kitle iletişim 

araçları için hızlı haber akışını sağlayan son derece önemli kuruluşlardır. Çünkü 

ellerinde bulundurdukları teknolojik olanakların üstünlüğü nedeniyle haber alma, 

toplama ve yayma işlemlerini, öteki kitle iletişim araçlarına oranla daha hızlı bir 

biçimde gerçekleştirmekte, aynı zamanda aldıkları ve yaydıkları haberleri de ucuza 

mal edebilmektedirler.68 

 Hangi haberlerin basılacağını, yayımlanacağını ve hangi haberleri pek 

çok insanın aklına getirmesi gerektiğini belirleyenler, genellikle haber ajanslarıdır. 

Bazı özel ve yerel haberlerin dışında, kitle iletişim araçlarının gündemini, haber 

bölümlerinin günlük çalışma hız, yöntem ve biçimlerini haber ajansları 

belirlemektedir.69 

Haber ajansları çoklu medyanın vazgeçilmez bölümlerinden biridir ancak 

bu ajanslar, kitle iletişim dünyasının önemli bir parçasının oluşturmalarına rağmen, 

haber tüketicileriyle doğrudan ilişki içinde olmadıklarından pek tanınmamakta, hatta 

iletişimdeki güç ve etkileri tam anlamıyla bilinmemektedir. Oysa haber ajanslarını 

devreden çıkardığımızda o üç cepheli piramitten geriye ne kalacağını anlayabilmek 

için, gazete sayfalarında, radyo hoparlörlerinde, televizyon ekranında haber 

ajanslarının payının belirlenmesi gerekir. Bu yapıldığı vakit de haber ajanslarının, 

medyanın yakın çevresinden, dünyanın adı işitilmemiş yerlerine, uzayın 

derinliklerine kadar pek çok bilgiyi, belgeyi bulup ortaya çıkardığı ve okurların, 

                                                
67 Seçim ve Turan, a.g.e, s.2 
68 Tokgöz, a.g.e, s.144 
69 Wolf  Schneider ve Paul-Josef  Raue, Gazetecinin El Kitabı, Kondrad Adenauer Vakfı Yayını, 
Ankara:2000, s.15 
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dinleyicilerin, seyircilerin gözleri önüne serdiği, kulaklarına ilettiği açık seçik ortaya 

çıkacaktır.70 

19.yüzyılın ilk yarısından itibaren devreye giren haber ajansları, basın 

sektöründe ayrı bir yer oluşturmaktadır. Söz konusu haber ajansları, 1.5 yüzyılı aşkın 

süredir önce gazetelerin, sonra radyoların daha sonra da televizyonların ana haber 

kaynağı olmuşlardır. Ajans, Latin kökenli bir kelimedir. Bu kavram Fransızca’da 

“agence”, İngilizce’de “agency”, Almanca’da “agentur”, İtalyanca’da “agenzia”, 

Rusça’da “agenstuo”, Sırpça’da “agencija”, İspanyolca’da “agencia” biçiminde 

kullanılmaktadır. Ajans sözcüğü genel anlamda hareket, araç, iş, faaliyet, vekalet, 

acente karşılığı olarak kullanılmaktadır. Ajans, “bir iş kolundaki kişi veya kuruluşlar 

ile müşterileri arasında aracılık hizmetleri yapan ticari kuruluş” demektir.71  

Değişik anlamlar içermesine rağmen, ajans kelimesinin anlamı haberlerle 

bağlantılıdır. En kısa anlatımıyla “toptancı haber üreticileri” de denilen haber 

ajansları, kitle iletişim araçlarına haber sağlayan kuruluşlardır. Haber ajansları, haber 

niteliği taşıyan gelişmeleri, olayları (eylem, söylem ya da eylem-söylemleri), en kısa 

süre içinde derleyerek ilgili kuruluşlara ya da ilgililere iletirler.72  

UNESCO tarafından yapılan “Haber Ajansı”  tanımı ise şöyledir: 

“Haber ajansı, hukuki statüsü ne olursa olsun, genel anlamda haberleri, 

gerçekleri gösteren ve tanımlayan aktüalite belgelerini bulup, bunları kitle iletişim araçlarına, 

onları ikna etmenin dışında kalmak üzere yayan, yasaların hükümlerine, ticaret kurallarına 

uygun, olanak verdiği ölçüde tam ve tarafsız bir hizmet götüren kuruluştur.”73 

 Bütün tanımlardan anlaşıldığı üzere; haber ajansları haber toplama ve 

yazma işleviyle uğraşan ve gördüğü hizmeti de belirli bir ücret karşılığı diğer kitle 

                                                
70 Seçim ve Turan, a.g.e, s.126 
71 Dictionnaire Laurousse, Cilt:1, s.66 
72 Girgin, a.g.e, s.94 
73 Tokgöz, a.g.e, s.144 
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iletişim araçlarına satan kuruluşlardır. Günümüzde haber ajansları dünyanın çeşitli 

kıtalarına ve bölgelerine, gerek yazılı, gerekse görsel-işitsel basına yerel, ulusal, 

uluslararası kaynaklı haber hizmeti sağlamaktadır.74 

Haber ajansının üç temel işlevi vardır: 

a) Haber ya da haberler için gerekli malzemeleri toplamak, 

b) Yazılı, görüntülü, sesli haber üretmek, 

c) Toplanan haber malzemelerini ya da üretilen haberleri, hedef kitle olan üyelere, 

paydaşlara, abonelere dağıtmak; müşterilere satmak. 

Haber ajansının kooperatif ya da anonim şirket biçiminde örgütlendiği 

hallerde üyeler ve paydaşlar, onların yanı sıra üçüncü kişi sayılan aboneler, deyim 

yerindeyse “sürekli müşteriler”dir. Bunlar, haber ve haber malzemelerini, belirli 

süreler içinde ücret karşılığı satın alacaklarını sözleşmelerle kayda bağlamışlardır. 

“Sürekli Olmayan Müşteriler” ise, gereksinim duydukları haber ya da haber 

malzemelerini, yukarıda sayılan koşullara bağlı kalmadan, yine ücret karşılığında 

satın alırlar.75 

Haber ajansları, 19.yüzyılda telgrafın kullanılmasıyla birlikte 

gelişmişlerdir. Günümüzde ise uzay-iletişim araçlarından yaralanarak müşteri ağını 

genişletmiş ve dünya çapında, gerek medya dünyasında, gerekse kamu ve özel 

kuruluşlardan aboneler elde etmişlerdir. Toplumun artan bilgi edinme gereksinimini 

göze alarak ürünlerini çeşitlendirmişler ve insan unsurunun olduğu her sektörde 

kendilerini göstermişlerdir. Haber ajansları, kitle iletişim araçlarına haberin yanı sıra, 

fotoğraf, eleştiri, karikatür, resimli roman, röportaj, gibi haberin tamamlayıcı 

ürünlerini de sağlamaktadırlar.76 

                                                
74 Tokgöz, a.g.e, s.144 
75 Girgin, a.g.e, s.96 
76 Gönenç, a.g.e, s.5 
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Günümüzde bilgiye ulaşmak, doğru bilgiye en kısa sürede ve en hızlı 

biçimde ulaşmak önem kazanmıştır. İçinde yaşadığımız bilgi çağında, insanlar artık 

yalnızca kendi çevrelerinde gelişen olaylara değil, tüm dünyada olup biten olaylara 

ilgi duymaktadır. Haber ajanslarının da (ister yerel, ister ulusal, isterse uluslararası 

nitelikte olsun) temel amaçları büyük bir hızla haber toplama ve topladıkları 

haberleri müşterilere ulaştırmadır. Bu nedenle günün yirmi dört saati haber alma 

yarışında savaşım veren ajanslar açısından hız oldukça önemlidir. Haber ajansları, 

ellerinde bulunan gelişmiş teknolojik araçlar yardımıyla gazetecilerin yaptıkları 

haber toplama ve iletme görevini, ulusal ve uluslararası boyutta oldukça hızlı ve 

yaygın bir biçimde yerine getirmektedirler.  

Haber ajanslarının ürettiği haberler, günlük haberlerin dörtte üçünü 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte geniş halk kitlelerinin ajanslarla doğrudan bir 

ilişkisi yoktur. Bazen onları, AFP, AP, Reuters gibi isimlerle görseler de haber 

ajansları halk kitleleri için az bilinen bir galaksidir. Ancak haber ajanslarının 

çağımızın yapısını belirleyen en önemli aktörlerden biri olduğu ortadadır.77  

 

A.HABER AJANSLARININ TARİHÇESİ 

Uluslararası haber dağılım sisteminin tarihi, uluslararası haber ajansları ve 

kullandıkları teknolojik imkânların tarihi sayılabilir. Yüzyüze iletişimin ardından 

dumanla, alev, davul sesleri vb ile başlayan kitle iletişimi; telgraf, telefon, kablo, tele 

type, telsiz ve iletişim uydularının kullanıma girmesiyle giderek hızlanmıştır. İletişim 

teknikleri geliştikçe, bölgeler ve ülkelerarası haber akışı hızlanmış, miktar ve kalite 

yönünden büyük artış yaşanmıştır. 

                                                
77 Henri Pigeat, Les Agences de Presse, Documentation Française, Paris: 1997 s.5 (Aktaran; Gönenç, 
a.g.e, s.8) 
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Bugün dünya üzerinde 300 dolayında haber ajansının bulunduğu 

sanılmaktadır. Bunların bir bölümü özel hizmetler verdikleri için, bir bölümü de 

dönem dönem faaliyette bulundukları için varlıklarının izlenmesi zor olmaktadır. Bu 

nedenle dünya üzerinde gerçek haber ajansı sayılabilecek 180 dolayında uluslararası 

ya da ulusal kuruluş vardır. Bunların 50 kadarı Avrupa’da, 35’i Afrika’da, 20’si Arap 

ülkelerinde, 30’u Asya ve Pasifik’te, 15’ide Latin Amerika’da, kalanı da çeşitli 

ülkelerde bulunmaktadır. Bu haber ajansları, her gün kurumların ve bireylerin haber 

gereksinimlerini karşılamak üzere yaklaşık 13 milyon kelimeden oluşan yeni bilgiler 

yayınlamaktadır.78 

Günümüzdeki ulus ötesi haber değişiminin kökeni orta çağlarda büyük 

ticari kuruluşların dağıttığı ve politik-ekonomik konularda bilgiler içeren el yazısı 

haber mektuplarına kadar uzanır. 79 Ancak bugün dünya devi durumundaki Avrupa 

ve Amerika’daki uluslararası haber ajanslarının kuruluşu, 19.yüzyılda 

gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, haberin para karşılığı satılması örnekleri daha 

önceki dönemlerde de görülür. 14. yüzyılın Avrupa’sında çıkan savaşlarda, krallıklar 

karşı taraftaki gelişmeler hakkında bilgi edinebilmek amacıyla İtalyan tüccarlarından 

haber elde etmek istediler Bu olaylar, haber toplayıp satmanın tarihte belki ilk 

örnekleri olmuştur.80 

Gerçek anlamda ilk haber ajansı, 1835 yılının Ağustos ayında Fransa’da 

La Gazette de France gazetesinin eski ortaklarından Charles Louis Havas tarafından 

kurulan bir çeviri bürosudur.( Bureau de Nouvelles- Yabancı Gazeteleri Çevirme 

Bürosu )  Bu çeviri ve haber bürosu, eski bir geleneği canlandırmayı hedeflemiştir. 

Bu gelenek, kökü Roma dönemindeki “Acta Publica” ve “Acta Diurna”, Venedik 

                                                
78 Girgin, a.g.e, s.59 
79 Zeytinli, a.g.e, s.34 
80 İdris Adil, Haberde Dışa Bağımlılık, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul:1991, s.24 
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Cumhuriyeti’ndeki “Foglietti d’Avvizzi”, Çin’deki “Kin Pau” ve Hollanda’da banker 

Függer’in “Ordinari Zeitungen” (Haber Yaprakları) uygulamalarına kadar inen, 

haber bültenleri derlemesi ve yayımıdır.81 

Hedef kitlesi başlarda bankacılar, iş çevreleri, tüccarlar, borsa ajanları ve 

diplomatlar olan Havas, zamanla gazeteler tarafından da kullanılmaya başlamıştır. 

Haber göndermede telgraftan yararlanmaya başlayan Havas, Fransız Hükümeti’nin 

resmi bildirilerinin yanı sıra ağırlıklı olarak İngiliz, Alman, İspanyol ve İtalyan 

gazetelerinden yapılan çevirileri ve Paris, Londra, Brüksel, Roma, Viyana gibi 

Avrupa başkentlerinde kendisi için çalışan muhabirlerin gönderdikleri ekonomi 

ağırlıklı haberleri, abonelerine satmaya başlamıştır. Ajans, Paris’teki günlük 

gazetelere, işadamlarına, bankacılara hizmet veren ilk uluslararası haber ajansı 

olmuştur.82 

1849 yılında Havas’ın elemanlarından biri olan Bernard Wolff, Almanya 

ve diğer Kuzey Avrupa ülkelerindeki gazetelere hizmet veren bir haber servisi 

oluşturmuş ve kısa süre sonrada önemli uluslararası ajanslar arasında yerini almıştır. 

Ancak, Wolff’un kurduğu söz konusu haber servisi ekonomik sıkıntılar yüzünden 

1933 yılında kapanmıştır. 83 

Aynı dönemde yine Havas’ın elemanı olan Paul Julius Reuter, 

Belçika’nın başkenti Brüksel ile Almanya’nın Aachen kentleri arasında güvercinler 

ile borsalardaki fiyatlar konusunda haber iletmekteydi. Berlin-Paris telgraf hattının 

1851 yılında Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaşması üzerine Reuter, bu hattı 

Londra’da kullanabileceği düşüncesiyle bu ülkeye taşıdı. Paul Julius Reuter’in 

                                                
81 Girgin, a.g.e, s.9 
82 Girgin, a.g.e, s.10 
83 Zeytinli, a.g.e, s.35 
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Londra’da kurduğu Telegraph Company Reuter,  daha sonra sadece Reuter’s adıyla 

anılmaya başladı.84 

Agence Havas, Fransa, İsviçre, İtalya, İspanya, Portekiz, Orta ve Güney 

Amerika ile Mısır’da yaygın bir haber ağı kurdu. Almanların 1940’da Fransa’yı işgal 

etmelerinin ardından Agence Havas lağvedildi ve işgalin 1944’de sona ermesinin 

ardından Agence France Press kuruldu.85 

19.yy’da Avrupa’daki üç haber ajansı da isteyen her gazeteye haber satan 

ve kar eden kuruluşlardı. Amerikan gazeteleri ise rekabet yerine işbirliğini tercih 

ettiler. Boston’dan kente haber ulaştıran yeni telgraf hattının masraflarını paylaşmak 

amacıyla önde gelen New York gazeteleri 1848’de Associated Press’i kurdular. Bu 

durum, 1900’de AP üyelerinin rakip gazeteler ve haber ajanslarına haber vermeyi 

reddetmesine kadar sürdü. 1907 yılında E.W.Scripps, AP ile rekabet amacıyla United 

Press Association’ı, 1909 yılında William Randolph Hearts kendi gazetelerine haber 

sağlamak için International News Service’i (INS) kurdular. United Press (UP), 1958 

yılında INS’i satın aldı ve ismini de United Press International (UPI) olarak 

değiştirdi.86 

I. Dünya Savaşı’ndan önce mali sorunlar nedeniyle önemini yitiren Wolff 

yerine, Transocéan adlı yeni bir Alman haber ajansı kuruldu. Transocéan, tarihte 

kurulan ilk devlet ajansıdır.87 1917 yılında kurulan ve 1918’de ajans haline getirilen 

TASS (Telegraphic Agency of the Soviet Union), Sovyetler Birliği’nin resmi haber 

ajansıydı ve tüm komünist dünyanın egemen sesi sayılıyordu.88  

                                                
84 Zeytinli, a.g.e, s.35 
85 Zeytinli, a.g.e, s.36 
86 Seçim ve Turan, a.g.e,s.67 
87 Tokgöz, a.g.e, s.148 
88 Seçim ve Turan, a.g.e, s.87 
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Uluslararası haber üretim ve dağıtım hizmeti, uzun yıllar Associated Press 

(AP), United Press International (UPI), Agence France Press (AFP), Reuters ve 

TASS’ın önderliğinde yürütülmüş ve “beş büyükler” diye adlandırılan bu haber 

ajanslarının adı her yerde anılmıştır.89 Ancak bu hizmet günümüzde, United Press 

International’in 1982 ve 1985’te geçirdiği iki satış sonucunda el değiştirerek 

küçülmesi, 1991’de SSCB’nin parçalanmasıyla birlikte TASS’ın -yeni adıyla TASS-

Itar’ın- etkinliğinin azalması sonucu, Amerika Birleşik Devletleri (Associated Press), 

Fransa (Agence France Press) ve İngiltere (Reuters) kökenli üç ajansın etkin 

denetimi altındadır.90 

“AP, AFP ve Reuters haber ajansları günümüzde uluslararası haber akışının 

hemen hemen tamamını ellerinde tutmaktadır. Uluslararası alanda tekel konumundaki bu 

ajanslar, iletişim teknolojisinin sağladığı kolaylıklarla 5 kıtada, dünyanın hemen her 

ülkesiyle haber alışverişinde bulunur ve bu alışverişin yönünü ve içeriğini saptarlar. Bu akış 

içinde günde milyonlarca kelimelik haber dolaşımı olur. Dünyada belli bir andaki ajans 

haberleşmesinin %80’ini, radyo, televizyon ve gazetelere yönelik telefon, uydu 

haberleşmesinin %50’sini, ayrıca yine belirli bir andaki haberleşmesinin %20’sini bu belli 

başlı ajanslar oluşturmaktadır.” 91 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 Tokgöz, a.g.e, s.148 
90 Harry Drost, The World’s New Media, Longman Group UK Limited, London:1991, s.536 
91 Zafer Akturan, Bağımlılık ve Uluslararası İletişimde Haber Alışverişi, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi, Ankara: 1992, s.8,73 
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B.ÜÇ BÜYÜK HABER AJANSI: AFP, REUTERS VE AP 

 

-AGENCE FRANCE PRESS 

1835’te kurulan ve dünyanın ilk haber ajansı olan Agence Havas’ın 

mirasçısı olarak kabul gören Agence France Press (AFP), dünyanın en önemli haber 

ajanslarının biridir. Havas, siyasal nedenlerle 1914 yılında OFI ve AFI diye ikiye 

ayrılmıştır. 1944‘te şirketin statüsünün yenilenmesiyle ajans kamulaştırılmış ve 

Agence France Press(AFP) adını alarak Fransa’nın ulusal haber ajansı olmuştur.92 

Agence France Press, Fransız Parlementosu’nun 15 Ocak 1957’de kabul 

ettiği yasa gereğince özerk bir kamu kuruluşu şeklinde yönetilmektedir. AFP’nin 

merkezi Fransa’nın başkenti Paris’tedir ve üç kurul tarafından yönetilmektedir. 

Bunlar, yönetim kurulu, üst kurul ve mali komisyon’dur. Ajansın başkan-genel 

müdürü, yönetim kurulu tarafından, 3 yıllık süre için, kendi üyeleri dışından 

atanmaktadır. Yasaya göre, ajansın 15 kişilik yönetim kurulunda çoğunluğu, Fransız 

basınının temsilcileri (8) oluşturmaktadır. Yönetim kurulunda ayrıca, kamu radyo ve 

televizyonlarından (ORTF) (2), AFP’nin hizmetlerinden yaralanan kamu 

kuruluşlarından (3) ve ajansın personelinden de temsilciler (2) (temsilciden biri 

gazeteci olmak zorundadır) bulunmaktadır.93 

 AFP’nin başkan-genel müdürünün yönetim kurulu tarafından seçilmesi, 

bir ölçüde ajansın yayın özerkliğinin bir simgesi olmaktadır. Ancak bu kişinin, 15 

kişilik yönetim kurulunda 12 oyla seçilme zorunluluğu ve hükümeti yönetim 

kurulunda temsil eden üç üyenin bu seçimlerde veto hakkının bulunması, AFP’nin 

tam anlamıyla devlet etkisinden uzak olmadığının bir kanıtıdır. Ayrıca, AFP’nin 

gelirlerinin yaklaşık %50’sini kamu kurum ve kuruluşlarından sağlıyor olması, 

özerkliği engelleyici bir başka etkendir. Ajansın, yayın politikasına ve yayın 

ilkelerine uyup uymadığını denetleyen, aralarında yargıçlarında bulunduğu “üst 

kurul”, haberlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konularında bir çeşit üst denetim 

organıdır. İki Sayıştay üyesi ve bir maliye bakanlığı temsilcisinden oluşan “mali 

komisyon” ise, ajansın bütçesini denetler. Özel fonları bulunmayan AFP’nin geliri, 

yayınların satışından ve taşınmazların kiralarından sağlanır. Yayınların özel kişi ve 
                                                
92 Zeytinli, a.g.e, s. 94 
93 Girgin, a.g.e, s.221, Mehmet Ali Bulut , “Çağımızın Güç Kaynağı Olarak Haber Ajansları”, Yeni 
Türkiye Dergisi, Ankara:Kasım-Aralık 1996, s.1125-1134 
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kuruluşlara satışından sağlanan gelir yeterli olmadığından, kamu kurum ve 

kuruluşları da AFP’nin abonesidir.94 

Dünya üzerinde haberlerinin yaklaşık 3 milyar  insana ulaştığı AFP’nin, 

Fransa’da merkez Paris dışında, ülke çapında 7 bölge temsilciliği bulunmaktadır. 

AFP’nin 165 dış ülkede, 116 bürosu ve 50 dolayında yerel temsilcisi vardır. 

AFP’nin, Washington merkezli Kuzey Amerika’da 9, Montevideo merkezli Latin 

Amerika’da 21, Hong Kong merkezli Pasifik Asya’da 25, Paris merkezli Avrupa’da 

36, Paris merkezli Afrika’da 16 ve Lefkoşe’nin Rum Kesimi merkezli Orta Doğu’da 

9 bürosu bulunmaktadır.95  

Moskova, Londra, Roma ve Madrid’in yanı sıra diğer önemli haber 

büroları; Ankara, Varşova, Baltık ülkeleri, İskandinav ülkeleri, Brüksel, La Haye, 

Prag, Viyana ve Bükreş’tir. Farklı bürolardan gelen haber metinleri, fotoğraflar, 

grafikler belli başlı beş kutup (Paris, Washington, Hong Kong, Lefkoşa ve 

Montevideo) aracılığıyla müşterilere dağıtılır.96 

1980 sonrası dönemde, haberlerin hazırlanması, depolanması ve dağıtımı 

bilgisayar, uydu yayıncılığı gibi dönemin yeni iletişim teknikleri aracılığıyla 

yapılmaya başlanmış ve AFP’nin yayın gücü hızla arttırılmıştır. 1985’den itibaren 

Paris, Washington ve Tokyo kaynaklı siyah-beyaz ya da renkli telefoto hizmeti 

sunulmaya başlanmıştır.97 

AFP bünyesinde, Fransa ile öteki ülkelerde 900 kişi olmak üzere toplam 

2000 dolayında, 81 ayrı ulustan kadrolu kişi çalışmaktadır. Bunların 1250’si 

gazeteci, 150’si de foto muhabiridir. Bunların yanı sıra Fransa dahil çeşitli ülkelerde 

2000 dolayında parça başına çalışan gazeteci (pigiste) bulunduran AFP, günde 

Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Arapça, Portekizce ve Almanca olmak üzere 6 dilde, 

her gün 400.000 ila 600.000 kelimelik haber, 1000 fotoğraf ve 50 haber grafiği 

üretilmektedir.98  

Gündemi oluşturan her alanda dünya çapında haber akışı sağlayan ve 

yılda 365 gün 24 saat yayın yapan Agence France Press, genel haberler ve finans 

haberleri alanında çok güçlüdür. Günümüzde, 3. büyük uluslararası haber ajansı 

                                                
94 Girgin, a.g.e, s.222, Gönenç, a.g.e, s.21-22 
95 www.afp.com 
96 Girgin, a.g.e, s.220 
97 Tokgöz, a.g.e, s.151 
98 www.afp.com 
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konumunda bulunan AFP, dünya çapında 13.000 kullanıcıya hizmet vermektedir. 

AFP’nin müşterileri arasında 650 gazete, 200 TV şirketi, 400 radyo, 100 ulusal basın 

ajansı ve medya dışından 2000 abone ( bankalar, şirketler, çeşitli devlet kuruluşları, 

bakanlıklar..vb) bulunmaktadır. Böylece ajansın yayınları, abone ajansların da 

aracılığıyla dünya üzerinde 7.600 gazeteye, 2500 radyoya ve 400 TV şirketine 

ulaşmaktadır.99 

 Agence France Press’in diğer haber ajanslarıyla hizmet takasına dayanan 

anlaşmaları vardır. Anlaşmalı olduğu 54 ajansın 20’si Avrupa’da, 14’ü Afrika’da, 5’i 

Yakın Doğu’da, 9’u Asya’da ve 6’sı Amerika’da bulunmaktadır. Ayrıca Agence 

France Press karşılıksız olarak 15 ajansa hizmet vermektedir; bu ajansların 5’i 

Afrika’da, 3’ü Yakın Doğu’da, 4’ü Asya’da ve 3’ü Amerika’dadır.100  

Agence France Press’de iki tür gazeteci bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi merkezdeki Fransız gazeteciler, ikincisi de AFP’den aylık alan yerel 

muhabirlerdir. Bu yerel muhabirler işe alındıkları ülkede çalışmaktadırlar. AFP’nin 

ayrıca, bu ülkelere gönderdikleri haber başına ücret alan muhabirleri 

bulunmaktadır.101 

 Agence France Press’in başta gelen özelliklerinden biri de, 

kuruluşlarından bu yana Afrika ülkelerine özel bir ilgi duyması ve bu ülkelere 

yönelik haberlere belirli bir ölçüde ağırlık vermesidir. Örneğin, AFP, Afrika’nın 

politik, ekonomik ve kültürel faaliyetlerine ilişkin özel bir bülten yayımlamaktadır. 

Bu özel ilginin altında, Afrika’nın Fransa’nın bir zamanlar sömürgeleştirdiği, 

ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan denetim altında tuttuğu bölgelerden biri olması 

yatmaktadır.102  

Önceleri merkezden gelen haberleri, bazı Afrika ülkelerinde yerel 

muhabirler tarafından yeniden yazıldıktan sonra dağıtan AFP, bu ülkelerin zamanla 

bağımsızlıklarına kavuşmaları üzerine buralardaki bürolarını, kurulan yeni ajanslara 

devretmiştir. Böylece bu büroların araç ve gereçleri de, genç bağımsız devletlerin ilk 

haber ajanslarının, ilk teknolojik malzemeleri olmuştur. Bunların kullanılması için de 

                                                
99 Girgin, a.g.e, s.220-221 
100 Gönenç, a.g.e, s.24 
101 Gönenç, a.g.e, s.25 
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yeni sahiplerine, merkezden uzman gönderilerek, bir süre eğitim programları 

uygulanmıştır.103 

Agence France Press, haberleri müşterilerine gönderebilmek için haber 

aktarım hatları kullanmaktadır. Bunlardan ilki olan Fransızca haber aktarım hattı, 

bütün dünyadan gelen haberleri müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. Bu hat 

üzerinde, Fransa’dan gelen haberlerin oranı % 60, Fransa dışından gelen haberlerin 

oranı % 40’dır. Haberler; politika, diplomasi, ekonomi, spor, kültür, bilim, tıp, din 

adalet gibi konuları içermektedir. Bu hat üzerindeki haberlerin sayısı günde 120.000 

sözcüktür. EUA ve EUB denilen Avrupa aktarım hatları ise, Doğu ve Batı Avrupa’ya 

yöneliktir. Bu hat üzerindeki günlük haber sayısı, 70.000 sözcüğü bulmaktadır. 

Kuzey Amerika ve Kanada’ya yönelik olan haber aktarım hattında ise, haber sayısı 

günde 50.000 ile 70.000 arasındadır. Gündemin önemli olayları günde dört kez bütün 

haber aktarım hatlarından yararlanmaktadır.104 

Tıpkı diğer uluslararası haber ajansları gibi bugün Agence France 

Press’de yalnızca haber toplama ve yayma işiyle yetinmemektedir. Çünkü 

günümüzde gerek toplumların, gerek kurum ve kuruluşların ve gerekse bireylerin 

ajanslardan beklediği hizmetler tür yönünden çok çeşitlenmiştir. Bu noktada AFP’de 

kendi bünyesinde çeşitli hizmet birimleri oluşturmuştur: 

- AFP-Foto : Ulusal ve Uluslararası telefoto servisi 

- AFP-audia : Her çapta radyo istasyonlarına servis 

- AFP-video : Haberler, röportajlar 

- AFP-ekonomi : Özel istekleri de karşılayacak biçimde; ekonomi, finans, mallar ve 

Pazar ve piyasa haberleri olarak uzmanlık dalları olan servis 

- AFP-spor : Tüm dünyayı kapsayan spor servisi 

- AFP-online                                                                       

- AGORA : Genel haberler, ekonomi, spor, belgesel konularını kapsayan bilgi 

bankası 

- TELEM : Videotex servisi için elektronik bilgi 

- AFP yayınlar: Günlük, haftalık, aylık bültenlerle uzmanlarca hazırlanmış magazin 

ve başvuru dosyaları 

                                                
103 Girgin, a.g.e, s.121 
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- AFP-teknik: Patent Araştırması ve yeni ürünler105 

Günümüzde Agence France Press, geniş haber ağı, dünya geneline 

yayılmış haber büroları ve muhabirleri, sahip olduğu teknolojik olanaklar nedeniyle 

dünya çapında bir ajans olma özelliğini sürdürmektedir. Ancak haber toplama ve 

dağıtım alanındaki etkinliği, Associated Press ve Reuters karşısında azalmaya 

başlamıştır. Bunun en büyük nedeni de, Associated Press ve Reuters’in yanında 

teknolojiye fazla yatırım yapmamasıdır.106 

 

 -REUTERS (REUTER)* 

 

Dünyanın en büyük üç haber ajansından biri olan Reuters, 163 ülkede, 24 

dilde, günde 2 milyon kelimeyi aşan haber servisi yapmakta, abonelerine 263 

borsadan haberler ulaştırmakta, ayrıca 93 ülkedeki 310 televizyon kuruluşuna 

görüntülü haber satmaktadır.107 

Reuters Ajansı’nın kurucusu Paul Julius Reuter, 1848 yılında bir süre 

Havas’ta çevirmen olarak çalışmış, ardından ajansının ilk bürosunu 1849 yılında 

Federal Almanya sınırındaki Aixe La Chapelle’de açmıştır. Ticari ve finansal 

bilgileri ulaştırmak amacıyla kurulan bu büroda, başlangıçta haber dağıtımı için 

güvercinler kullanılmış, sonraları yaya ya da atlı habercilerden, tren ve gemi 

ulaşımından da yararlanılmıştır. İlk aşamada Reuters, Almanya’dan topladığı mali ve 

ekonomik haberleri, Brüksel ve Anvers’e ulaştırmaya başlamıştır. Daha sonra 

Brüksel’e taşınan büro, 1851 yılında da “Telegraphic Office” adıyla, Londra Kraliyet 

Borsa Merkezi’nde (Royal Exchange) faaaliyete başlamıştır. Reuters, 1858’de 

Avrupa’da telgrafın yaygınlaşmasıyla, gerçek bir haber ajansı niteliğine 

kavuşmuştur. Reuters, 1865’de “Reuter’s Telegram Company” adlı anonim bir şirket 

haline dönüştürülmüştür.108 

Kuruluşundan bu yana uluslararası olmaya özen göstermiş tek ajans olan 

Reuters, 19.yy’da gazeteciliğe hız ve rekabet kavramını getirmiş; “Telgrafı İzleyin” 

                                                
105 Seçim ve Turan, a.g.e, s.63-64 
106 Tokgöz, a.g.e, s. 149 
* Kuruluşunda sahibinin adını taşıyan ajans (Reuter), ailenin elinden çıkıp, hisseli bir şirket biçimine 
dönüştürülünce Reuters adıyla tescil edilmiştir. 
107 Atilla Güner, “Mayamız Haber”, I.İletişim Kongresi (1-3 Mart 2000) Bildiri Kitapçığı, İstanbul 
Ün. İletişim Fakültesi, s.454-456 
108 Girgin, a.g.e, s. 
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sloganıyla ilginç haber öncülüğünü yapmıştır. Tüm Londra gazetelerinin abone 

olduğu Reuters, iletişim ağını önce Avrupa’ya, 1866’da Atlas Okyanusu hattıyla 

Amerika’ya yaymış, 1872’de Uzakdoğu’ya, 1874’te ise Güney Amerika’ya 

ulaştırmıştır. Paul Julius Reuter’in ölümüyle yerine geçen oğlu Herbert Reuter da, 

ajansın faaliyetlerini Hindistan, Avusturalya ve Yeni Zelanda’ya kadar 

genişletmiştir.109 

1915’de Herbert’in ölümü üzerine ajans ailenin elinden çıktığı için, Union 

Bank of Scotland’ın katkısıyla “REUTERS Limited” adlı yeni bir şirket oluşturulmuş 

ve hizmetler yeniden düzenlenmiştir. 1925’de şirketin hisselerinin yarısı, taşra 

gazetelerinin örgütü olan  “Press Association”a, öteki yarısı da Londra gazetelerinin 

örgütü olan, “The Newspaper Proprieters Association”a önerilmiştir. 1941 yılında 

öteki hisselerin “The Newspaper Proprieters Association” tarafından satın 

alınmasıyla, Daily Worker gazetesi dışında, bütün Britanya Basını’nın sahibi olduğu 

bir kooperatife (limited şirkete)  dönüşmüştür.  

Reuters’in ortakları şunlardır: 

- “Press Association” (PA) : Birleşik Krallık’taki yerel ve bölgesel gazeteler ile 

İrlanda Cumhuriyeti gazetelerinin sahibi oldukları ulusal ajans 

- “Newspaper Publishers Association” (NPA): İngiliz Gazete Yayıncıları Birliği 

- “Australian Associated Press” (AAP): Avusturalya basınının sahip olduğu 

kooperatif niteliğindeki haber ajansı 

- “New Zealand Press Association” (NZAP) : Yeni Zelanda basınının sahip olduğu 

kooperatif niteliğindeki haber ajansı110 

Reuters’in en önemli özelliği, yalnızca uluslararası haber yayımlamasıdır. 

İngiliz kitle iletişim araçlarına yerel, yöresel ve ulusal haberlerde Press Association 

(PA)** hizmet vermektedir. Toplam 163 ülkede, 197 bürosu bulunan Reuters’in 

bünyesinde 2000 dolayısıyla haberci (muhabir, foto muhabiri, kameraman) olmak 

üzere 14.500 kişi çalışmaktadır.111 Reuters’in Londra’dan sonra en önemli haber 

merkezi Washington’dur. Yazılı haberler “Reuters Dünya Servisi” (Reuters World 

                                                
109 Girgin, a.g.e, s.208,  Seçim ve Turan, a.g.e, s.55 
110 Girgin, a.g.e, s.209-210 
** Press Association (PA), 1968’den bu yana İngiliz ve İrlanda gazetelerine İngiltere’den ulusal 
haberleri ileten, Avrupa’daki en eski ve ulusal ajanslardan biridir. Bu ajans abonelerine basılmaya 
hazır ve ekrana anında yüklenebilen çeşitli konulrdaki genel haberlerin yanısıra spor haberleri, hisse 
senedi fiyatları, hava durumu bilgileri ve Tv kanal bilgileri de dahil olmak üzere birçok haber, 
fotoğraf ve doküman sağlamaktadır. 
111 www.reuters.com 
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Service) tarafından üretilmekte, ayrıca 20 kadar bölgesel haber servisi yapılmaktadır. 

Avrupa ülkelerinin yanı sıra New York, Chicago, Pekin, Moskova, Beyrut, Kahire, 

Tel Aviv, Yeni Delhi, Joannesbourg, Rio de Janerio, Buenos Aires, Hong Kong, 

Bahreyn ve Nairobi de ajansın önemli haber merkezleri arasındadır.112 

Reuters’in günümüzdeki büyük başarısı, ajans haberciliğinde ağırlığını, 

1960’lı yıllarda politik haberlerden mali ve ekonomik haberlere kaydırmasının yanı 

sıra, televizyon ve multimedia haberlerine ağırlık vermesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu konu ve alanların, haber ajanslarının gelişme ve büyümelerinin anahtarı olacağını 

ilk kez Reuters yöneticileri fark etmişler ve rakiplerinden önce gerekli düzenlemeleri 

yapmışlardır. Nitekim Reuters, 1964’den itibaren Avrupalı borsacılara New York 

Borsası sonuçlarını anında ulaştıran haber yayınına başlamıştır.113  

“Reuters Economic Service” (RES) bülteninin yayın başlamasının 

ardından Reuters, Dow Jones ve AP gibi ajanslarla yaptığı işbirliğine son vermiş, 

ABD’de etkili bir örgüt kurarak kendi bültenini doğrudan pazarlamaya başlamıştır. 

Bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirdiği bu servisi sonraları daha da geliştiren 

(1964’de Stockmaster, 1968’de Videomaster, 1972’de Money Monitor, 1981’de 

Dealing Service, 2000’de Dealing)  Reuters, 220’yi aşkın ülkedeki 38 borsada fiyat 

hareketleri (altın, döviz, hisse senedi vb) ile hammadde fiyatlarını (şeker, kakao, 

kahve, tahıl, yiyecek, yağ, yağlı tohumlar, kauçuk, yün, madenler vb) yayımlamaya 

başlamıştır. Reuters’in bu hizmetlerden sağladığı gelir, tüm gelirlerinin % 94’üne 

ulaşmıştır.114 

İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından izleyen Reuters, 

bunlardan yararlanma da öncülüğü hep korumuştur. Bu sayede de iletişim alanını 

sürekli olarak genişletebilmiştir. Avrupa, Amerika, Kanada dışında Afrika, 

Hindistan, Arap ülkeleri ve Uzak doğu’ya gerçek bir egemenlik kurmuş, 

egemenliğini pekiştirmede yerel ajanslarla işbirliği ve onlara destek olma 

stratejisinden yararlanmıştır. Nitekim Latin Amerika ülkelerinde büyük gazetelerin 

güçlü bir ajans oluşturmalarına destek vermiş, aynı şeyi Arap ülkelerinde de 

yapmıştır. Aslında bu, Britanya İmparatorluğu’nun giderek küçülmesi karşısında, bu 

imparatorluktan koparak bağımsızlıklarına kavuşan ülkelerle iletişim alanında 

bağlantıyı sürdürme olanağını sağlayan bir stratejidir. Reuters’da bunu başarıyla 
                                                
112 Girgin, a.g.e, s.210 
113 Girgin, a.g.e,s.210 
114 Girgin, a.g.e, s. 211 
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uygulayarak hep “en büyüklüğünü” korumayı başarmıştır. Doğal olarak bu 

gelişmede kablolu sistemden ya da radyo telekslerinden öncelikle yaralanmayı 

bilmenin de önemli rolü vardır.115 

Reuters; Avrupa, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika, Latin 

Amerika ve Afrika’da haber dağıtımı yönünden uydu bağlantısı ile birbirine 

bağlanmış bilgisayarlar kullanmaktadır. “Automatic Data Exchange” adı verilen 

sistem, gelen ve giden haberleri türlerine göre kümelere ayırarak dağıtmaktadır.116 

Günümüzde gelirinin %85’ini İngiltere dışındaki abonelerinden sağlayan 

Reuters’in faaliyetlerinin önemli bir bölümünü de radyo ve TV haberciliği oluşturur. 

Reuters Television, 93 ülkedeki 310 kuruluşa, TV ve aktüalite filmleri 

pazarlamaktadır. Reuters ayrıca, abonesi olan radyo istasyonlarına sesli haber 

yayınları ve programları da hazırlamaktadır. Bu gelişmeler sonucu Reuters’in, 1980 

yılında dünya üzerinde 13 bin müşterisi bulunurken, bu sayı 1995’te 327 bine, 

2001’de ise 558 bine yükselmiştir. 1977’de Reuters’in dünya genelinde 60 bürosu 

varken, bu sayı 2001’de, 163 ülkede 263’e ulaşmıştır. Yine 1977’de Reuters’de 

çalışanların sayısı 350’si gazeteci olmak üzere 2.727 iken, bu sayı 2001’de, 2.157’si 

gazeteci olmak üzere toplam 16.000’i aşmıştır. Ayrıca, Reuters’in aboneleri arasında 

122 ajans bulunmaktadır.117 

Reuters’in yönetim yapısına baktığımızda, bir yönetim kurulu başkanı, bir 

genel müdür ve 9 müdürün söz sahibi olduğunu görürüz. Bu kurul ayda bir kez 

toplanır, genel müdürün seçtiği yürütme kurulu, uygulamayı ve planlamayı 

denetler.118 

Reuters’de 2.000 kadar eleman çalışır, bunların yaklaşık 350’si tam gün 

görevlidir. Ayrıca 800 kadar da tam gün dışı yardımcı görev yapar. Bunlar 60 ülkeye 

dağılmıştır ve dağıtım 153 yere yapılır. Merkeze, günlük olarak 600–700 bin sözcük 

haber olarak ulaşır, bu haberler 200 kadar editörün elinde işlem gördükten sonra 

yayına hazır metin halini almış yaklaşık 1.500.000 sözcük olarak ilgili servislerce 

alıcıya sunulur. Gündemin çok yoğun olduğu zamanlarda bu üretim daha da artar ve 

2.5000.000 sözcüğe kadar çıkılır. Reuters, dünyanın en büyüğü sayılan ekonomi 

                                                
115 Seçim ve Turan, a.g.e, s.56 
116 Tokgöz, a.g.e ,s. 151 
117 Adam Briggs ve Paul Cobley, The Media: An Introduction, Longman, New York:1998, s.53 
(Aktaran Girgin,a.g.e,s. 211) 
118 Girgin, a.g.e, s.213 
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bülteniyle, 80 ülkedeki belli başlı iş çevrelerine 20 ülkedeki 38 borsadan alınan 

yaklaşık 11.000 parça bilgi aktarır.119 

Haber dosyalarının çeşitliliği bakımından en önde gelen uluslararası ajans 

Reuters’dir.120 Reuters’in dünyanın çeşitli yerlerine giden media servisleri başlıca iki 

öğeden oluşur: 

* Günün dünya olayları ve konuları, 

* Dünyanın belirli bölgesi için ilginç olabilecek yöresel açıdan seçilmiş haberler ve 

olaylar121 

Reuters’in Hizmet Birimleri; 

- Reuters World Service : İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca olarak 

genel, politik, diplomatik ve spor haberleri verir. 

- Reuters News Pictures Service : Abonelere 85 ülkede çekilen haber fotoğrafları 

sağlayan bu servis, 1985 yılında UPI’nin fotoğraf bölümünün de katılmasıyla daha 

da güçlenmiştir. Bu servis günde 100 dolayında, dergi kalitesinde renkli fotoğraf 

yayınlamaktadır. 

- Reuters News Graphics Service : 1990 yılından bu yana, bu servis tarafından 

hazırlanan renkli ve siyah-beyaz grafikler ile görsel illüstrasyonlar, uydu aracılığıyla 

abonelerin Machintosh ya da PC terminallerine doğrudan gönderilmektedir. 

- Reuters North America  : ABD’ye, Kuzey Amerika’ya ülkelerine ve  Kanada’ya   

yönelik yayın yapmaktadır. 

- Reuters Economic Service  : Ekonomi haberleri verir.                          

             a) Para Değerleri Servisi : Yabancı kambiyo ve 70  ülkenin para değerleri, 

altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri verir. 70 ülkede 6.200’den fazla abone 

bu servisi kullanmaktadır. 

             b) Tahviller Servisi : Avrupa’da, Kuzey Amerika’da, Avustralya, Uzakdoğu 

ve Güney Afrika’da konuyla ilgili fiyat ve öneriler toplanarak abonelere 

aktarılmaktadır. Bu servisin 1.300’den fazla abonesi vardır. 

            c) Mallar Servisi       : Bu servisin 1.650’den fazla müşterisi vardır. 

            d) Gemicilik Servisi : Gemilerle uluslararası taşımacılık yapan 80’den fazla 

aboneye hizmet eder. 

                                                
119 Seçim ve Turan, a.g.e, s.59 
120 Zeytinli, a.g.e,s. 93 
121 Seçim ve Turan, a.g.e,s. 60 
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            e) Muamele (iş-alışveriş) Servisi : Şirketlerin en büyük gereksinimini 

karşılayan bu servis aracılığıyla uluslararası bankalar birbirleriyle ilişkiye 

girmektedirler. Altın ve hisse senedi tüccarları da bu servisten hizmet alırlar. 

             f) Reuters’in petrol ürünleri ve petrol fiyatlarıyla ilgili bir servisi de 

bulunmaktadır. 

            g) Features Desk (Derinleştirilmiş Etüt Bölümü): Olayların ayrıntısını ve 

tarihçesini verir.122 

 

-ASSOCIATED PRESS 

Associated Press(AP) haber ajansı, bugün dünyada mevcut bulunan haber 

ajanslarının devamlılık yönünden en eskisidir.123 Dünya üzerinde kooperatif 

biçiminde örgütlenerek, kar beklemeden yalnızca üyelerine hizmet amacıyla kurulan 

ilk haber ajansı, Associated Press’dir. AP, 1848 yılında James Gordon Bennett’in 

öncülüğünde, New York’ta yayımlanan Journal of Commerce, Courier and Equirer, 

Express, Herald, Sun ve Tribune adlı altı gazeteyi temsil eden 10 kişinin 

girişimleriyle “New York Associated Press” adıyla kurulmuş, 1892’den itibaren 

“Associated Press” adını almıştır. 

AP’nin kuruluş nedeni, Amerika Birleşik Devletleri’nde o dönemde 

yayımlanan gazetelerin yaşadığı ekonomik sorunlardır. O dönemlerde, telgrafın icadı 

gazetelere büyük kolaylıklar getirmiş; ancak haber toplama ve ulaştırmadaki 

güçlüklerin yanı sıra telgraf ücretlerinin pahalılığı, gazetelerin bütçelerini ciddi 

biçimde sarsmıştır. Bu nedenle gazete yöneticileri, haber maliyetlerini en aza 

indirebilmek için, kar amacı gütmeyen, kooperatif özellikli bir haber ajansı kurarak, 

ortak çalışmaya karar vermişlerdir.124 

Kuruluşundan kısa bir süre sonra AP’ye Boston gazeteleri, Batı Gazeteler 

Birliği (Souther Associated Press) ve Philadelphia Gazeteler Birliği (Philadelphia 

Associated Press) de katılmışlardır. AP, bu gazetelere haber geçerken, bu 

gazetelerden aldığı bölgesel haberlere de bültenlerinde yer vermiş, böylelikle ajansın, 

yöresel haber toplama örgütleri de oluşmaya başlamıştır.125 

                                                
122 Seçim ve Turan, a.g.e, s.60 
123 Tokgöz, a.g.e, s.151 
124 Girgin, a.g.e, s.194 
125 Yasemin İnceoğlu, Uluslararası Medya, Der Yayınları, İstanbul:1997, s.105 
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AP’nin yayınlarında, kuruluşundan itibaren Washington ve yabancı 

kaynaklı haberler büyük bir ağırlık oluşturmuştur. 1849 yılında Daniel Craig, Kuzey 

Amerika’da liman kenti Halifex’de (Nova Scotia) ajansın ilk dış bürosunu açmıştır. 

O dönemde, Avrupa’dan gelen gemilerden sağlanan haberler, Kuzey Amerika’nın bu 

uç noktasından New York’a telgrafla gönderilmiştir. Bu uygulama Amerika ve 

Avrupa kıtaları arasındaki transatlantik telgraf hattının çekildiği 1856’ya kadar 

devam etmiştir. 1875 yılında ise, ilk telefon hatlarının çekilmesiyle New York-

Washington arasında günde 20.000 kelimelik bir haber bülteninin aktarılması 

sağlanmıştır.126 

19.yy’ın üçüncü çeyreğinde Avrupa’da, uluslararası düzeyde haber 

dağıtım tekeli, üç Avrupa ajansının elindeydi. Bunlar Reuters, Havas ve Wolff haber 

ajanslarıydı. Yani İngiltere, Fransa ve Almanya kendi bünyelerinde doğan haber 

örgütleriyle sorunu çözmüş görünmekteydi. Bu ajansların hizmet sınırları Güney 

Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar uzanıyordu. Avrupalı tekelle, AP arasındaki ilk 

meydan okuma 1902 yılında AP’nin Küba, Filipinler ve Orta Amerika’dan gelen 

istekler üzerine buralara haber servisi yapması ile başladı. 1919 yılında AP Yönetim 

Kurulu’nun Latin Amerika’da yayımlanan 22 gazeteye servis yapma kararı da, 

AP’nin uluslararası alanda rekabetini arttırdı.127  

Japon ajansı Ringgo’nun isteği üzerine 1933 yılında bu ajansa da AP 

haberleri geçilmeye başlandı.  Ajans 1927 yılında haber fotoğrafları hizmetini 

başlattı, ilk fotoğraflar ulak, posta, otobüs veya trenle gönderiliyordu. 1935 yılında 

fotoğrafların sinyaller ile telefon hatları üzerinden gönderilmesiyle birlikte abonelere 

düzenli olarak fotoğraf ulaştırılmaya başlandı. Ancak yaklaşan II. Dünya Savaşı 

AP’nin uluslararası alanda genişlemesini sekteye uğrattı. AP’nin özellikle Uzak 

Doğu’ya açılma hamlesi savaş nedeniyle durakladı, ancak savaşın yarattığı 

duraklama savaş sonrasında öncekinden daha hızlı bir açılıma dönüştü.128  

1942 yılında AP Yönetim Kurulu’nda radyo yayıncılarına da haber 

geçilmesi kararlaştırıldı ve uzman elemanlarca hazırlanan metinlerin anten yoluyla 

abonelere gönderilmesi büyük bir başarıyla yürütüldü. 1974 yılında da yayıncılar için 

                                                
126 Girgin, a.g.e, s.195 
127 Seçim ve Turan, a.g.e, s.69, Zeytinli, a.g.e, s.89 
128 Seçim ve Turan, a.g.e, s.70 
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sesli haberler sağlanmaya başlandı. 1986 yılında AP ve Conus Communications, 

televizyon istasyonlarına görüntülü haber sağlamak için ortaklık kurdular.129 

Bugün Associated Press’de, haber ve fotoğraf başına ücret alan 

muhabirler dışında 600’den fazlası teknik uzman olmak üzere, 3.000’den fazla kişi 

çalışmaktadır. AP, ABD içinde, 1.700’ün üzerinde gazeteye (İngilizce yayımlanan 

günlük gazetelerin %97’si ile günlük olmayan ve öteki dillerde yayımlanan 230 

gazete), 6.000 dolayında televizyon ve radyo istasyonuna hizmet vermektedir.130 

Ünlü yazar Mark Twain, daha 1906 yılında “Associated Press 

Kooperatifi”nin genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, “evrenin her köşesini 

aydınlatan iki güçten birinin gökte güneş, yerde ise Associated Press olduğunu” 

söylemiştir.131 

Bugün, AP’nin, ABD’nin yanı sıra 112 ülkede (71’i az gelişmiş ülkeler), 

8.500 dolayında radyo ve televizyon kuruluşu olmak üzere, toplam 15.000’den fazla 

abonesi bulunmaktadır. AP, 145’i ABD’nin eyalet merkezleri ve önemli kentlerinde, 

95’i 78 ülkede olmak üzere, toplam 242 büroya sahiptir. AP, bu bürolardan sağlanan 

haberlerle (çeşitli haber masalarından gelen günlük haber sayısı 3.000’den fazladır), 

24 saat süreyle, 5 dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Flamanca) 

ortalama 20 milyon kelime haber, 1.000’i aşkın fotoğraf ve grafik 

yayınlamaktadır.132 Geniş haber ağı, dünya geneline yayılmış haber büroları, 

muhabirleri ve sahip olduğu teknolojik olanaklar sayesinde, “Amerikan 

İmparatorluğunun en güçlü silahlarından biri haline gelmiş bulunan” Associated 

Press, dünya nüfusunun 1/3’ünden fazlasına haberlerini ulaştırmaktadır.133 

AP’nin merkezi New York’taki Rockefeller Center’dadır. Kar amacı 

gütmeyen kooperatif nitelikli ajansın iki tür üyesi bulunmaktadır.; Asıl üyeler ve 

katılmış üyeler. Katılmış üyeler, AP’ye yerel haber geçmek zorunda değildirler 

ayrıca oy hakları da yoktur. Asıl üyeler (Genel Kurul) üye sayısı, tüzüğe göre 18 ile 

24 arasında değişen yönetim kurulunu seçerler. Yönetim Kurulu’nun en az 3 üyesi, 

nüfusun 50.000’den daha az olan kentlerinde yayımlanan bağımsız (daha çok nüfuslu 

kentlerde yayımlanan büyük gazete grupları tarafından denetlenmeyen ve onlarla 

                                                
129 Seçim ve Turan, a.g.e, s. 70, Zeytinli, a,g.e, s. 90 
130 2000, Associated Press, İnternet, 31.08.2000 
131 Associated Press, Origine Historie et Developpment, Paris:1984, s.1 (Aktaran Girgin, ag.e,s.193) 
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hiçbir biçimde ilişkisi bulunmayan) gazetelerin temsilcileridir. 6 üye, 3 yıl için, genel 

kurulun her yıl nisan ayındaki toplantısında seçilir. Yönetim Kurulu, yılda üç kez 

(ocak, nisan, ekim) ve gerekli görülen hallerde olağanüstü olarak toplanır. Tüzük, 

yönetim kuruluna iki yıl görev süreli 3 üye seçme hakkı vermiştir. Oy hakkına sahip 

bu üyeler, geleneksel olarak radyo ve televizyon temsilcileri arasından seçilir. 

Yönetim Kurulu, kendi arasından bir başkan ve en az 5 kişilik bir yürütme kurulu 

seçer. Başkanın ayrıca iki tane yardımcısı vardır.134 

Genel müdür, genel müdür yardımcıları (sayıları yönetim kurulunca 

belirlenir), genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, mali işler sorumlusu ve 

yardımcısı kooperatifin ücretli personelidir. Ajans üyeleri, yayın ya da yayım 

yaptıkları yerleşme alanlarının nüfusları ölçüt alınarak düzenlenmiş ücretleri, 

kooperatif üyesi olarak her yıl öderler. Ajansın, enformasyon-fotoğraf, üyeler, dünya 

servisleri, radyo-televizyon, personel, haberleşme ve mali servis olmak üzere 7 

bölümü ve bunlara bağlı çeşitli müdürlükleri vardır.135 

1946 yılında spor haberleri için ayrı bir servis kuran ilk haber ajansı olan 

AP, hizmetlerini diğer alanlara da yaymıştır. Yurtiçi İş Haberleri Servisi; iş, çalışma, 

ekonomi ve finans dünyasından özel haberler sağlamaktadır. AP’nin bir yan kuruluşu 

olan Press Association, 1.000’den fazla basın dışı aboneye bu konularda haber iletir. 

Diğer bir yan kuruluş olan Wide World, AP’nin fotoğraf kütüphanesi ve özel 

fotoğraf servislerinden kooperatife ortak olmayan kuruluşlar ve diğer abonelerinde 

yararlanmasını sağlamaktadır. (AP arşivlerinde 700.000’den fazla fotoğraf 

bulunmaktadır.) Eğitim hizmetleri Bölümü (Educational Services Division) eğitim 

filmleri üretmekte, Kitap Bölümü (Book Division) AP’nin kadrolu elemanları 

tarafından yazılan iletişimle ilgili kitapların hazırlanması ve yayınlanması 

konularıyla ilgilenmektedir.136 

AP ayrıca, Amerikan ekonomi gazeteciliğinde önemli bir güç olan, The 

Wall Street Journal’ın yayıncısı Dow Jones & Co. adlı şirket ile ortaklık kurarak, 

1966 yılından bu yana mali ve ekonomik haberlerin dağıtımına başlamıştır. Diğer 

haberlerine AP-DJ(Dow Jones & Co.) bültenini de ekleyen AP, bu bülteni ABD’nin 

                                                
134 Girgin, a.g.e,s.201 
135 Girgin, a.g.e, s.201 
136 Zeytinli, a.g.e,s.90-91 
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yanısıra 43 ülkeye dağıtmaktadır. Uzmanlık düzeyinde hazırlanan finans ve ekonomi 

bülteni Amerika’da ve tüm dünyada önemli bir etkinliğe sahiptir.137 

1990 yılında yazılı ve görüntülü medya için bilgisayarlı AP Grafik 

Bankası (AP Graphics Bank) kurulmuştur. 1979 yılında görüntülü haber servisi 

yapmak için kurulan APTV, 1994’de genişletilerek, Reuters Television RT 

(Amerika’da ABC bağlantılı), World Television News WTN (Amerika’da CBS 

bağlantılı) ve L’Union Européénne de Telévision UET (Avrupa’da Televizyonlar 

Birliği) arasında sıkı bir rekabet ortamına girmiştir.(1998’de APTV’nin adı 

Associated Press Television-APTN olarak değiştirilmiştir)138 

New York’taki merkezinde Latin Amerika masası oluşturan AP; 

Venezuella, Karayip Adaları, Meksika, Orta Amerika, Brezilya, Arjantin, Uruguay 

ve Latin Amerika’nın Batı sahiline yönelik haber servisi yapmaktadır. Latin 

Amerika’dan gelen haberlerin yarıya yakını, bölgedeki muhabirler tarafından Latin 

Amerika’ya yönelik “uygun görülen bültenlere” konulmak üzere New York’a 

gönderilmektedir. Bölge muhabirlerinin geçtikleri haberlerin miktarı AP’yi Latin 

Amerika haberlerinde en üst sıraya yükseltmiştir.139 Ajansın genel merkez New York 

dışında, Londra ve Tokyo büroları, haber ve fotoğraflar yönünden önemli 

merkezlerdir. Ajansın Avrupa hattı, Londra üzerinden çeşitli Avrupa başkentleriyle 

ve belli başlı diğer kentleriyle bağlantılıdır. Tokyo ise, Uzak Doğu için haber 

toplama merkezi olup New York ile sürekli bağlantısı bulunmaktadır.140 

Associated Press, bugün geniş haber kaynakları, yaygın haberleşme ağı, 

çok sayıda abonesi, birçok olayda kanıtlanmış güvenilirliği, yeni teknolojilerden kısa 

sürede yararlanma yeteneği ve dakikada 1.200’den 9.600’e kadar değişen sözcük             

(Data stream ve Data feature) yayın kapasitesiyle uluslararası haber ajansları 

arasında en büyüğü ve en etkinidir.141 

 

                                                
137 Girgin, a.g.e, s.200 
138 Associated Press Annual Report, New York:1993, s.5 (Aktaran Girgin, a.g.e,s.199) 
139 Zeytinli, a.g.e,s.91 
140 Tozkoparan, a.g.e, s. 9 
141 Girgin, a.g.e, s.193 
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C.AJANSLARIN HABER SEÇİMİ 

“Haber, değişik işlevlerinin yanı sıra bireylerin öteki bireyler ve çevreyle 

anlamlı ilişkiler kurmalarında, dünyayı algılamalarında en önemli öğeleri oluşturan 

bilgiler bütünüdür. Dolayısıyla yerel, yöresel ve ulusal çerçevenin dışındaki 

uluslararası alanda da kimlerin neleri haber konusu olarak seçtikleri, konuların nasıl 

işlendiği ve oluşturulan haberlerin ne amaçla, kimlere, hangi ölçütlere dayanılarak 

dağıtıldığı sorgulanması gereken bir konudur. Çünkü bireylerde ve dolayısıyla ulusal 

topluluklarda “ötekiler” (diğer bireyler, toplumlar, uluslar, ülkeler) ile ilgili 

önyargılar, geleceğe yönelik kararlar, olumlu ya da olumsuz simgeler, düşünceler, 

tutum ve davranışlar haberlere göre oluşmaktadır.”142 

Bugün dünya konjüktüründe söz sahibi olan gelişmiş ve güçlü ülkelerin, 

uluslararası ölçekli, tüm dünya ülkelerine haber, haber malzemesi ve görüntü dağıtan 

haber ajansları vardır. Görsel, işitsel ve yazılı basının haber, bilgi ve görüntü 

gereksinimini büyük ölçüde karşılayan bu kuruluşlar, tüm ülkelerdeki kitle iletişim 

araçlarının başlıca kaynak kurumu ve can damarı sayılmaktadırlar.143 

Ancak uluslararası iletişimin, bir anlamda denetimini yapan bu belli başlı 

haber ajansları, genellikle Batı dünyasının çıkarlarına ters düşmeyen habercilik 

değerleriyle bağdaşan haberleri yayımlamaktadırlar. Gelişmiş ülkelerin sahip 

bulundukları iletişim grupları arasındaki köprüler, dallanmalar ve birleşmeler 

acımasız bir rekabet ortamında günden güne çoğalırken, iletişim zincirini bütünüyle 

egemenlik altına almak, tek amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede söz 

konusu kitle iletişim araçlarının yaydıkları bilgilerin tarafsızlığından ve 

yansızlığından şüphe etmemek pek mümkün değildir.144  

                                                
142 Gürsel Öngören, Uluslararası İletişim, Der Yayınları, İstanbul:1995, s.135 
143 Mehmet.Ali Bulut , a.g.m, s..1125-1134 
144 Girgin, a.g.e, s.43-44 
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Bugün özellikle uluslararası haber dağıtımında tekel konumunda bulunan 

AP, AFP ve Reuters haber ajansları genellikle kendi ülkelerinin ya da daha geniş 

kapsamıyla gelişmiş ülkelerin haberlerini, gelişmemiş ülkelere taşırlar. Gelişmemiş 

ya da gelişmekte olan ülkelere yönelik haber trafiği ise, “seçmeli” ve “beklenmedik” 

haber düzeyinde kalır. Başka bir ifadeyle gelişmiş ülkelerin tekelci büyük ajansları 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde haber toplarken “istisnalar” kuralına 

uyarlar.145  

Uluslararası kitle iletişim araçlarında yer alan dış haberlerin içerikleri 

konusunda gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda, bu haberlerin genelde aşağıda 

sıralanan ölçütlere göre seçildikleri ortaya çıkmıştır: 

a) Olumsuzluk (negativity) 

b) Düşünsel-mekansal ayrılık (ideological and local proximity) 

c) Seçkin kaynaklar (elite sources) 

       - Seçkin ülkeler (elite countries) 

       - Seçkin kişiler (elite actors) 

Birinci ölçüt, genelde az gelişmiş ya da gelişmekte olan öteki ülkeleri 

yakından ilgilendirmektedir. Çünkü söz konusu ülkelerle ilgili haberlerin 

değerlendirilmesinde, “olumsuzluk” ilk ölçüt sayılmaktadır.146  

Reuters haber ajansının eski genel müdürlerinden ve uzun yıllar yabancı 

ülkelerde gazetecilik yapmış olan Gerald Lang’e göre de, habercilikte bu “istisnalar 

kuralı” geçerlidir: “...bugün dünyada geçerli olan gazetecilikte ‘istisnalar kuralı’ ağır 

basar. Başka bir anlatımla, bugün Pakistan’da iyi olan her şeyi haber olarak 

                                                
145 Seçim ve Turan , a.g.e, s.126 
146 Oliver Boyd-Barrett ve Terhi Rantanen, “News Agencies”, The Media: And Introduction, Addison 
Wesley, Longman Ltd., New York:1998, s.53-63 (Aktaran Girgin, a.g.e, s.44) 
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geçemezsiniz. Bir uçak kazası olmuşsa onu veririsiniz. Olağan olmayan durumları ve 

olayları haber yaparsınız...”147 

“Dünyadaki haber ajansları tarafından üretilen haberlerin büyük bir kısmı 

merkezdeki gelişmiş ülkelerle ilgilidir. Kökenleri ve yapıları nedeniyle uluslararası 

haber ajanslarının haber seçimlerinde kullandıkları ölçütler çoğu zaman az gelişmiş 

ülkelerin ne çıkarlarını, ne de toplumsal gerçekleri yansıtırlar.”148 

Olağanüstü durumlar meydana geldiğinde, “süper güçlerle” çatışma 

olduğunda, merkezdeki batılı ülkelerin çıkarları tehlikeye girdiğinde, merkezdeki 

ülkelerin tarihleriyle bağlantısı olan kimi olaylar söz konusu olduğunda ya da bazı 

egzotik ve cinsel yanı olan kimi olaylar meydana geldiğinde; çevredeki gelişmiş ya 

da gelişmekte olan fakir ülkelerde haberlere konu olabilmektedir. Ancak bu 

haberlerde yine batı kaynaklı olmaktadır.149 Böylece gerek gelişmiş, gerekse 

gelişmekte olan ülkelerin halkları, haberleri büyük oranda uluslararası birkaç haber 

ajansının gözüyle izlemektedir. 

Uluslararası haber ajansları haberlerini geçerken, olaylara uluslararası 

ekonomik sistem açısından bakıp haberlerini ona göre yorumladıklarından dolayı, 

haberleri birtakım yöntemlerle çarpıtarak vermek durumundadırlar. Dünya kamuoyu 

gelişmiş ülkelerin sorunlarıyla ilgilenmektedir.  

Arap Birliği İletişim Dairesi eski müdürlerinden Mahmut Triki, bu 

konuda Türkiye’yi de yakından ilgilendiren çarpıcı bir örnek vermektedir: 

 “Dünyadaki olaylara çok uluslu dev ajansların gözüyle baktırılmaya 

çalışılmamız, büyük tehlike oluşturuyor. Bundan en çok zarar görenlerin başında da Türkiye 

geliyor... Geçtiğimiz yıllarda, Birleşmiş Milletler’de Kıbrıs konusundaki bir oylamada en 

                                                
147 Seçim ve Turan, a.g.e, s.127 
148 Tozkoparan, a.g.e, s.10 
149 Chess Hamelink, “Merkez ve Çevre Ülkeler Arasındaki Enformasyon Dengesizliği”, Enformasyon 
Devrimi Efsanesi, Çev. ve Der. Yusuf Kaplan, Rey Yayıncılık, Kayseri:1991. s.257-277 
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büyük ajansın kameramanı, uzun uzun Türk delegesine ‘zoom’ yaptı. Ve tek  ‘ret’ oyunun 

Türkiye tarafından verildiği birkaç kez tekrar edildi. Böylece seyircide ister istemez, 

Türkiye’nin haksız, yalnız ve kötü olduğu izlenimi uyandırıldı ve biz bunu yayınladık. Gönül 

isterdi ki, Türkiye ile aramızda bir haber iletişim bağı bulunsun... ve bu konuda bu büyük 

ajansın esiri olmadan Türkiye’nin görüşünü de yansıtabilelim.”150 

İletişim konusundaki dikey iş bölümü, haber sisteminde çevre ülkelerin 

olay üretmeleri, merkezin bunları habere dönüştürmesi biçiminde belirir. Bu da 

sorunları, merkezin gözüyle görüp değerlendiren gazetecilerin görevlendirilmesi, 

yetiştirilmesi (büyük haber ajanslarında çalışan gazetecilerin 2/3’ünden fazlası 

Amerikalı ya da Avrupalıdır ve yetişmiş oldukları kültürün etkisiyle dünyayı 

algılamaktadırlar) ve olayları merkezin çıkarlarına göre süzgeçten geçiren bir iletişim 

ağının yaratılmasıyla olur. Böylece uluslararası iletişim, kurulu ekonomik düzenin 

bir tamamlayıcısı, bir destekçisi olarak düzenlenir ve sürdürülür. Az gelişmiş ülke 

uluslarının bilinçlenmeleri, haber ve bilgileri tam ve doğru olarak edinmeleri, 

dünyayı özgür bir biçimde algılamaları ve yorumlamaları engellenir; varolan 

uluslararası yapıyı meşrulaştırıcı ve sağlamlaştırıcı her türlü önlem alınır. Tekelci 

büyük ajanslar, gelişme halindeki ülkeleri haber yönünden besler görünürken, oralara 

gelişmiş ülkelerin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal egemenliğini de dolaylı 

olarak taşımaktadır. 151 

AP, Reuters ve AFP gibi uluslararası haber ajansları, etkinliklerini tüm 

dünyada sürdürürken, az gelişmiş ülkelere yalnızca yabancı ülkelerden değil, sık sık 

kendi ülkelerinden bile haberler sunmaktadırlar. Bunun nedeni, anılan ülkelerin 

birçoğunda geçerli olan doğrudan ya da dolaylı sansür uygulamalarının yanı sıra 

                                                
150 Seçim ve Turan , a.g.e, s.24 
151 Zafer Özcan, Uluslararası Haberleşme ve Az Gelişmiş Ülkeler, Dayanışma Yayınları, 
Ankara:1983, s.19 
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teknolojik yetersizliklerdir. Bu şekilde, gelişmekte olan ülkenin sorunları, gelişmiş 

ülke gazetecilerin gözüyle görülmekte, sonuçta ilgili ülkenin bireyleri yabancı 

kültürlerin etkisi altında kalarak, kendi sorunlarına yabancılaşmaktadır. Bu ajanslar 

ayrıca, birçok bağımsız ülke ajansının sözcüsü durumundadırlar. Bunların arasında 

gelişmekte olan ülkeler ile Avrupa Birliği ülkelerinin ajansları da bulunmaktadır.152 

Anılan üç haber ajansının çeşitli ülkelerde 500’e yakın bürosu ya da 

temsilciliği bulunmaktadır. Yine, bu üç haber ajansına, dünya çapında abone ve 

müşteri olan medya kuruluşu sayısı 18.000’i aşmıştır. Latin Amerika ülkelerinde, 

iletişim konusunda yapılan bir araştırma, AP ajansının bölgedeki tüm haberlerin 

%80’ini geçtiğini ortaya koymuştur. Öteki bölgelerde de, durum daha farklı değildir. 

Uluslararası haber ajanslarının, haber seçiminde izledikleri ölçüt ise, bilinçli ya da 

içgüdüsel bir biçimde uluslararası ekonomik sistemin kaynağını bulduğu kapitalist 

ülkelerin çıkarları olmaktadır.153 

Haber ajanslarının ayrıca uluslararası çarpıtma (distortion) ya da yanlış 

bilgilendirme (disinformation) kaynakları olarak da kullanıldığı durumların varlığı da 

söz konusudur. “Bilgi kaynağının çıkarına uygun davranması için verilen saptırılmış 

bilgilerle doğru düşünüldüğünü zannettirerek hedef kitleyi yanıltmak” diye de 

tanımlanan dezenformasyon*** , özellikle uluslararası psikolojik savaşlarda çok sık 

başvurulan bir yöntem olmuştur. 

                                                
152 Girgin, a.g.e, s.62,108 
153 Özcan , a.g.e, s.40 
*** Dezenformasyon birkaç değişik biçimde ortaya çıkabilir. 
Yanlış Bilgi Verme : Topluma ya da  hedef alınan kesime, onu hedeften uzaklaştırıcı, yanlış yerlere 
yöneltici          düzmece bilgi verilmesidir. 
Eksik Bilgi Verme  : Eksik bilgi verme de, amaçtan uzaklaştırmayı hedefleyen bir tekniktir. 
Kaynaktan hedefe doğru giden süreçte yeterli bilgi desteğinin verilmemesi, engel olunması şeklinde 
ortaya çıkar. 
Fazla Bilgi Verme  :  Eksik bilgi vermeden farklı olarak, yanıltıcı fazla bilgi verme yoluna gidilir. 
Çokluğun karmaşasından faydanılmaya çalışılır. Bu arada, “fazla” kelimesiyle niceliksel fazlalık 
olduğu kadar, bilgi çeşidindeki niteliksel fazlalık da kastedilebilir.(Şenol Armağan, “Sorgulama, Bilgi 
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Örneğin söz konusu haber ajansları, Mozambik ve Angola iç savaşlarında, 

gerçeğin aksi olarak “yerel güçlerin yenilgiye uğradıkları” biçiminde haberler 

vererek dünya kamuoyuna “dezenformasyon” uygulamışlardır. Bu tür uygulamalar 

sık sık yapılmakta, özellikle ülkeler arası ilişkiler içerikli haberlerde, uluslararası 

haber ajansının ait olduğu ülkenin dış politikası, haberlerin temel ölçütünü 

oluşturmaktadır.154 

Aslında dezenformasyonun en görkemli örneğini Amerika Birleşik 

Devletleri, I.Körfez Savaşı’nda vermiştir. 1990’larda, şimdiki başkanın babası olan 

George Bush, ABD Kongresi’nde 15 yaşında bir Kuveytli kızı konuşturmuş, genç kız 

da Kuveyt’i işgal eden Iraklı askerlerin kuvözlerdeki prematüre bebekleri nasıl 

çıkarıp öldürdüklerini, sonrada bu kuvözleri Bağdat’a götürdüklerini gözyaşları 

içinde anlatmıştır. Bu dehşet verici hikaye, basın-yayın organlarında da geniş yer 

bulmuş, Bush’un harekata onay almasında ve dünya kamuoyunu kendi yanına 

çekmesinde çok etkili olmuştur. Oysa savaştan sadece 2 yıl sonra bu kızın, Amerikalı 

bir halkla ilişkiler şirketi tarafından bulunduğu, Kuveytli bir diplomatın kızı olduğu 

ve anlattığı hikayenin de bir yalandan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır.155  

CNN’in ünlü savaş muhabiri Christiane Amanpour’un açıklamaları son 

Irak Savaşı sırasında da, “dezenformasyon” yapıldığını ortaya koymaktadır. 

Amanpour, “Irak Savaşı sırasında hem basının ağzı kapatıldı, hem de basın kendi 

ağzını bağladı” diyerek hem basına bir özeleştiri getirmiş, hem de Bush yönetiminin 

savaş sırasında basın üzerinde kurduğu denetime dikkat çekmiştir. Yayınlarla ilgili 

olarak korku ve kendi kendini sansür ortamı yaratan Bush yönetimi ile onun Fox 

                                                                                                                                     
Edinme, Dezenformasyon”, Türk Kütüphaneciliği, cilt:17,sayı:2, Haziran 2003, 
www.kutuphaneci.org.tr  
154 Girgin, a.g.e, s.58,63 
155 Hasan Pulur, “Körfez Yalanları”, Milliyet, 16.01.2002, Rupert Cornwell,”Dezenformasyonla 
Geçen Bir Asır”, Radikal,21.02.2002   
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Televizyonu’ndaki askerlerinin CNN’e gözdağı verdiğini iddia eden Amanpour, kitle 

imha silahları konusunda en üst düzeylerde bir yanlış bilgilendirme 

(dezenformasyon) yapıldığının da altını çizmiştir.156 

Geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerin haber iletimi konusunda en 

fazla yakındıkları nokta, sadece “darbe, doğal afet, iç savaş vb durumlarda” 

uluslararası haber ajanslarının ve dünya basınının gündemine girmeleridir. Bu 

ülkeler, ülkelerinden örneğin okur-yazar oranını yükseltme, sağlık, tarım, enerji 

üretimi gibi konularda sağlanan gelişmelerin uluslararası haber ajansları ve basın-

yayın organları tarafından gözden özellikle kaçırıldığını, buna karşılık ülkeleri 

hakkındaki olumsuzlukları sürekli gündeme getirerek dünya kamuoyunda yanlış 

tanınmalarına neden olduklarını ve bir “imaj çarpıtmasına” yol açtıklarını öne 

sürmektedirler.157  

Çarpıtmanın nedenleri, ulusal çıkarları koruma kaygısından, konuyu 

bilmemeye kadar geniş bir yelpaze de ele alınabilir. Çarpıtmalar, diğer uluslar 

hakkında önyargılar oluşturmakta, ulusların birbirleriyle iyi ilişkiler kurmalarını ve 

barış içinde yaşamalarını engelleyen unsurlardan biri durumuna gelmektedir. 158 

Uluslararası ajansların, ulusal kamuoylarını etkilemek ya da ilgisiz kılmak 

amacıyla haber seçimlerini belirli siyasal ve diplomatik ölçütlere göre yaptıkları bir 

gerçektir.159 Bu nedenle, Üçüncü Dünya Ülkeleri uluslararası haber ajansları ve basın 

yayın kuruluşlarının kendilerine karşı önyargılı olduklarını, kendileriyle ilgili olay ve 

olguları objektif ve tarafsız (importial) olarak dünya kamuoyuna duyurmadıklarını 

savunmaktadırlar.160  

                                                
156 Milliyet, 16.09.2003 
157 Zeytinli,a.g.e,s.52 
158 Zeytinli, a.g.e, s.47,52 
159 Girgin, ag.e, s.65 
160 Zeytinli, a.g.e,s.44 
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Ortadoğu kökenli ABD’li yazar Edward Said, Covering Islam (Haberlerin 

Ağında İslam) adlı kitabında; İran Devrimi, Suudi Prensi’nin idamı gibi çeşitli 

konularda örnekler vererek, Batılı özellikle ABD’li gazetecilerin kamuoyuna yalan 

yanlış haberler sunduklarını savunmaktadır. Said’e göre, ABD’li gazeteciler, 

yetişmiş oldukları kültürün etkisiyle Üçüncü Dünya ve özellikle İslam ülkelerine 

küçümseyici gözlerle bakmakta, olayları derinlemesine inceleme gereği duymamakta 

ve bu ülkelerin dilleri ve kültürleri konusundaki cahilliklerini haberlerine de 

yansıtmaktadırlar. Said, İran Devrimi sonrasında meydana gelen ABD 

Büyükelçiliği’nin işgali olayında, bu ülkede olayı izleyen 300 dolayındaki ABD’li 

gazetecinin Farsça’yı ya hiç bilmediklerini ya da çok az bildiklerini, halkın arasına 

giremediklerini, dolayısıyla Amerikan kamuoyunu bayat ve yüzeysel haberlerle 

boğduklarını söylemektedir.161  

Buna karşın, ABD’li gazeteci John Crothers Pollock, yabancı ülkelerde 

görev yapan gazetecilerin çok büyük bir ikilem içinde olduklarını savunmaktadır. 

Pollock’a göre, dış muhabirler haberlerini hazırlarken bir yandan ülkelerindeki 

kamuoyunun beklentilerini kamuoyunun beklentilerini, diğer yandan da görev 

yaptığı ülke veya bölgenin gerçeklerini, yöneticilerin tutumlarını dikkate almak 

durumundadır.162 

Günümüzde uluslararası büyük haber ajanslarını haber toplama ve üretim 

aşamalarında “bilinçli ya da bilinçsiz taraflılıklarından” soyutlamak mümkün 

değildir. Ayrıca uluslararası haber ajansları da, ulusal öz ve kimliklerini yitirmek gibi 

bir tutum içinde asla değildirler. Onlar da yayımlayacakları haberleri öteki kitle 

                                                
161 Edward Said, Haberlerin Ağında İslam, Çev.Alev Alatlı, Pınar Yayınları, İstanbul:1984, s.69-111 
(Aktaran Zeytinli, a.g.e, s.44) 
162 Zeytinli, a.g.e, s.44-45 
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iletişim araçlarınkine benzer biçim ve koşullarda sağlamaktadırlar.163 Ancak haber 

ajanslarının konumu diğer kitle iletişim araçlarından oldukça farklıdır, çünkü bu 

ajansların topladıkları ve yaydıkları haberler diğer tüm kitle iletişim araçları 

tarafından kullanılmaktadır.  

Sonuç olarak, uluslararası haber ajanslarının uluslararası olay ve 

olgulardaki yanlılığı, değerlendirme biçimleri, tutumları ve yarattıkları stereotipler, 

bunları kullanan kitle iletişim araçları yoluyla tüm dünyaya ulaşmaktadır. Üstelik 

New York, Londra ve Paris’ten Üçüncü Dünya Ülkeleri’ne gönderilen haberler, öteki 

ülkelerdeki bürolardan bu metropollere ulaştırılanlardan çok daha fazladır. 

Dolayısıyla hem sanayileşmiş ülke kamuoyları, bağımlı ülkeler hakkında eksik ya da 

taraflı bilgilendirilmekte, hem de bu haber ajanslarına abone olan ülkeler birbirleri 

hakkında yeterli bilgi sahibi olamamaktadır.164 

 

D. AJANSLAR VE GÜNDEM 

Kitle iletişim araçları, bireylere haber ulaştırarak, onları bilgilendirerek, 

eğiterek, eğlendirerek bir yandan da eleştiri ve denetleme görevlerini yerine 

getirerek, kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunurlar. Bu çerçevede, ulusal kitle 

iletişim araçlarının yanı sıra uluslararası haber ajansları da, ulusal kamuoylarının 

oluşmasını yönlendirirler.165 

Uluslararası haber ajansları, kitle iletişim araçlarının yayımladıkları 

haberlerin çok büyük bir bölümünün belirleyicisi olan kurumlardır. Hangi haberlerin 

basılacağını, yayımlanacağını ve hangi haberleri pek çok insanın aklına bile 

                                                
163 Girgin, a.g.e, s.88 
164 Piegat, a.g.e, s.110 (Aktaran Girgin, a.g.e, s.88) 
165 Girgin, a.g.e, s.83 
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getirmemesi gerektiğini belirleyenler, genellikle haber ajanslarıdır.166 Haber 

bölümlerinin günlük çalışma hız, biçim ve yöntemlerini, bazı özel ve yerel haberlerin 

dışında kitle iletişim araçlarının gündemini dolayısıyla da kamuoyunun gündemini 

büyük çoğunlukla haber ajansları belirlemektedir. 

Hükümetin başkentteki uygulamaları ya da dünyanın başka ülkesinde 

yaşanan gelişmelerle ilgili olarak bireyin bildiği şeyler, bizzat yaşayarak ya da tanık 

olarak edindiği bilgiler değil, başka birileri tarafından sağlananlardır. Böylece 

bireyin, doğrudan içinde yer almadığı uzak çevreyle ilgili düşünceleri, kendisine kitle 

iletişim araçlarıyla sağlanan bilgilerle oluşturduğu kurgu-yapılar üzerine 

dayanmaktadır. Bireyin siyasal olarak ilgilendiği dünya, ulaşamadığı, göremediği, 

zihninde canlandıramadığı bir dünyadır.167 Kitle iletişim araçları dünyayı bizim için 

inşa etme yeteneğine sahiptir ve bu yönde çalışırlar. Kitle iletişim araçları halka “ne 

düşüneceklerini söylemede “ çoğu kez başarılı olmasalar da,  insanlara “ne hakkında 

düşüneceklerini” anlatmada çok başarılıdırlar.168  

“Toplumsal gündemler, bilimden kadınların dedikodusuna kadar 

çeşitlenen insan faaliyetlerinde, zaman ve yer içinde sıkıştırılan, toplumsal konular 

arasında seçilerek ön plana çıkartılıp konuşulan ve tartışılanlardır. Toplumsal 

gündemlerin saptanması, kitle iletişim araçlarıyla, siyasal propagandalar ve ideolojik 

faaliyet ağlarıyla örülmüş çağımızda, tesadüfen ve kişilerin kendi özgür 

seçimlerinden çok, egemen güçlerin ve egemen gereksinimlerin yönlendirdiği bir 

biçim almıştır.”169Ancak egemen gündem masum değildir; sadece tartışılacak 

                                                
166 Schneider ve Raue, a.g.e, s.15 
167 Nejdet Atabek ve Erdal Dağtaş, Kamuoyu ve İletişim, Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve 
Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayını, Eskişehir:1998, s.355 
168 Alemdar ve Erdoğan, a.g.e, s.186 
169 İrfan Erdoğan, “Egemen Gündem, Din ve Mücadeleci Basın”, Bilim ve Ütopya, Şubat 1996, 
http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/ 
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konuyu saptamaz, aynı zamanda tartışmanın kurallarını, sınırlarını, tartışmaya taraf 

olacakları ve olmayacakları da belirler.170  

J.Galtung’a göre gelişmiş Batı “feodal iletişim şebekeleri” üzerinde 

egemenlik kurmuştur. Dengesizlik sürecinde, az gelişmişlerin yönetici elitleri, 

kendileri gibi diğer ülkelerden gelen haberler yerine, gelişmişlerden gelen haberlerle 

ilgilenirler. Gelişmiş Batı, az gelişmişler için neyin habere değer olduğunu tanımlar. 

Medya ile kullanıcılar olayları, “batının gözüyle” görmeye başlar.171  

 

6. DÜNYA İLETİŞİM DÜZENİ 

Uluslararası düzeyde yaşanan eşitsizliklere karşı gösterilen tepkiler ve 

Sovyet Bloku’nun 1970’lerin başında başlattığı girişimler sonucunda, uluslararası 

gündeme iki yeni kavram girdi. Bu kavramlar; “yeni ekonomik düzen” ve “yeni 

uluslararası iletişim düzeni”  kavramlarıydı. 

Yeni ekonomik düzen kavramı, genelde uluslararası ilişkilerin 

sömürgecilikten kurtulmasını vurguluyordu. Özellikle Üçüncü Dünya Ülkeleri -buna 

Bloksuzlar ve Bağlantısızlar da denilebilir- Batı ve Doğu Bloku’nun yeni kurulan 

devletlerin dış ilişkilerini denetlediklerini ileri sürerken, uluslararası alanda eşitliğe 

ve adil ilişkilere dayanan bir düzenin kurulmasını istiyorlardı. Bu bakımdan bu 

kavramın ardında, bütün gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerle olan ilişkilerini 

bir merkezde ve ortak bir denetim toplarlarsa, yeni ekonomik bir düzene varılabilir 

görüşü yatıyordu. Gerçekten, bu düşünceler kısa sürede, gelişmekte olan ülkelerin 

gelişmiş ülkelerle olan diyalogu şeklinde kendini gösteren, UNCTAD 

                                                
170 İrfan Erdoğan, “Egemen Gündem, Din ve Mücadeleci Basın”, Bilim ve Ütopya, Şubat 1996, 
http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/ 
171 İrfan Erdoğan, “Medya Emperyalizmi, Kültürel Egemenlik”, http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/  
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konferanslarına dönüştü. Bu gelişme yeni ekonomik düzene yönelme şeklinde 

başlasa bile, kısa sürede iletişim düzenine de yansıdı.172  

Böylelikle, uluslararası iletişimdeki eşitsizlik ve dengesizliklere bir tepki 

olarak “Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni” (New World Information and 

Communication Order-NWICO)  kavramı uluslararası gündeme geldi. Thomas L. 

McPall, “Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni” kavramını şöyle 

değerlendirmiştir:  

“Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni, enformasyonun içeriğinde ve 

akışında daha eşit ve adaletli bir dengenin kurulmasını, ulusal iletişim politikalarının ulusal 

düzlemde gerçekleştirilebilme hakkının sağlanmasını ve son olarak da gelişmekte olan 

beklentilerini ve olaylarını daha doğru ve çarpıtmadan yansıtabilecek, uluslararası düzeyde 

iki yönlü enformasyon akışının gerçekleştirilmesini olanaklı kılmaya çalışan evrensel bir 

süreçtir.”173 

Yeni uluslararası iletişim düzenini anlayabilmek için, dengesiz iletişim 

akımının temelinde yatan Batılıların serbest iletişim akımı kavramını irdelemek 

gerekmektedir. Batılıların serbest iletişim akımı anlayışı ile gelişmekte olan ülkelerin 

iletişim kolaylıkları ve bunların düzenlenmesi yaklaşımı, çoğu noktada birbiriyle 

bağdaşmamaktadır. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerle ne denli iyi ilişkiler 

kurmak isteseler de, gelişmekte olan ülkelerin çıkarları ile çatışırlar. Dolayısıyla 

iletişim kolaylıkları ekonomik ve teknolojik üstünlük, gelişmiş ülkelerle gelişmekte 

olan ülkeler arasındaki haber akımını düzenlemekte, frenlemekte ve 

biçimlendirmektedir. 174 

                                                
172 Tokgöz, a.g.e, s.131 
173 Thomas L. McPall, “Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni”, Enformasyon Devrimi 
Efsanesi, Çev. ve Der. Yusuf Kaplan, Rey Yayıncılık, Kayseri:1991. s.142 
174 Tokgöz, a.g.e, s.132 
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Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere geçtiği haberler üzerinde, 

çeşitli kavramsal süzgeçlerin etkinliği görülmektedir. Hatta gittikçe geride kalsa bile, 

Doğu- Batı anlaşmazlığının esasları hala sunulan haberlerin içeriğine yansımaktadır. 

Bu bakımdan, gelişmekte olan ülkelerin basın-yayın organları, kendilerine Batı 

kaynaklı haber sağlayan kurumların çizdiği ya da sınırladığı dünya haritası ile karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Bu durum ise, çoğu kez gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarına 

ters düşmektedir. Sonuç olarak, Aynı şekilde, Batı kaynaklı haber sağlayan 

kurumların ulaştırdığı haberler, belirli süzgeçlerden geçirilerek aktarılmaktadır.175 

“Daha doğru bir deyişle “pişirilip kotarılarak” Batılılarca kendilerine bilinen ve 

beklenen çerçeve içinde haber verilmektedir.  Üzerinde durulması gereken diğer bir 

nokta ise, Batı kaynaklı haberlerde yer alan önderlerin genellikle büyük devletlerden 

olması, gelişmemiş ülkelerden olmamasıdır. Gelişmemiş ülkelerden olması ancak 

olağandışı ve alışılmadık durumlarda mümkün olmaktadır.”176 

Aslında “haberlerin özgür dolaşımı” ilkesi, uygulamada söz konusu 

ajansların, nelerin haber olduğunu belirlemeleri anlamına gelmektedir. Bunun sonucu 

olarak da gelişme yolundaki ülkeler, olaylara gelişmişlerin mantığıyla bakmaya, 

onlar gibi düşünmeye zorlanmaktadırlar. Özetle, bu ülkeler bir yandan benlik 

yitirirken, bir yandan da unutulmuşluğa itilmektedir. 177 

Uluslararası ajansların ulusal kamuoylarını etkilemek ya da ilgisiz 

kılmak amacıyla haber seçimlerini belirli siyasal ve diplomatik ölçütlere göre 

yaptıkları bir gerçektir. Nitekim dünyanın en büyük haber ajansı sayılan Associated 

Press’in dış ülkelerden ABD içine ulaştırdığı yerel haberlerin oranı ancak %1’i 

bulmaktadır. AP’nin ABD’den dış dünyaya yayımladığı yerel haberlerin oranı ise, 

                                                
175 Tokgöz, a.g.e, s.132 
176 Tokgöz, a.g.e, s. 133 
177 Girgin, a.g.e, s.65 

66 
 



    

tüm yayınının %18’ini oluşturmaktadır. AP’nin haberlerinin % 41’ide, devletlerarası 

ilişkileri konu alan haberlerdir.178 

Uluslararası haber ajanslarından her biri, bağlı oldukları ana ülkelerinin, 

bir zamanlar sömürge durumuna getirdikleri ve şimdi de güçlerini büyük ölçüde 

sürdürdükleri yöre ve ülkelerde, öteki haber kuruluşlarına oranla daha etkilidirler. 

Örneğin, AP Amerika kıtasında, Latin Amerika ve Uzakdoğu’da, AFP 

“Francophone” Afrika’da, Reuters ise “Anglo Saxon” Afrika ve İngiliz Uluslar 

Topluluğu (Commonwealth) ülkelerinde büyük etkinlik kurmuştur. Bunun 

nedenlerinden biri, bu ajansların söz konusu Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin ulusal haber 

ajanslarının kurulmalarına büyük katkılarda bulunmuş olmalarıdır. 179 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında, iletişim teknolojilerinin ve 

araçlarının dağılımında saptanan dengesizlikler de, önemli tehlikeler yaratacak 

düzeydedir. İletişim zengini ve fakiri ülkeler arasındaki uçurum, her geçen gün 

artarak kritik bir orana ulaşmıştır. Bu dengesizlik yalnızca miktarlarla sınırlı 

kalmamakta, ülkeler arasındaki iletişim yoğunluğu ve içeriğinde de sorunlara yol 

açmaktadır. 

Uluslararası haber ajansları, kuruluşlarının ilk dönemlerinde birbirleriyle 

işbirliği yapmış olsalar da, daha sonraki yıllarda yoğun bir rekabet içine girmişlerdir. 

Örneğin, 10 Temmuz 1962 tarihinde ilk iletişim uydusu Telstar’ın fırlatılmasından 

sonra bu ajanslar söz konusu uyduyu yayınları için kullanma yollarını aramışlar, 

Nisan 1965 yılında “Early Bird”ün uzaya yerleştirilmesinden sonra da bu olanağı 

bulmuşlardır. Günümüzde uluslararası haber ajanslarının büyük bir bölümü kendi 

                                                
178 Seçim ve Turan, a.g.e, s.128 
179 Girgin, a.g.e, s.54 

67 
 



    

iletişim uydularını kullanmaktadırlar. Oysa gelişmekte olan ülkeler böyle bir 

olanaktan yoksundur.180 

Üçüncü Dünya Ülkeleri bakış açısından yukarıda değerlendirilen 

Batılıların serbest iletişim akımının biçimi ve yönünü, gelişmekte olan ülkeler, 

uluslararası kuruluşların gündemine getirerek, evrensel yeni bir iletişim düzeni 

kavramı ile birleştirerek ve geliştirerek değiştirmeye yönelmişlerdir. Bu yönden 

ortaya atılan yeni uluslararası iletişim düzeni esas itibarıyla, yeni uluslararası 

ekonomik düzen kavramının bir devamı olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerin girişimiyle kullanılan bu kavram ile yeni kurulacak olan ekonomik düzen 

içinde iletişim kaynaklarından daha eşit bir biçimde yararlanmak istemektedirler.181 

“Eşit bir biçimde iletişim kaynaklarından yararlanma yanında, gelişmekte olan 

ülkeler, Batılıların serbest iletişim akımı görüşlerine karşıt olarak dünyanın çeşitli 

uluslarının birbirlerini tanıma amacıyla iletişimin serbest dolaşımı ilkesini 

benimsemekte ve tanımaktadırlar.”182 

Üçüncü Dünya Ülkeleri 1978 yılında, yeni bir  “Dünya İletişim Düzeni” 

oluşturulması için UNESCO bünyesinde girişimde bulunmuşlardır. Bu girişim 

sonucu UNESCO bünyesinde, İrlandalı devlet adamı, hem Nobel, hem Lenin Barış 

Ödülü sahibi Sean MacBride başkanlığında bir komisyon* oluşturulmuştur. CIC 

(Comission Internatiole de Communication) Başkanı Sean MacBride, 1980 yılında 

yayımlanan raporun önsözünde, komisyonun hareket noktasını şöyle özetlemiştir: 

                                                
180 Piegat, a.g.e, s.37 ( Aktaran Girgin, a.g.e, s.66) 
181 Tokgöz, a.g.e, s.133 
182 Tokgöz, a.g.e, s.133 
 
* Daha sonraları “MacBride Komisyonu” olarak anılacak komisyon, şu gazetecilerden oluşmaktadır: 
Elie Abel (ABD), Hubert Beuve Mery (Fransa), Elebe Ma Ekonzo (Zaire), Gabriel Garcia Marquez 
(Kolombiya), Sergei Losev  (SSCB), Monchtar Lubis (Endonezya), Mustafa Masmudi  (Tunus), 
Michio Nagai (Japonya), Fred Isaac Akporuaro Omu (Nijerya), Bogdan Osolnik  (Yugoslavya), 
Gamalel Oteifı (Mısır), Johannes Pieter Pronk (Hollanda), Juan Somavia (Şili),Boobli George 
Verghese (Hindistan), Betty Zimmerman (Kanada) 
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“Üçüncü Dünya Ülkeleri, sanayileşmiş ülkelerden kendilerine yönelik haber 

akımı egemenliğini, ‘dengeli haber akımı özgürlüğüne müdahale’ olarak nitelendiriyor ve 

eleştirini bu noktada yoğunlaştırıyorlardı. Bu çerçevede, basın özgürlüğünün savunucuları, 

‘ulusal egemenliklerin müdahalecileri’ olarak anılıyordu. Haberin değişik değerlendirilişi, 

haberin rolü, gazetecilerin hakları ve sorumluluklarına ilişkin anlayışlar enine boyuna 

tartışıldı ve bunlar medyanın, dünyanın başlıca sorunlarına katkı sağlayabilecek güç 

kaynakları olarak görüldü.” 

Komisyonun hazırladığı “Many Voices, One World” ( Bir Çok Ses, Tek 

Bir Dünya) adlı raporda, konuyla ilgili aksaklıklar belirtilmiş, bunların nedenleri ve 

giderilmesi için öneriler sıralanmıştır. Raporda, temel görüş olarak, gelişmiş 

ülkelerle gelişme halinde olanlar ya da Üçüncü Dünya Ülkeleri arasındaki haber 

akımının dengesizliği kabul edilmiştir. Raporda ayrıca, haber toplama ve dağılımının 

her iki yönde dengeli ve hakça yürütülebilmesi için ulusal ajansların kurulması, 

bunların kendi aralarında ve uluslararası nitelikteki büyük ajanslarla işbirliği 

yapmaları, gelişme halindeki ülkeler arasında iletişimi hızlandırmak ve pekiştirmek 

için bölgesel haber havuzları oluşturulması önerilmiş, bu amaçların 

gerçekleştirilebilmesi için, gelişmiş ülkelerden öteki ülkelere bu alanda uzman 

personel gönderilmesi ve hazırlanacak eğitim programlarıyla yerel elemanlar 

yetiştirilmesi öngörülmüştür.183 

 

7. TÜRKİYE’DE DENGESİZ İLETİŞİMİN BOYUTLARI 

Dengesiz iletişim konusu Türkiye’nin de iletişim alanındaki önemli 

sorunlarından biridir. Bu alanda zaman zaman yapılan bilimsel çalışmalar da bu 

dengesizliğin boyutlarını açıkça ortaya koymaktadır: 

                                                
183 Girgin, a.g.e, s.64-65 
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Ertuğrul Özkök’ün 1978 yılında Türkiye, Körfez Ülkeleri ve İran 

arasındaki haber akışı üzerine yaptığı araştırmanın (The Flow of Information 

Between Gulf States, İran and Turkey) bulgularına göre, Anadolu Ajansı tarafından 

bölgeye ilişkin olarak yayımlanan haberlerin %84.53’ü, üç ana kaynaktan (AP, 

Reuters ve AFP) gelmiştir. Geri kalan %15.47’si PARS ajansı (İran) tarafından 

üretilmiş ve AP tarafından  aktarılmıştır. Anadolu Ajansı, öteki kaynaklardan 

yalnızca 52 sözcük iletmiştir. Bu bölgeye ilişkin tüm haberlerde, %1.02’lik bir oran 

tutmaktadır. Buna karşılık anılan üç haber ajansı, haberlerin %98’ini üretmişlerdir.184 

Ahmet Tan’ın 1982 yılında, İngiliz ve Türk basınında dış haberlerin 

yapısını karşılaştırmalı olarak incelediği ve beş büyük gazetenin ölçüt alındığı 

çalışmasında, Batılı haber ajanslarından aktarılan 36 adet dış haberin, gazetelerde 

%20.6 oranında yer kapladığı, Anadolu Ajansı mahreçli 9 haber ise gazetelerde yer 

verilen alanın %7.3 olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı araştırmaya göre gazetelerin dış 

haberlere ayırdıkları alanlar şöyledir: Hürriyet %14, Milliyet  %15, Cumhuriyet %17, 

Tercüman %24, Günaydın %28.185 

Gülseren Tozkoparan’ın, “Körfez Savaşı’nda Türk Basını ve Haber 

Kaynakları” adlı çalışmasının ortaya koyduğu sonuçlara göre, belirlenen zaman 

dilimi içerisinde (16 Ocak-28 Şubat1991), beş büyük gazetede (Hürriyet, Milliyet, 

Cumhuriyet, Sabah, Zaman) incelenmiştir. Bu sürede, yayınlanan toplam savaş 

haberi sayısı 2077’dir. Bunun içinde dış haber kaynaklarının oranı, 1320 haberle, 

%63.55’dir. Dış kaynakların içinde; yabancı ajanslar, dış merkezler, dış basın, radyo 

ve televizyon kuruluşları yer almaktadır. Yabancı ajanslardan en çok haberi 

kullanılan ajanslar ise; AP, Reuters ve AFP’dir. Yani Batılı büyük haber ajanslarıdır. 

                                                
184 Seçim ve Turan, a.g.e, s.22 
185 Seçim ve Turan, a.g.e, s.23 
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Batılı olmayan bir ajans olan IRNA’nın haberleri sadece Sabah gazetesinde yer 

almaktadır.Toplam içerisinde, yerli kaynakların oranı ise, 757 haberle %36.45’dir. 

Yerli kaynakların içinde Anadolu Ajansı’nın önemli bir yeri bulunmaktadır. Ancak  

Anadolu Ajansı’nın normalde gazetelere gönderdiği haberlerin  %73.6’sı kendi 

kaynaklarının haberi değildir.186 

2000-2001 Öğretim Yılı’nda (1 Nisan -30 Mayıs), Dr. Atilla Girgin 

denetiminde Galatasaray ve Yeditepe İletişim Fakülteleri öğrencilerinin katkılarıyla 

hazırlanan “Türk Basınında Dış Haberlerin Yeri” adlı çalışmada, Hürriyet, Milliyet, 

Cumhuriyet, Sabah, Zaman, Star, Radikal, Posta, Akşam, Türkiye, Akit, Gözcü, 

Güneş, Yeni Şafak ve Milli Gazete’yi kapsayan bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmanın sonuçlarına göre, adı geçen gazetelerde günde ortalama 80-100 haber 

yer almaktadır. Günde 47 haberle çıkan, 114 haberle yayımlanan gazeteler de 

bulunmaktadır (ortalama 15-20 spor haberi hariç). Anılan gazetelerde kullanılan dış 

haber sayısı 5 ile 19 arasında değişmektedir.187 

Öte yandan İdris Adil tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası İletişim 

Düzeni ve Türk Basının Dış Haber Kaynakları” adlı araştırmada, Türk basının ülke 

dışındaki gelişmelerle ilgili haberlerinde, %83.5 oranında yabancı kaynaklara 

bağımlı olduğu ortaya çıkmıştır.188 Uluslararası iletişim düzeninin gelişmiş ülkeler 

lehine oluştuğunun ve uluslararası haber trafiğinin birkaç büyük uluslararası haber 

ajansı tarafından yönlendirilerek denetlendiğinin tespit edildiği araştırmada, “Türk 

basınının da, uluslararası haber iletişim düzenindeki bu dengesizlikten nasibini 

aldığı” da belirtilmektedir. Araştırmaya göre, Türkiye’de yayımlanan büyük 

gazeteler ile Anadolu Ajansı, dış gelişmeleri izleyebilmek amacıyla toplam 13 

                                                
186 Tozkoparan, a.g.e, s.90 
187 Girgin, a.g.e, s.90 
188 Adil, a.g.e, s.136-138 
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yabancı ajans, 58 gazete ve 64 dergiden yararlanmaktadır.Bunun yanısıra, 8 radyo 

istasyonu dinlenmekte, 4 televizyon yayını da izlenmektedir. Türk basını ayrıca, 

başta Avrupa ülkelerinin büyük kentleri  olmak üzere, 33 kentte de muhabir 

bulundurmaktadır. 

Araştırmada, Cumhuriyet, Günaydın, Güneş, Hürriyet, Milliyet, Sabah, 

Tercüman ve Türkiye gazeteleri ile Anadolu Ajansı, ANKA ve UBA ajanslarının 

haberleri incelenmiştir.  

Araştırmaya göre, Türk basınında kullanılan dış haberlerin kaynakları ve 

bu kaynakların payları: 

 
Kaynağın Adı                             Günlük Ortalama Haber Sayısı                    Oran 
AP                                                            19.7                                                         8.7 
AFP                                                          16.9                                                         7.5 
Reuters                                                     16.2                                                         7.2 
Tass                                                            0.2                                                         0.1 
Öteki Ajanslar                                          12.3                                                         5.4 
Gazete ve Dergiler                                     5.6                                                         2.5 
Radyo ve Tv’ler                                         0.7                                                         0.3 
AA                                                            42.9                                                       18.9 
ANKA                                                        2.1                                                         0.9 
UBA                                                            0.9                                                        0.4 
Dış Muhabirler                                          26.1                                                      11.5 
“Servis” Kaynaklılar                                 17.5                                                        7.7 
Kaynak Belirtilmeyenler                           65.5                                                      28.9 
TOPLAM                                                226.6                                                   100.0 

 

Araştırmaya göre, gazetelerde yer alan dış haberler arasında, en fazla 

rumuza sahip kaynak, %18.9 oranındaki payla Anadolu Ajansı’dır. Ancak A.A 

rumuzu bulunan dış haberlerin önemli bir bölümünü, uluslararası ajansların 

haberlerinin çevirileri oluşturmaktadır. A.A’nın gazetelere gönderdiği günlük 

ortalama 69-70 dış haberin %73.6’sını başta AP, Reuters ve AFP olmak üzere, 

yabancı ajansların Türkçe çevirileri oluşturmaktadır. 
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A.A’nın yurtdışı muhabirlerinin haberlerinin, toplam dış haberler içindeki 

payı ise, %26.4 oranında kalmaktadır. Bu haberlerde, gazetelerin kullandıkları dış 

haberler içinde sadece %5 oranında pay alabilmektedir. ANKA ve UBA ajanslarının 

dış haberlerin tümü ise, çeviri niteliği taşımaktadır.Türk Basınında kullanılan dış 

haberlerin %11.5’ini oluşturan, gazetelerin kendi dış muhabirlerinden elde ettikleri 

haberler ile A.A’nın kendi muhabirlerinin %5 dolayındaki dış haberlerin toplamı, 

“yabancı basın-yayın organlarına bağımlı kalınmadan kullanılan toplam %16.5 

oranındaki dış haberi” oluşturmaktadır.  

Araştırmada ayrıca, Türk basınında yer alan dış haberlerin önemli bir 

bölümünün “gelişmiş ülkelerden söz ettiği” tespit edilmiştir. Dış haberlerin büyük bir 

bölümü, ileri teknoloji kullanan ve uluslararası haber ajanslarına sahip ülkelerle 

ilgilidir. Türk okuyucusuna sunulan haberlerin 52.4’ü, sayıları 10 dolayındaki 

gelişmiş ülkelerdeki gelişmeleri aktarmaktadır. Dış haberlerin %17.2’si ise, yalnızca 

ABD’ye ilişkin haberlerden oluşmaktadır. Geriye kalan haberlerin %20.1’i Türkiye 

ve Türkiye’ye komşu ülkelerden söz etmektedir. Sayıları 100’ü aşan gelişme 

yolundaki ülkeler ise, Türk basınındaki dış haberlerin ancak %17.6’sına konu 

olabilmektedir.  

Bu veriler de göstermektedir ki, Türk okuyucusu daha çok, başta ABD 

olmak üzere, gelişmiş ülkelere ilişkin dış haberlerle bilgilendirilmektedir.189 

 

 

 

 

 

                                                
189  Adil, a.g.e, s..136-138 
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II.BÖLÜM 

 

“SAVAŞ VE MEDYA” 

 

     Savaşlarda en zor ulaşılan şey gerçeklerdir. Özellikle son yıllarda 

teknolojik gelişmelere paralel olarak savaşların nitelikleri de değişmiş, ordu ve devlet 

manipülasyonları ve dezenformasyon oldukça artmıştır. Son dönemde yaşanan 

Afganistan ve Irak Savaşları’nda tanık olduğumuz gibi, savaşlar artık neredeyse 

enformasyon savaşlarına dönüşmüş, başlangıçta söylenenlerin yalan, çarpıtma ve 

aldatmalar üzerine kurulduğu ortaya çıkmıştır.190 Dolayısıyla savaş gibi uluslararası 

alanda tüm dünyayı yakından ilgilendiren gelişmelerin söz konusu olduğu, 

hükümetlerin gerek kendi kamuoylarının gerekse dünya kamuoyunun neyi, ne kadar 

bilmesi gerektiğine müdahale ettiği ve bunun için medyaya ciddi sansür uyguladığı 

dönemlerde, uluslararası iletişimde varolan dengesizliğin boyutları giderek 

artmaktadır. 

     Çünkü devletler için, savaşta gerçeğin anlatılmasından çok daha önemli ve 

öncelikli olan şey, ne olursa olsun savaşı kazanmaktır. Savaşan gruplar ya da 

devletler, hem askeri ve siyasi amaçlarına ulaşabilmek, hem de karşı tarafı ve 

gerektiğinde kendi kamuoylarını yanıltabilmek için çağlar boyunca hiç çekinmeden 

gerçeği gizlemeye, gerçeği mümkün olduğunca “ekonomik” olarak açıklamaya 

çalışmışlardır. Hatta gerektiğinde yalana bile başvurmuşlar, medyayı istedikleri gibi 

yönlendirmenin oyunun bir parçası olduğuna inanmışlardır.191 

 

                                                
190 Mete Çubukçu, Ateş Altında Gazetecilik Savaş ve Savaş Haberciliği, Metis Siyahbeyaz Yayıncılık, 
İstanbul:Nisan 2005, s.22 
191 Zafer Arapkirli, “Savaşın İlk Kurbanı Gerçeklerdir.” www.ntvmsnbc.com, 02.10.2001 
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Irak Savaşı, tüm dünyada ve Ortadoğu’da yeni gelişmeleri ve 

dönüşümleri beraberinde getirirken, gazetecilik mesleği açısından da yeni bir 

dönemin başlangıcı olmuştur. İnternet çağında düzenlenen bu ilk büyük çaplı 

harekatla birlikte, gazetecilikte kullanılan yöntemler, sansür ve oto sansür, savaşa 

haberci olarak nasıl yaklaşıldığı, savaşta gazetecinin kendisini nasıl 

konumlandıracağı, kendi ülkesi savaşın taraflarından biriyse gazetecinin habere nasıl 

yaklaşacağı gibi konular yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştır. Bu dönemde 

yaşanan gelişmelerle birlikte, gazetecinin taraflılığı ya da tarafsızlığı, savaşlarda 

ordularla birlikte hareket etmenin avantaj ve dezavantajları (embedded journalism), 

gazetecinin savaşta insan olarak nasıl var olacağı gibi konular da yeni tartışmaları 

beraberinde getirmiştir.192 

Amerikan gazeteciliğinin Irak Savaşı’nda yeni bir uygulama ve strateji 

olarak devreye soktuğu “embedded” gazetecilik beraberinde çok yönlü tartışmaları 

ve eleştirileri getirirken; hem gazeteciliğin tanımını çok farklı boyutlara taşımış, hem 

de farklı medya kültürlerini bir araya getirmiştir.193 

Özellikle savaş dönemlerinde, medya dünyasında zincirin ilk halkasını 

oluşturan muhabirlere artık daha zor ve anlamlı görevler düşmektedir. Çünkü böyle 

zamanlarda birinci elden tanıklık önemlidir ve muhabirler olmadan haberler eksik 

kalmaktadır. Ancak kimilerine göre, muhabirin önemi azalmıştır. Çünkü artık masa 

başındaki analistler, toplum mühendisleri, savaş uzmanları seyircileri 

bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Dolayısıyla muhabirlerin verdiği haberler 

ikinci planda kalmaktadır. Ancak savaşlar stüdyodan ya da gazetelerin yönetim 

                                                
192 Çubukçu, a.g.e, s.22 
193 Oya Tokgöz, “Irak Savaşı’nda Yeni Bir Gazetecilik Uygulaması: Embedded (İliştirilmiş) 
Gazetecilik”, Savaşın Yüzleri Uzlaşmanın Aşamaları, (Der.) Ülkü Doğanay, A.Ü Basımevi, 
Ankara:2004, ss.75-85 
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merkezlerinde görüldüğü ya da hissedildiği gibi değildir. Çünkü savaşlar masa 

başında algılandığı şekliyle yaşanmaz.194 

Özellikle Türk medyasında muhabire, savaş muhabirine verilen önemin 

azalması, önemli bir tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Haberi birinci elden 

duyuran gazetecilerin yokluğu, gazete ve televizyonları yabancı ajanslara ve bağlı 

oldukları ülkenin yorumuna mahkûm etmektedir. Irak Savaşı ve işgaliyle devam 

eden süreçte, masa başında olayları yorumlayanların daha sonra birçok noktada 

yanıldıkları ortaya çıkmıştır. Türkiye’yi çevreleyen coğrafyada son 20 yılda onlarca 

savaş ve çatışma yaşanmıştır. Ortadoğu’da son dönemde yaşanan gelişmeler de, 

bölgenin yeni çatışma ve krizlere gebe olduğunu göstermektedir. Ancak, Türkiye’de 

savaş ve kriz bölgelerinde görev yapan muhabirlerin, foto muhabirlerinin ve 

kameramanların sayısı iki elin parmağını geçmemektedir. Türkiye’nin aksine Batı 

dünyasında ise muhabir, gazeteciliğin temel taşı olup, özellikle savaş muhabirliği 

gün geçtikçe önem kazanmaktadır.195 

 

1. SAVAŞ MUHABİRLİĞİ 

Gazetecilik mesleğinin, belki de en zor ve en tehlikeli olarak 

tanımlanabileceği alanı savaş muhabirliğidir. Savaş muhabirliği, gazeteciliğin birçok 

dalının aksine, basının ilk yıllarından itibaren bir uzmanlık alanı haline gelirken, 

özellikle son yıllarda savaş ve bölgesel çatışmaların hızla artmasıyla birlikte özel bir 

alan olarak karşımıza çıkmaktadır. En temel tanımıyla çatışma, kriz ve savaş 

bölgelerinde çalışan, haber aktaran gazetecilere savaş muhabiri denir. Savaş 

                                                
194 Çubukçu, a.g.e, s.19 
195 Çubukçu, a.g.e, s.20,225 
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muhabirinin görevi, kriz bölgelerine ulaşmak, hayatta kalmak ve olanları 

haberleştirmektir.196 

Savaş muhabirleri bütün savaşları, savaşın taraflarıyla birlikte yaşarlar. 

Gazeteciler savaşın doğrudan konusu ve aktörü değildir, ama savaş alanlarında 

cephede, cephe gerisinde bütün yaşananları ilk elden satırbaşlarıyla da olsa, tarihe 

not olarak düşerler.197 

Deneyimli savaş muhabiri Coşkun Aral, savaş muhabirlerini “habercilik 

mesleğinde görev riskinin çok fazla olduğu yerlere daha  sık giden insanlar” olarak 

tanımlar. Aral’a göre, zor koşullarda, ateş altında görev yapmak özel bir deneyim 

gerektirdiğinden savaş muhabirliği mesleğin ancak belli bir aşamasından sonra 

yapılır.198 

Savaş muhabirliğinde tecrübe, alan pratiğiyle ve bilgi birikimiyle elde 

edilir. Tecrübe çok önemlidir, çünkü savaş alanlarının gerçeği kitaplarla 

yazılanlardan çoğu kez farklıdır. Üstelik savaş gibi kritik durumlarda, 

manipülasyonun, yanlış bilgilendirmenin yoğun olduğu, habercilik yapmanın 

güçleştiği dönemlerde, kelimeler ve mikrofonlar silahlardan daha etkili olabilir.199 

Çağdaş savaş muhabirliğinin tarihçesi, Kırım Savaşı’yla başlar. 1856 

Kırım Savaşı, yazılı basının bir faktör olarak ortaya çıktığı ilk savaştır.200 Kırım 

Savaşı’nı haberleştiren W. Howard Russell, ilk savaş muhabiri olarak kabul edilir. 

İngiliz The Times gazetesinin muhabiri olan Russell, İngiliz birliklerine ve 

subaylarına karşı eleştirel olmayan daha çok savaşın strateji ve taktik yanıyla 

                                                
196 Çubukçu, a.g.e, s.29 
197 Çubukçu, a.g.e, s.23 
198 Coşkun Aral’la yapılan röportaj, Kasım 2003 (Aktaran Çubukçu, a.g.e, s.29) 
199 Çubukçu, a.g.e, s.48 
200 Erem Kargül, “Savaşın İlk Zayiatı Hakikattır”, Haluk Şahin’le söyleşi, Turkishtime (Türkiye 
İhracaatçılar Birliği Yayın Organı), Mart-Nisan 2003, sayı:14, www.turkishtime.org 
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ilgilenen, haberlerinde daha çok ölü ve yaralı sayısına yer veren bir muhabirdi. 

Ancak çok etkili olduğu biliniyordu.201 

Askerlerin haberleri kısıtlama tecrübesinin de Kırım Savaşı’yla 

başladığını söylemek mümkündür. Gazetelerin giderek yaygınlaşması, kamuoyunun 

haber alma olanakları açısından bir avantaj olmuş, ancak ordular ve askerler bundan 

çok hoşlanmamışlar, haberin düşmanın işine yaradığını düşünmüşlerdir.202 

19.yy’ın sonu 20.yy’ın ilk yarısında savaş muhabirleri genel anlamda, 

savaşan orduların askeri raporlarını, günlük bildirilerini haber haline getirerek 

gazetelerine yollayan kişilerdi. Haberler biraz dramatize edilerek, biraz 

hikâyeleştirerek ve renklendirerek okurlara iletilirdi. Hatta gazetecilerin profesyonel 

anlamda savaşlara katılmadığı dönemlerde, orduların basın bültenleri doğrudan 

gazetelerin sayfalarında “haber” olarak yer alırdı. O dönemlerde savaşlar cephe 

muhabereleri şeklinde gerçekleştirildiğinden savaş alanlarında gazetecilik yapan 

muhabirlerin çalışma koşulları da farklıydı. O dönemde, haber kaynakları ordu 

görevlileriydi ve gazeteciler orduyla birlikte hareket etmek durumundaydılar. Hem 

savaşların niteliği hem de gazetecilik olanakları kısıtlı olduğu için, savaş bölgelerine 

ulaşmak ve o bölgelerden haberi gazetelere ulaştırmak başlı başına bir sorundu. 

Dönemin bir diğer özelliği de gazetecilerin daha çok kendi ordularıyla ilgili 

haberleri, özellikle de “zafer” haberlerini iletmeleriydi.203  

Süreç içerisinde iletişim teknolojindeki gelişmelerle birlikte, savaşlar 

hakkında daha hızlı ve anında haber verme olanağı doğdu. 19.yy’da askeri postayla 

gönderilen yazışmalar, telgrafın yaygınlaşmasıyla hızlandı, ardından da teleksler 

kullanıma girdi. Amerikan gazeteciliği, Amerikan İç Savaşı (1861-1865) sırasında 

                                                
201 Greg McLaughlin, The War Correspondent, Pluto Press, 2002, s.50 (Aktaran Çubukçu, a.g.e, s.72) 
202 Çubukçu, a.g.e, s.72 
203 Çubukçu, a.g.e, s.27 
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gelişmekte olan telgraf teknolojisini kullanarak, bugün halen gazeteciliğin temel 

haber yazma kurallarından olan 5N+1K kuralı ile ters piramit kuralını kullanmaya 

başladı.204 Amerikan İç Savaşı sırasında ayrıca, savaşları uzaktan izleyen ressamların 

yaptıkları savaş resimleri gazetelerde yayınlanmaya başladı. Böylece fotoğrafçılığın 

gelişmesine kadar geçen sürede savaş haberleri ressamların hayal gücüne dayanan 

çizimlerle desteklendi. XIX.yüzyılın son çeyreğinde fotoğrafçılığın gelişmesiyle 

birlikte insanlar savaşın gerçek yüzünü görmeye başladı.205  

20.yy’ın ikinci yarısında basın dünyasında meydana gelen gelişmeler, 

yüzyılın son çeyreğinde baş döndürücü bir hıza ulaştı. Bu yüzyılda gazete ve 

dergilerin yanı sıra radyo ve televizyonun gazetecilik yapmaya başlaması, yeni 

iletişim teknolojilerinin gazetecilikte kullanıma girmesi, gazeteciliğin değişmesini 

beraberinde getirdi. Savaş gazeteciliği de yaşanan gelişmelerle birlikte yeni bir 

döneme girdi.206 

Önce radyonun ardından televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, cephede 

yaşanan gelişmeler eş zamanlı olarak izleyicilere/dinleyicilere ulaşmaya başladı. Bu 

gelişmelerle birlikte, hem gazetecilerin savaş ve çatışma bölgelerine ulaşması, hem 

de kendi merkezlerine haber geçmeleri daha da kolaylaştı. Radyo, özellikle II. Dünya 

Savaşı sırasında çok önemliydi. Vietnam Savaşı ise televizyonun ilk defa devreye 

girdiği bir savaş oldu. Günümüzde ise teknolojideki gelişmelerle birlikte, uydu 

telefonlarıyla gelişmeler anında bildirilmekte, dijital fotoğraf makineleri ve 

taşınabilir bilgisayarlar aracılığıyla fotoğraflar ve görüntüler çok kısa sürede 

okuyuculara/izleyicilere ulaştırılmaktadır. 

                                                
204 Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Yayınevi, Ankara:2003, s.245-246 
205 Çubukçu, a.g.e, s.27 
206 Oya Tokgöz, “Irak Savaşı’nda.., ss.75-85 

79 
 



    

Teknoloji, bir yandan savaş muhabirinin çalışmasını kolaylaştırıp, 

zamanla yarışmasını sağlarken, öte yandan da insanlığın felaketi için kullanılmaya 

başlanmıştır. Teknolojik gelişmeler, savaşların nitelik değiştirmesine, muhabere 

tekniklerinin farklılaşmasına yol açmıştır. Artık cephe savaşlarında kullanılan 

konvansiyonel silahlar yerine, binlerce kilometre uzaklıktan hedefini bulan, 

bilgisayarlarla komuta edilen, “akıllı füzeler” kullanılmaya başlanmıştır. Yakın tarihe 

kadar sadece cephelerde ordular arasında geçen savaşlar, daha sonra doğrudan 

sivilleri yani savaşın tarafı olmayanları da hedeflemeye başladı. Savaşların değişen 

niteliği savaş alanlarında çalışanlara da yansıyarak, muhabirin tanımını, çalışmasını, 

habere yaklaşımını ve haberi yaparken yaşadığı tehlikeleri de farklılaştırdı. 

Gazetecilerin hareket tarzlarındaki farklılaşmayla birlikte, savaş muhabirliğinin 

içeriğinde de değişiklikler meydana gelmiş; haber yazımında, yorumlarda farklılıklar 

ortaya çıkmıştır. Son yıllarda bağımsız gazetecilere,  büyük tartışmalar yaratan 

ordulara iliştirilmiş, askeri birliklerle beraber hareket eden muhabirler (embedded) 

eklenmiştir.207 

 

2. SAVAŞ VE BASIN 

Savaş ve basın denilince ilk akla gelen şüphesiz Vietnam Savaşı’dır 

(1965-1973). Başlangıçta bütün hakikatin Amerikan versiyonunun dünyaya 

duyulmasına hizmet eden basın, daha sonra Amerika’nın Güneydoğu Asya’da 

işlediği suçları ve savaşın insani boyutunu ortaya dökerek, savaşın bitimine katkıda 

bulunmuştur.208  

                                                
207 Çubukçu, a.g.e, s.29,32 
208 Orduların Medya Cephesindeki Savaşı, www.medyakronik.com 
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Amerikan birliklerinin Vietnam Savaşı sırasında karşılaştıkları zorluklar 

yanında, ölen askerler, sivil yerli halk, gazeteciler, fotoğrafçılar, radyo ve televizyon 

muhabirleri de uzun süre gündemde yerini korumuştur.209 Vietnam Savaşı aynı 

zamanda savaş muhabirliği içinde bir dönüm noktası olmuştur: 

“...medya ile askerlerin çelişkilerinin keskinleştiği dönem ve savaş muhabirliği 

için dönüm noktası olan dönem Vietnam’dır. Çünkü Amerikan ana akım medyası 

(mainstream) başlangıçta, savaşa ve Amerika’nın uygulamalarına karşı değildi. Vietnam 

Savaşı sırasında gazeteciler her türlü askeri olanağı kullanmıştır. Vietnam’da, İkinci Dünya 

ve Kore Savaşları’nın aksine Amerikalı muhabirler, görece özgürdür. Gazeteciler 

askerlerden yardım alarak Güney Vietnam’da dolaşmış, helikopterlerle taşınmış, talepleri 

göz önüne alınmış, istedikleri yerlere götürülmüş, askerlerle röportajlar yapmış ve onlarla 

birlikte hareket edebilmişlerdir.”210 

Vietnam Savaşı’nda sansür ve basının yönlendirilmesi çok kısıtlıydı. 

Gazeteciler, savaş alanlarında rahatça askerlerin arasına girip çıkabiliyordu, her şeyi 

görüp her şeyi duyurabiliyorlardı. Bu sayede savaşın korkunç yüzü birkaç yıl içinde 

ortaya çıktı. Savaşın uzaması, muhabirlerin kendi olanaklarıyla hareket etmesi, 

gazetecilerin Amerika’nın uygulamalarıyla ilgili yazdığı haberleri, çektikleri fotoğraf 

ve görüntüleri ülkelerine ulaştırmalarıyla birlikte, hem Amerikan kamuoyu savaşa 

karşı çıkmaya başlamış, hem de askerlerle muhabirlerin ilişkisi bozulmuştur.211 

Çünkü Vietnam Savaşı’nda “sansürsüz” yayın yapan ve savaşın tüm acılarını halka 

gösteren Amerikan medyası, kamuoyunda savaş karşıtı fikirlerin güçlenmesine yol 

açmıştır. Dolayısıyla Amerika’nın Vietnam’daki başarısızlığını medyaya bağlayanlar 

                                                
209 Tokgöz, a.g.m, ss.75-85 
210 Susan L.Carruthers, Embedded-The Media at War, Palgrave Macmillian, 2000, s.120 (Aktaran 
Çubukçu, a.g.e, s.73) 
211 Çubukçu, a.g.e, s.74 
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olduğu gibi vatanseverliğin tek başına “taraf olmaya” yetmediğini iddia ederek, 

medyanın kontrol edilmesi gerektiğini savunanlarda olmuştur.212  

Vietnam Savaşı’nın bir diğer özelliği, televizyonun devreye girdiği ilk 

savaş olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı Vietnam Savaşı’ndan “oturma odası savaşı” 

olarak söz edilmektedir. Çünkü Amerika’da ana haber bültenleri akşam yemeği 

saatinde olduğundan, Amerikalılar akşam yemeklerini altı buçuk yedi gibi oturma 

odalarında yerken bir taraftan da savaşın korkunç gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar.213  

Dr.Mustafa Mutlu’ya göre, 1960’lı yıllarda Amerika’da gittikçe 

güçlenmeye başlayan televizyon yayınları, savaşın kaderini değiştirmiş ve ABD 

ordusunun Vietnam yenilgisinde önemli rol oynamıştır. Çok yakından çekilen savaş 

görüntüleri; ölen ve yaralanan insanlar, sivil halkın mağduriyeti, kan ve gözyaşı 

insanları savaştan soğutmuş ve orduya verilen kamuoyu desteğinin azalmasına yol 

açmıştır.214   

İlk ve en çok izlenen savaş olan Vietnam aynı zamanda Amerika’nın 

başarısız olduğu ilk savaştır. Vietnam Savaşı’nın kaybedilmesi, temelde sansürün 

olmamasına bağlanmıştır.215 Çünkü sansür olsaydı, medya savaşla ilgili görüntüleri 

kamuoyuna iletemeyecek,  dolayısıyla savaşın gerçekleri asla bilinemeyecekti. 

Görüntünün gücü, Vietnam Savaşı’nda bir anda her şeyin değişmesine yol açtı ve 

daha sonraki dönemlerde bazı görüntülerin serbestçe dolaşmasına asla izin verilmedi. 

“Görüntü kraldır deniyor. Bir tek görüntünün bin sözcüğe bedel olduğu 

düşünülüyor. Modern haberciliğin temel yasası olan bu düşünceyi, onu kendi çıkarları 

doğrultusunda kullanmak isteyen politik iktidarlar da göz ardı etmiyor. Böylece, duyarlı ve 

                                                
212 Çubukçu, a.g.e, s.74 
213 Kargül,a.g.y 
214 Mustafa Mutlu, Vietnam'dan Körfez'e Savaşlarda Kamuoyu Oluşumu, Okumuş Adam Yayıncılık, 
İstanbul: Mart 2003 (Aktaran Zafer Özcan, “Medyanın Desteği Olmadan Savaş Kazanmak Çok Zor”, 
Zaman, 21.04.2003)  
215 Carruthers, a.g.e, s.108 (Aktaran Çubukçu, a.g.e, s.74) 
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tehlikeli konularda ortalıkta hiçbir görüntünün dolaşmaması için ellerinden geleni 

kıskançlıkla yapıyorlar; burada söz konusu olan, öyle ya da böyle bir tür sansürdür... Bazı 

görüntüler, bu nedenle, artık çok yüksek gözetim altındadır ya da daha kesin bir anlatımla 

bazı gerçeklerin görüntü olarak yansıtılması kesinlikle yasaktır, gerçekleri görünmez 

kılmanın en etkin yolu da budur. Görüntü yoksa gerçek de yoktur.”216 

Daha sonraki dönemlerde Vietnam deneyiminden ders alan Batılı 

devletler ve askeri yetkililer gazetecileri mümkün olduğunca savaşın dışında tutmak 

ve onlara sadece dünyaya yansıtmaları isteneni göstermek için ciddi bir haber 

yönetimi (news management) uygulamaya başlamıştır.217  

“...Daha sonraki hiçbir savaşta, özellikle büyük demokratik devletlerin giriştiği 

savaşlarda haber konusunda şeffaflık gözetilmedi. Kurnazlıklar, yalanlar, suskunluklar kural 

haline geldi; bunu 1982’de Falkland Adaları Savaşı’nda, 1983’te Grenada’nın ya da 1989’da 

Panama’nın işgalinde, 1991’de Körfez Savaşı’nda, son olarak da 1993–1996 arasında Bosna 

Savaşı’nda gözledik”218 

Özellikle, İngiliz ordusunun 1982 yılında Arjantin’e ait Falkland 

(Malvinas) Adaları’na gerçekleştirdiği çıkarma, İngiliz medya tarihçileri tarafından 

“medyanın en sıkı denetlendiği savaş” olarak nitelendirmektedir. Savaş koşulları 

nedeniyle bölgeye ancak İngiliz savaş gemileriyle ulaşabilen gazeteciler, süreci 

donanmadaki askeri basın ataşelerinin rehberliğinde izleyebilmişlerdir. Üstelik savaş 

gemilerine sadece İngiliz medyasının üyeleri alınmıştır. Savaşı, İngiliz donanmasının 

denetim ve gözetiminde izleyebilen gazetecilerin bütün haberleri, gemideki “merkezi 

haber havuzunda” incelendikten sonra sadece uygun görülenler yine donanmanın 

iletişim kanallarıyla (faks, telsiz) Londra’ya ulaştırılıyordu. Bunlara ek olarak, 

                                                
216 Ignacio Ramonet, Medyanın Zorbalığı, (Çev. Aykut Derman), Om Yayınevi, İstanbul: Temmuz 
2000, s.31 
217 Dilruba Çatalbaş, “Savaşı Aktarmak ve Anlamlandırmak: Gazeteciliğin Profesyonel Değerleri ve 
Yaygın Medyanın Tutumu”, Doğu-Batı Dergisi, yıl:6 sayı:24, Ağustos 2003, ss.245-253 
218 Ramonet, a.g.e, s.31-32 
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Londra’da Savunma Bakanlığı aracılığıyla medyaya günlük kısıtlama brifingleri 

veriliyordu.219 Bütün bu önlemler, “İngiliz ordusu ve halkının moralini yüksek 

tutmak” gerekçesiyle alınırken, aslında medya aracılığıyla düşmanın bilgi sahibi 

olmasının önlenmesi amaçlanıyordu. Askerin ve halkın moralini yüksek tutmak, 

düşmana bilgi sızdırmamak gerekçelerinden oluşan ulusal çıkarlar, “gerçek”lerden 

daha önemli olarak algılanıyordu.220 Bu yaklaşım biçimi de doğal olarak, 

gazetecilerin üzerinde baskı oluşturuyordu. 

“Savaş koşullarında sizi taraflardan birinden yana olmaya zorlayan o kadar çok 

etken vardır ki, hele savaşan taraflardan biri sizin ülkenizse, kaçış olağanüstü zor olur. 

Kamuoyu baskısı, savaşan orduların gazeteci üzerindeki baskısı, savaş yasaları ve sansür, 

hep sizin gerçeği yansıtmanız önündeki engellerdir. Dahası, doğruyu söylemek kolaylıkla 

vatan hainliği ile eşitlenebilir. Bu engeller yüzünden Falkland Savaşı sırasında, BBC’nin ne 

denli zorluklar yaşadığını biliyoruz. BBC’deki Panaroma adlı programın yapımcıları, 

Arjantin tarafının görüşlerini de yansıttıkları için vatan haini olarak ilan edilmişlerdi. Ordu, 

BBC’yi, torbalanmış cesetler göstermemeleri, ölenler için “korkunç şekilde yanmış” gibi 

ifadeler kullanmamaları için uyarmakla kalmadı, bu işlemleri bizzat yapmak için bütün 

filmleri taradı da. Bu işleme “temizleme” adı verilmişti...”221 

İngiliz Hükümeti medyayı öyle sıkı denetliyordu ki, Falkland Savaşı 

sırasında İngiliz Deniz Kuvvetleri uydu iletişimine izin vermediği için 74 gün süren 

çatışmanın ilk 54 gününde İngiltere’de savaşla ilgili hiçbir görüntü 

yayınlanamamıştır.222 Ancak bu durum, İngiliz hükümetinin basına karşı uyguladığı 

politikanın önemli sakıncalarından biriydi; çünkü Arjantin’de bulunan yabancı 

                                                
219 Çubukçu, a.g.e,s.74 
220 Çubukçu, a.g.e, s.75 
221 L.Doğan Tılıç, “Irak İşgali ve Savaş Gazeteciliği: Sorunlar, Tartışmalar”, Türkiye’de Gazetecilik 
Eleştirel Bir Yaklaşım, ÇGD Yayınları, Ankara: Mayıs 2003, ss.355-388 
222 Paul Trawler, Investigating Mass Media, Colins Educational, 1996 (Aktaran Çatalbaş, ag.m, s.246 
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gazeteciler, savaşı Arjantin penceresinden izleyip aktardıkları için, kamuoyuna 

neredeyse tamamen zıt bilgi ve yorumlar aktarılmıştır. 223 

Savaşı, zaman içinde cepheden mektup, telgraf ve telefonla gönderilen 

haberler ve merkezlerden yapılan açıklamalarla izleyen insanlık, kitle iletişimindeki 

gelişmeler ve elektronik medyanın ilerlemesi sonucu, yüzyılın sonuna 

yaklaşıldığında artık, savaşları “naklen” izleme olanağına kavuştu.  

Pentagon’un, rakipsiz olarak girdiği ihalede yayın haklarını CNN’e 

vermesiyle birlikte 1991 yılında gerçekleşen Körfez Savaşı, tarihin ilk “naklen” 

izlenen savaşı olarak kayıtlara geçti. Savaş başladığı anda, Bağdat’tan bir otelin 

balkonundan bütün dünya, her şeyi canlı olarak izlediği sanrısına kapıldı. Savaş 

neredeyse tek kanal üzerinden tüm dünyaya gösterilirken, birçok ülke televizyonu 

CNN’e bağlandı. Bağdat semaları, CNN muhabirlerinin kullandığı tarihi benzetme 

ile “muhteşem bir havai fişek gösterisi” ile aydınlanır, ya da “yüz binlerce ateş 

böceği” ile şenlenirken, milyonlarca insan koltuklarına oturup, “hassas ve lazer 

güdümlü füzelerin hedeflerini iğne deliğinden bile geçerek vurduğu ve sivillerden 

kimseye zarar gelmediği” yalanlarını dinlediler.224 

Körfez Savaşı sırasında da, operasyon hakkındaki tüm bilgiler 

Pentagon’un kontrolü altındaydı. Muhabir ve foto muhabirlerin olayları rahatça 

araştırmasına izin verilmedi. Üstelik askeriyenin halkla ilişkiler bölümünce himaye 

altına alınan gazeteciler, sadece ordunun girmelerine izin verdiği alanlarda çalışma 

olanağı buldular. Sonuç olarak muhabirler ve foto muhabirleri çatışma alanlarına yok 

denecek kadar az girebildiler. Aynı şekilde CNN ve diğer televizyonlarda bu koşullar 

altında taze haber sıkıntısı çektiler.225  

                                                
223 Çubukçu, a.g.e, s.75 
224 Arapkirli, a.g.y 
225 Yasemin Giritli İnceoğlu, Uluslararası Medya, BETA Basım, İstanbul: Ekim 2000, s.73 
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Savaşla birlikte başlatılan yeni bir uygulamayla, akredite gazeteciler savaş 

sahası dışında kurulan merkezlerde –Suudi Arabistan’da Dahran, ABD’de Pentagon-

komutanların savaş hakkında verdikleri brifinglerden yararlanmışlardır. Bu 

brifinglerde gazetecilere savaş sırasında ne olup bittiğine ilişkin bilgi verilirken, 

aslında gazetecileri sahadan uzak tutmak amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu brifinglerde 

gazetecileri bilgilendirmekten öte, propaganda ve yönlendirme ön plandadır.226 

Körfez Savaşı sırasında, savaşın özünün ve özellikle de sivil 

kayıpların gizlenmesi için olağanüstü çaba sarf edildi. Hedefi hiç şaşırmadan vuran 

“akıllı bombalar”dan söz edilirken, operasyonların “ameliyatvari” (surgical) özelliği 

vurgulandı. Sivil ölümler için “ikincil derecede hasar”, insanlar için “yumuşak 

hedefler”, hava bombardımanı için “halı sermek” gibi yeni kavramlar icat edildi. 

Asker icadı bu kavramlar CNN başta olmak üzere, dünya medyasının çoğunluğu 

tarafından kullanıldı.227 

Aslında izleyiciler, Körfez Savaşı başlar başlamaz televizyon kanallarının 

sunduğu çatışma görüntüleri karşısında müthiş bir düş kırıklığı yaşadı. Bu 

görüntülerde eksik olan bir şeyler vardı, buysa savaşın ta kendisiydi. Savaş, tuhaf bir 

biçimde gözle görülmez hale gelmiş, onun yerini bir dizi yapay imge, savaş etkisi 

yaratacağı düşünülen görüntüler almıştı. Bunlar, arşiv belgeleri, maketler, haritalar, 

askeri uzmanların açıklamaları, tartışmalar, telefon aracılığıyla yapılan tanıklıklar, 

kısacası savaş görüntülerinin dışında kalan her şeydi.228 

“Savaş, özellikle televizyon kanallarının pek çoğunda maruz bırakıldığımız 

temsil biçimlerinde, savaşan bedenlerden çok, ordu kuvvetlerinin hareketlerini işaretleyen 

uydu fotoğrafları, stratejik önemdeki hedeflerin bu harita-fotoğraflardaki konumlanışı, savaş 

                                                
226 Tokgöz, a.g.m, ss.75-85 
227 L.Doğan Tılıç, 2000’ler Türkiye’sinde Gazetecilik ve Medyayı Anlamak, Su Yayınları, İstanbul: 
Ekim 2001, s.173 
228 Ramonet, a.g.e, s.133-134 
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uçaklarının kalkış-inişleri, bu uçakların ve taşıdıkları silahların özelliklerini gösteren imajlar, 

gece düşen bombaların ışıkları ve benzeri görüntülerle hafızalarımızda yer tutmaktadır. 

Doğru bir deyişle, savaş hafızalarımızda bu tarz temsillerle yer tutarken aslında 

bedensizleştirildiği ölçüde hafızasızlaştırılmaktadır da...”229 

Adeta “Hollywood yapımı” bir Spielberg klasiğine dönüşen savaşın 

izleyici kitlesi, kimi zaman Pentagon’da kimi zamanda Dahran’daki müttefik 

karargâhında Cheney-Powell-Schwarzkopf ( Dick Cheney-Savunma Bakanı, Colin 

Powell-Genelkurmay başkanı, Norman Schwarzkopf-Müttefik Kuvvetler Komutanı) 

üçlüsünün “gerçek” adı altında verdiği rakamları dinlediler, uydudan ve bomba 

uçlarından çekilmiş videoları izlediler. Ancak sonradan hem kendileri tarafından 

“tashih” edilen, hem de savaşın ardından buharlaşıp yok olan bu “gerçek”lerin 

tamamen bir göz boyamadan ibaret olduğu ortaya çıktı.230  

 “Temiz”, “medyatik”, “post modern” gibi sıfatlarla tanımlanan savaş 

boyunca CNN, izleyicilere bir tek Iraklı cesedi göstermemiş ve bu konuda herhangi 

bir haber vermemiştir. Vietnam yenilgisinde basının sansürsüz yayınlarının yaptığı 

olumsuz etkiyi unutmayan baba George Bush’un I. Körfez Savaşı’nda basını 

cepheden uzak tutarak, enformasyon akışını sınırladığını ifade eden Dr. Mustafa 

Mutlu, savaşta kamuoyunun aldatıldığını dile getirmektedir: “Körfez Savaşı aynı 

zamanda tam bir enformasyon savaşıydı. 150 bine yakın Iraklı askerin öldüğü savaş, 

TV ekranlarına kanın sıçramadığı temiz bir savaş olarak yansıdı. Savaşta ölü ve 

yaralılara, yakılan, yıkılan ve yerle bir olan şehirlere ait görüntüler yoktu. Savaş 

                                                
229 Belkıs Ayhan Tarhan, “Görmek: Gözlemek, Savaş ve Teknoloji”, Doğu Batı Dergisi, Yıl:6 sayı:24, 
Ağustos 2003, ss.231-244 
230 Arapkirli, a.g.y 
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adeta bir video oyunu gibi verildi. CNN ve Batılı haber ajansları savaşı Amerikan 

gözlükleriyle yansıttı. Kamuoyu aldatıldı.”231 

Körfez Savaşı’nın sicili başka alanlarda da inanılmaz yalanlar ve göz 

boyamalarla doludur. 1 Ağustos 1990’da başkan George Bush, ABD Kongresi’nde 

15 yaşında “Neyyire” takma adlı Kuveytli bir kızı konuşturmuş, genç kızda yürek 

parçalayıcı bir gösteri ile Kuveyt’i işgal eden Iraklı askerlerin kuvözlerdeki 

prematüre bebekleri nasıl çıkarıp öldürdüklerini, sonra da bu kuvözleri Bağdat’a 

götürdüklerini gözyaşları içinde anlatmıştır. ABD’li bir halkla ilişkiler şirketi (Hill 

and Knowlton) tarafından tutulan bu genç kızın açıklamaları, tüm dünyada naklen 

yayınlanmış, izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Böylelikle televizyon başındaki 

milyonlarca insan, “Vahşi Saddam’a artık iyi bir ders verilmesi” gerektiğine 

inandırılmıştı. Oysa savaştan yalnızca iki yıl sonra genç kızın anlattıklarının bir 

yalandan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır.232 

Yine Saddam Hüseyin yönetiminin Körfez kıyılarındaki petrol tesislerini 

havaya uçurup, denizi “bir daha tarih boyunca temizlenemeyecek düzeyde kirlettiği” 

yalanı, müttefik ağızlarca ortaya atılmıştır. Petrole bulanmış zavallı deniz kuşlarının 

görüntüleri, CNN başta olmak üzere Amerikan “network”ları tarafından saatlerce 

yayınlanarak ‘sadece insanlara değil, hayvanlara bile eziyet eden Saddam’ imajını 

perçinlenmiştir. Sonradan bu filmlerde görülen kuşların aslında yıllar önce Exxon-

Valdez adlı tankerin yaptığı kaza sonucu (Alaska’da) denize yayılan petrolden 

kirlenen kuşlar olduğu ortaya çıkmıştır.233 

New York Üniversitesi profesörlerinden Marc Christin-Miller, ABD’nin 

1991’deki ‘Çöl Fırtınası’ savaşının tam bir propaganda harekatı olduğunu 

                                                
231 Aktaran Özcan, a.g.y 
232 Hasan Pulur, “Körfez Yalanları”, Milliyet, 16.01.2002, Rupert Cornwell, “Dezenformasyonla 
Geçen Bir Asır”, Radikal, 21.02.2002, Arapkirli, a.g.y 
233 Arapkirli, a.g.y 
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savunmaktadır: “Bu harekat Batı basını ve Amerikan halkı için bir felaket oldu, 

çünkü her şey bir koreografi gibi düzenlenmiş ve Pentagon tarafından yönetilmişti. 

Medya bunu kabullendi. ABD bu savaş manevrasını Thatcher hükümetinden 

öğrenmişti. Falkland Adaları’nın işgali, gösteriye egemen olacak ve basını harekattan 

uzak tutacak bir şemaya göre yürütülmüştü. İngilizler, Vietnam’da olup bitenlerden 

iyi ders almışlardı. Pentagon’da kendi hesabına Grenada’da ve Panama’da eğitim 

görmüş, Çöl Fırtınası’nı uygulamaya hazır hale gelmişti.”234 

Devletler için, savaşta gerçeğin anlatılmasından daha önemli ve öncelikli 

olan şey savaşı kazanmaktır. Savaşan gruplar ya da devletler, hem askeri ve siyasi 

amaçlarına ulaşabilmek, hem de karşı tarafı ve gerektiğinde kendi kamuoylarını 

yanıltabilmek için çağlar boyunca gerektiğinde hiç çekinmeden gerçeği gizlemeye, 

gerçeği mümkün olduğunca “ekonomik” olarak açıklamaya çalışmışlardır. Hatta 

gerektiğinde yalana bile başvurmuşlar, medyayı istedikleri gibi yönlendirmenin 

“oyunun bir parçası” olduğuna inanmışlardır. Bu durum Bosna Hersek’te, 

Kosova’da, Çeçenistan’da, Somali’de ve daha pek çok savaşta böyle olmuştur. Ünlü 

Amerikalı senatör Hiram Johnson’un 1917’de söylediği gibi, ‘Savaşın ilk kurbanı 

gerçekler’ olmuştur her zaman.235 

Özellikle kitle iletişim araçlarından daha fazla yararlanılmaya başlanan 

geçen yüzyılın savaşları sırasında bu tarihsel gerçek daha büyük bir açıklıkla ortaya 

çıkmıştır. I.Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı David Lloyd George’un bir 

gazeteciye yaptığı şu itiraf, günümüzden yaklaşık bir asır önce bile, basın ve 

kamuoyuna karşı resmi manipülasyonun ne kadar bilinçli bir biçimde uygulandığını 

                                                
234 Derya Sazak, “Felluce İnfazı ve Namlunun Ucundaki Medya”, Milliyet, 22.11.2004 
235 Arapkirli, a.g.y 
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gözler önüne sermesi açısından önemlidir: “İnsanlar eğer gerçekleri bilselerdi, savaş 

hemen yarın sona ererdi. Ama tabii, bilmiyorlar, bilemezler...”236 

Lloyd George’dan yarım asır sonra 1952’de bu kez Kore Savaşı sırasında 

görev yapan Amerikalı gazeteci UPI (United Press International) ajansı muhabiri 

Robert C. Miller’in şu sözleri de, aynı gerçeğin bu sefer bir basın mensubunun 

ağzından dile getirilişidir: “Yazı işleri müdürlerimiz ve yayıncılar, kim zaman 

tamamen düzmece bilgileri haber diye yayınladılar. Çoğumuz cepheden 

gönderdiğimiz haberlerin yalan olduğunu biliyorduk. Ama yazmak zorundaydık. 

Çünkü bize bu bilgileri verenler, resmi ve sorumlu kişilerdi. Ve büyük bir olasılıkla 

kendileri de bunların yalan olduğunu bile bile veriyorlardı...”237 

 

3.SAVAŞ VE OBJEKTİFLİK 

Objektiflik, gazetecilik tarihi kadar eski ve gazetecilikle özdeşleştirilmiş 

bir kavramdır. En basit tanımıyla, habere kişisel ve görüş yorumunu katmamak, 

bütün yönleriyle ve taraflarıyla haberi ele almaktır. Savaş alanlarında da objektiflik 

genel bir kıstas olarak kabul edilir.238 

Ancak gazetecilerin savaşı izlerken ve aktarırken karşılaştıkları en önemli 

zorluklardan biri, kendi vicdanı ve aidiyet duygularından kaynaklanmaktadır. Bu 

durum gazeteciyi, özellikle kendi ülkesi ve insanlarının ya da kültürel ve diğer 

bağlarının güçlü olduğu bölge ve insanların dahil olduğu savaşlarda, nesnellik ve 

tarafsızlık gibi değerleri korumak açısından zor durumda bırakmaktadır. Gazetecinin 

ülkesinin taraf olduğu savaş veya çatışmalarda tarafsız ve nesnel davranması, bizzat 

                                                
236 Arapkirli, a.g.y 
237 Arapkirli, a.g.y 
238 Çubukçu, a.g.e, s.59 
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kendi devleti ve halkı tarafından da kabul görmemekte, bunu yapan gazeteciler tepki 

almaktadır.239  

Devletler ya da savaşan gruplar için ne olursa olsun en önemli şey, savaşı 

kazanmaktır. Ancak savaşı kaybetmek ya da kazanmak gazetecilerin işi değildir. 

Ülkesinin savaşın taraflarından biri olduğu durumlarda gazetecilerle ilgili şüphelerde 

artar. Patricia Holand’ın belirttiği gibi, “Ülken savaştaysa senin haberciliğin savaşın 

uzantısı haline gelir ve nesnellik ancak kara bulutlar dağıldıktan sonra söz konusu 

olur”240  

En zor ve çelişkili olan nokta da budur. Çünkü mensup olduğunuz ülkenin 

askerleri olumsuz bir durumla karşılaştığında, haberi kamuoyuna yansıtmak oldukça 

zor bir iştir ancak yapılması gerekir. Savaş hakkında kendi kararını verebilmesi için 

halka, savaş dönemlerinde de, hatta özellikle savaş dönemlerinde, gerçekleri sunmak 

gerekir. Gerçekler savaşan tarafların hoşuna gitmeyebilir ya da halkın doğru haber 

almasıyla birlikte, kamuoyunun olaylara bakışı değişebilir. Muhabirler gerçekleri 

söylediklerinde ya da söylemeye çalıştıklarında ülkelerinde büyük tepki görebilir, 

hatta “vatan haini” ilan edilebilirler.241 

Daha I. Dünya Savaşı sırasında, General Sir Ian Hamilton, askerlerin 

savaş muhabirleriyle ilgili düşüncelerini veciz bir biçimde ifade etmiştir: “İyi 

yönetilen bir ülkenin savaş muhabirine ihtiyacı yoktur. Savaş muhabiri dediğin, 

halka savaşın nasıl kazanılacağı konusunda fikirlerini iletir. Eğer savaşı kazanmak 

için gerçeği söylemek gerekirse gerçeği aktarır; eğer savaş yalanla kazanılacaksa, 

onun görevi yalan söylemektir.”242 

                                                
239 Çatalbaş, a.g.m, ss.245-253 
240 A.Belsey ve R.Chadwick, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Çev) Nurcan Türkoğlu-R. 
Chadwick, Ayrıntı Yayınları, İstanbul:1998, s.175 
241 Çubukçu, a.g.e, s.76-77 
242 Taha Kıvanç, “ Yalanı Haberleştirme Sorumluluğu...”, Yeni Şafak, 10.10.2001 
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Savaşta muhabirlik yapmanın en başta gelen güçlüğü de budur. 1991 

yılındaki Körfez Savaşı’nı canlı yayınla tüm dünyaya duyuran Yeni Zelandalı 

gazeteci Peter Arnett, bu konuda en çarpıcı örneklerden biridir. Savaşı CNN adına 

izlerken Bağdat’ta kalmasına izin verilen az sayıdaki gazeteciden biri olan Arnett, 

savaşın ekranlara yansımayan yüzünü izleyicilere aktardığı için eleştirilerin hedefi 

oldu. Iraklı yardımcıları tarafından bombalanmış evleri, harabeye dönmüş fabrikaları 

ve yaralanmış Iraklı sivilleri görmeye götürülen Arnett, ordu brifinglerinde 

resmedilen eski ve antiseptik görüntülerle çelişen bir savaş görüntüsü ortaya koydu. 

Sonuç olarak müttefiklerin başlattığı hava harekatı, sadece füzelerle tam yerini bulan 

bir doğrulukla yapılan ince vuruşlar gibi sunulmaktan alıkonulmuş oldu. Bu 

kimsenin duymak istemediği bir mesajdı ve Arnett başlangıçtan itibaren ordu 

yetkilileri ve baba Bush yönetiminin yoğun eleştiriyle karşılaştı.243 Çünkü Arnett’in 

haberleriyle birlikte, savaş sırasında “öteki” ilk kez bu kadar canlı, ayrıntılı ve sürekli 

olarak izleyicinin evrenine girmiş oldu.244 

Arnett’in haberciliğine yönelik resmi rahatsızlık, Saddam Hüseyin’le 

yaptığı tartışmalı röportajın ardından da devam etti. Arnett’in deneyimleri 

hükümetlerin genel olarak taşıdığı bir korkuyu öne çıkardı-halkın savaşa verdiği 

desteğin çatışma sırasında yaralanmış masum sivillerin görüntüsüyle aşınması. 

Hüseyin röportajı üzerine çıkan tartışmanın gösterdiği gibi, ordu ve siyaset 

çevrelerinde düşmanın televizyonda görünmesinin gerilimi teşvik edeceği ya da 

alevlendireceği inancıyla bu korku abartılı bir hale gelmişti. Bu görüşleri destekleyen 

düşünce, savaş zamanlarında ülkenin düşmanlarına karşı birleşmesi gerektiğidir.245 

                                                
243 David Dadge, Savaş Zayiatı 11 Eylül’ün İnsan Hakları ve Basın Özgürlüğüne Etkisi Yeni Tehditler 
Yeni Maskeler, (Çev) Sinan Okan -Umut Kaplan, Güncel Yayıncılık, İstanbul:Haziran 2004, s.83 
244 Yavuz Baydar, “Çağın Görgü Tanığı”, Milliyet, 04.10.1999 
245 Dadge,a.g.e, s.84-85 
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Son Irak Savaşı sırasında NBC, MSNBC ve National Geographic adına 

Bağdat’ta bulunan Arnett, bu kez de Irak televizyonuna verdiği mülakat nedeniyle 

eleştirilere maruz kalmış ve işine son verilmiştir. Arnett’in, “ABD’nin savaş planları 

Irak’ın direnişi yüzünden başarısız oldu; şimdi yeni bir plan çizmeye çalışıyorlar” 

şeklindeki açıklamaları, Washington yönetiminin tepkisini çekti. Bazı kongre üyeleri, 

“Arnett’in yaptığı delilik” derken, Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü Jim 

Bunning, “Bence Arnett ABD’ye getirilmeli ve vatana ihanetten yargılanmalı. Çünkü 

savaş sırasında Irak hükümetine yardım ve yataklık ediyor” açıklamasında bulundu. 

NBC, MSNBC ve National Geographic’ten yapılan açıklamada ise, Arnett’in işine 

son verildiği belirtildi.246 

Arnett’e yönelik bu tavır, savaş alanlarında gerçeği görüp söylemenin ne 

kadar önemli, ancak bir o kadar da “riskli” olduğunu ortaya koymuştur. Arnett’in 

açıklamaları da bu gerçeğin altını çizmektedir:“Amerikan hükümeti kendi durumunu 

iyi bir şekilde yansıtmaya, yani savaşı kazandığını, savaş planlarının hayata 

geçirildiğini göstermeye çalışıyor. Ben tarafsız bir muhabirim. Bağdat’a, burada ne 

olup bittiğini, gerçekleri anlatmaya geldim. Yani sivil kayıplardan bahsederek taraflı 

davranmıyordum. Bu nedenle tarafsız yorumlarım maalesef ABD’de çok destek 

görmedi. Hükümet savaşın temiz bir savaş olarak algılanmasını istiyor. Eğer benim 

gibi biri çıkıp da tarafsız olarak şikâyetlerde bulunursa bu onları öfkelendiriyor.”247 

 

Gerçekte sorun, savaş koşullarında gazeteciliğin nasıl yapıldığı ve “ulusal 

çıkar”, “ulusal güvenlik” gibi kaygıların sorgulama yeteneğini ne kadar körelttiğidir. 

Tarih bu konuda çarpıcı örneklerle doludur. II. Dünya Savaşı sırasında İngilizler 

                                                
246 Sema Emiroğlu, “Amerika’yı Eleştirdi Kovuldu...”, Milliyet, 01.03.2003, Ertuğrul Acar, 
“Cephedeki Tanık: Peter Arnett”, www.dorduncukuvvetmedya.com, 03.04.2003 
247 Peter Arnett’le yapılan röportaj,www.ntvmsnbc.com, 04.04.2003 (Aktaran Çubukçu, a.g.e, s.77) 
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Dunkink’te büyük bir bozguna uğramışlardı. Picture Post gazetesi muhabiri 

yaşananları olduğu gibi gazetesine bildiriyordu. Ancak gazetenin Genel Yayın 

Yönetmeni Tom Hopkinson, muhabirinin geçtiği bilgilerin, İngilizleri demoralize 

edeceği ve direnişi zayıflatacağı gerekçesiyle, gerçekte olanları boş verip gazetesini 

direnişi artıracak öykülerle dolduruyordu. Hopkinson’un savunması şuydu: “Savaş 

uzarsa Amerikalıların savaşa katılacağına ve Almanların yenileceğine inanıyordum. 

Bu da benim hayalimin gerçeğiydi. Dış dünyanın gerçeği değil.” Ona göre, savaş 

koşullarında gerçeği söylemekten daha önemli şeyler vardı.248 

 Bu yaklaşımı benimseyenler için gazeteci savaş koşullarında bir ülkenin 

vatandaşı olmanın gereklerini de yerine getirmelidir. Ancak burada önemli olan, o 

savaşın bir ülke için ne ifade ettiğidir. Eğer bir savaş ülkenin varlık yokluk 

sorunuysa, orada gerçeği söylemek ve gazetecilik ikinci planda kalır. Yani II. Dünya 

Savaşı, İngiltere için varlık-yokluk sorunuysa, orada gerçeklerle oynanabilir. 

Kuşkusuz burada asıl sorun gerçekte hangi savaşın varlık-yokluk sorunu olduğuna 

kimin karar vereceğidir. Dolayısıyla sübjektif bir değerlendirme söz konusudur.249 

Bir gazeteci, mensubu olduğu ülke, cemaat ya da etnik grup savaşa 

girdiğinde, milliyetçi duygularla gazetecilik ilkeleri arasında kaçınılmaz olarak 

büyük çelişkiler yaşar. Bu nedenle geçmişte en başarılı savaş gazeteciliği ürünleri, 

savaşan tarafların dışındaki ülke ya da milletlere mensup gazetecilerle 

gerçekleştirilmiştir. Çünkü gazeteci, kendi ülkesi savaşa girdiğinde hem genel 

yasalarla hem de durum gereği silahlı kuvvetlerin koyduğu kısıtlama ve yasaklarla 

karşılaşır. Söz konusu yasaklamalar arasında gerçeğin tahrif edilmesi ya da kasıtlı 

olarak yalan yayın isteği de vardır.250  

                                                
248 Tılıç, a.g.e, s.166,172 
249 Tılıç, a.g.e, s. 172 
250 Çubukçu, a.g.e, s.78 
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John Steinbeck, savaş yazılarını topladığı “Bir Savaş Vardı” adlı kitabının 

önsözünde bu gerçeğe dikkat çeker ve “Yazılarımızda bazı kurallara uymak 

zorundaydık” der: “Bir kere Amerikan askerlerinin hepsi cesurdur: bu  birinci 

kuraldı. İçlerinde hiç korkak yoktur. Verilen emirleri kelimesi kelimesine yerine 

getirirler. Zaten söz aramızda, getirmeyenler ya kurşuna dizilirler ya da cezaevini 

boylarlardı. İkinci kural şuydu: Komutanlarımızın hiçbiri kötü kalpli,  zalim ve 

ihtiraslı değildir. Sonuncu kural ise, beş milyon normal, sağlıklı gencimizin 

kadınlarla hiç ilgilerinin olmamasıydı.”251 

Savaş muhabirliği gerçekten zor bir iştir. Bir yandan ateş altında, can 

güvenliği bile olmadan görev yapmak, diğer yandan da tanıklık ettiğiniz olayları 

doğru bir şekilde yansıtmaya çalışmak gerçekten güçtür. Üstelik bazen savaş 

muhabiri tanıklık ettiği olayların hepsini yansıtamayabilir. Steinbeck’in sözleri bu 

durumu doğrulamaktadır: “Yazdığım olayların hepsi gerçektir. Gerçek olan ve benim 

yazamadığım olaylarda vardır. Çeşitli nedenlerle yazamadım onları...Askeri güçler, 

gazeteler birer baskı grubuydu...”252  

Böyle bir durumda gazeteci mesleki ilkelerle ordunun talepleri arasında 

seçim yapmak durumundadır. Gazetecinin, şartlar ve ortam ne olursa olsun uymak 

zorunda olduğu en önemli koşul, gerçeği olduğu gibi aktarma zorunluluğudur. Ancak 

gazeteci, askeri sırları açıklayarak haber yapamayacağı gibi, halkın morali 

bozulmasın diye de yalana başvurmamalıdır. Savaş alanındaki gazeteci gerçeği tam 

anlatamayabilir, ama aslolan gerçeği anlatmakla yalan söylemeyi ayırt etmektir.253  

Gazetecilikle vatanseverlik arasında çok ince bir çizgi vardır. Düz bir 

vatanseverlik ya da bir tarafa aidiyet duygusunun ne tür sonuçları olabileceğine dair 

                                                
251 Ülkü Tamer, “Bir Barış Savaşçısı”, Milliyet Pazar, 10.11.2003 
252 Tamer, a.g.y 
253 Çubukçu, a.g.e, s.78-79 
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ilginç örnekleri İspanya İç Savaşı’nda bulmak mümkündür. İspanya İç Savaşı’nı 

gazeteci olarak izleyen George Orwell, Ernest Hemingway ve Claude Cockburn aynı 

zamanda Cumhuriyetçilerin yanında savaşmaktaydı. Bu yazarlarla birlikte olan ve 

dönemin önemli Amerikan dergisi New Statesman için çalışan Luis Fischer, bir 

keresinde Cumhuriyetçilerin olağanüstü moralsiz olduklarını yazdı. Cockburn, 

Fischer’in yazdıkları karşısında çılgına döndü ve yazdıklarının Cumhuriyetçilerin 

davasına zarar verdiğini iddia etti. Oysa Fischer’in yazdıklarının hepsi doğruydu ve 

kendini “okuyucularımın gerçeği bilme hakkı vardır” diyerek savundu. Cockburn ise 

buna itiraz etti: “Onlara bu hakkı kim veriyor? Böyle bir hakları ancak... İspanya’da 

Falanjalistler yenilgiye uğratılınca olabilir. Bu soyut bir sorun değil. Burada 

kahredici bir savaş yaşanıyor.”254 

Ancak savaşlarda saklanan gerçekler, İspanya İç Savaşı örneğinde olduğu 

gibi, ne davaya hizmet eder ne de gazetecilik kurallarına uyar. Çünkü daha sonradan 

görülmüştür ki, Cumhuriyetçilerin yenilgisinin nedenleri arasında ilk sıralarda yer 

almasa da, Hemingway, Orwell ve Cockburn gibilerin yazdıklarıyla aşırı iyimserlik 

yaratarak, Cumhuriyetçi saflarda aksaklıkların görülmesini ve dolayısıyla bunların 

giderilmesini engellemiş olmaları da yer almaktadır.255 

Philip Knightley şöyle yazar; “Gerçekler okurun hakkı değil de savaş 

muhabirlerinin kendi tarafının çıkarına en uygun olanı öne çıkarma hakkıysa, savaş 

muhabirliğine gerek yoktur”.256 Savaş ya da kriz ortamlarında objektifliğin mümkün 

olup olmadığı konusu yeni bir tartışma değildir. Bir görüşe göre muhabir, objektif 

olmaya çalışmalıdır. Diğer bir görüş ise bire bir objektifliğin imkansız olduğunu 

savunur. Bu görüşe göre muhabirin de yargıları vardır ve tarafsız olması mümkün 

                                                
254 Tılıç, a.g.e, s.174-175 
255 Tılıç, a.g.e, s.175 
256 Philip Knightley, The First Casualty, The War Correspondent As Hero and Myth-Maker from the 
Crimea to Kosovo, Prion Books, 2000, s.180 (Akataran Çubukçu, a.g.e, s.69) 
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değildir. Gazetecilerin objektif olması gerektiği “miti”, gazetecilerce bile 

savunulması güç bir hale gelmiştir. Sadece savaş alanlarında değil, mesleğin diğer 

alanlarında da yüzde yüz objektifliğin mümkün olamayacağı herkesin kabul ettiği bir 

durumdur. Herkesin farklı bireysel ve kolektif aidiyetleri olduğu gibi, belli bir ırka 

ait olmak, belli bir dine inanmak gibi çeşitli ön yargıları ve koşullandırılmaları vardır 

ve bunlar doğal olarak gazetecinin habercilik pratiğine de yansır.257  

Savaş muhabirliğinin en önemli isimlerinden BBC yapımcısı Martin Bell, 

“Gerçek bizim en geçerli değerimiz” der. Ancak Bell, objektif gazeteciliğin sadece 

görgü tanıklığına (by stander journalism) dayandığını, bununda fazla bir anlam ifade 

etmediğini belirtir. Ona göre, her türlü habercilik sübjektiflik içerir.258 

“Objektiflik ve soğukkanlılık, politika, ekonomi ya da sağlık haberlerinde 

korunabilir. Bu çok normal ve olması gereken bir durumdur. Savaş alanlarının karmaşası, 

vahşeti ve kaosunda objektiflik “beklentisi” doğru olmayabilir. Savaş alanlarında görgü 

tanığı olmak, tarihin eski dönemindeki vakanüvislerden ileri gidememek, tarihe sadece not 

düşmek ve anlatmak anlamına gelir ki bu doğru ancak yeterli değildir. Gazeteci habere görgü 

tanığı olarak dışarıdan yaklaşmamalı, objektifliğini koruyarak kendi yaklaşımını da ortaya 

koymalıdır.”259 

Deneyimli savaş muhabiri Mete Çubukçu’ya göre, savaş muhabirleri 

habere yaklaşımları açısından farklı kategorilere ayrılırlar: “Savaş muhabirlerinin 

kendi içinde de ayrımları var, habere yaklaşım açısından. Birinci grup, savaş 

alanında ne oluyor, kaç ölü, kaç yaralı var bilgilerini verenler. Yani çok katı 

objektifliği savunanlar. İkinci grup, objektiflikten vazgeçmeden, ama savaşın diğer 

yüzünü de kendi yorumunu çok katmadan iletmeye çalışanlar. Üçüncüsü ise, daha 

                                                
257 Çubukçu, a.g.e, s.60 
258 McLaughlin, a.g.e, s.154 (Aktaran Çubukçu, a.g.e, s.60) 
259 Mete Çubukçu, “Savaş Muhabirliği Konferansı”, Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mayıs 
2002 ( Aktaran Çubukçu, a.g.e,s.61) 
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çok Bosna Savaşı’yla ortaya çıkan something must done grubu. Yani savaşın içinde, 

o insanlarla birlikte yaşadıklarından dolayı aynı koşullara maruz kalıp, bir noktadan 

sonra “katliamın, savaşın durdurulması”  yönünde tavır koyanlar. Dördüncüsü de, 

İkinci Dünya Savaşı’nda ve Vietnam’da gündeme gelen, Irak Savaşı’nda tepeye 

vuran embedded’lar. Ben kendimi ikincisine daha yakın hissediyorum. Amacım, 

haberi gerçekten objektif olarak vermeye çalışmak, çünkü savaş alanlarında 

yapılacak haberler çok önemli, ama onun yanı sıra aslında savaşta yaşanan insani 

durumları da yansıtmak gerekir. Çünkü birinciyi çok fazla öne çıkardığınız zaman 

savaş kendi gerçekliğinden kopuyor.”260 

Sefer Turan, özellikle savaşan taraflardan “mazlum” ve “zayıf” olana 

karşı ilgi duymanın doğal olduğunu ancak bu ilgiyi haberin doğruluk derecesini 

ortadan kaldıracak şekilde abartmamak gerektiğini savunanlardan. Silahını Filistinli 

çocuklara doğrultmuş ve üzerlerine ateş etmiş bir İsrail askerini haber yaparken, ona 

“hakaret etmenin”de, “namlusunu haklı yere çevirdiğini” söylemenin de habercilikle 

bağdaşmayacağının altını çiziyor.261 

Kaya Heyse’de olaylar karşısında muhabirin duygularını abartmadan 

haberini yapması gerektiğine inanan muhabirlerden biridir: “Savaş bölgelerindeki 

ezilmiş, zulme uğramış insanlara karşı içimde bir duygu olduğunu gizleyemem. 

Ancak bu duyguyu yaptığım haberlere yansıtmamaya gayret ettim hep. Ramallah’ta 

birlikte çalıştığım kameramanı ayağından vuran veya Gazze -Batı Şeria arasındaki 

Erez geçiş noktasında bizi vurmak için üzerimize ateş açan ve ellerimiz havada bizi 

dakikalarca bekleten askerlere hiç saygı duymadım Ama haberimi yaparken de olayı, 

bizzat yaşadığım bu tür olayları, abartmanın doğru olmadığına inanıyorum. 

                                                
260 Lale Tayla, “Hala Çok Yaralanıyorum”, Mete Çubukçu’yla yapılan röportaj, Radikal Cumartesi 
eki, sayı:337, 12.04.2003 
261 Sefer Turan (muhabir Kanal 7) ile yapılan röportaj, Aralık 2003 (Aktaran Çubukçu, a.g.e, s.63) 
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Duygularıma hakim olmaya çalıştım. Çünkü bu mesleğin riskli olduğu ön kabulünü 

taşıyorum.”262 

Gazetecilik meslek örgütleri tarafından belirlenen etik kurallarda, 

gazetecilerin şiddet, zorbalık ve savaş kışkırtıcılığı yapamayacağı ya da buna araç 

olamayacağı; insanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti ve düşmanlığı 

körükleyici yayınlardan kaçınması gerektiği belirtilmektedir. Savaş ve çatışma 

durumlarında bu etik kuralların uygulanması kadar nesnellik, tarafsızlık ve denge 

prensiplerinin hayata geçirilmesinde de ciddi problemler yaşandığı görülmektedir.263  

Bazı deneyimli gazeteciler, barış zamanı ya da başkalarının sorunları söz 

konusu olduğunda geçerli olan bu değerlerin, savaş gibi korku, dehşet ve kurbanlara 

acıma duygularının yoğun olduğu ortamlarda ve insanlık onurunu ilgilendiren olaylar 

karşısında geçerli olamayacağını savunmaktadır. Gazeteci Ragıp Duran’a göre 

gazetecilik, “gerçekleri arama ve aktarma mesleği” olarak doğası gereği barış 

mesleğidir ve savaşa karşıdır. Bu nedenle savaş, tarafsız bir gözle işlenemez, çünkü 

kasapla koyuna aynı şekilde yaklaşmak, sadece kasabın işini kolaylaştırır.264  

Mete Çubukçu’da aynı noktaya dikkat çekmektedir. “Koşulları eşit 

olmayan savaşlarda güçlü ve mazlum ayrımı yapmak zorundayız. Muhabir savaşta da 

sürekli güçlülerin yanında olur, mikrofonunu, kamerasını, kalemini güçlüden yana 

kullanırsa, tek taraflı davranmış olur. Olanları, yaşananları tüm objektifliğiyle 

yansıtmak gerekir. Irak Savaşı, bu anlamda önemli bir örnektir. Birçok gazeteci 

haber ve haberde kullanılan dil açısından Amerikan kuvvetlerinin sesi gibi 

davranmıştır.”265 

                                                
262 Kaya Heyse (Muhabir CNN Türk) ile  yapılan röportaj, Kasım 2003 (Aktaran Çubukçu, a.g.e,s.63) 
263 Çatalbaş, a.g.m, ss.245-253 
264 Ragıp Duran, “Önce Gazeteci Sonra Türk”, bianet.org, 02.01.2003 
265 Mete Çubukçu, “Irak Savaşı”, Boğaziçi Üniversitesi Konferansı, Nisan 2003 (Aktaran Çubukçu, 
a.g.e, s.63) 
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Özellikle savaşlarda, etnik çatışmalarda taraflar daima kendi yaptıklarını 

haklı göstermek için çalışırlar. Hepsinin bir gerekçesi, açıklaması vardır ve hepsi de 

yaptıklarının doğruluğunu bir şekilde kanıtlamaya çalışırlar. Bütün savaşların 

“gerekçeleri”, hatta taraflara göre katliamların bile “rasyonel” açıklamaları vardır. 

Çoğu kez savaş muhabirlerinin savaş sırasında ülkelerin ya da askeri güçlerin 

propaganda faaliyetlerinin bir parçası olduğu öne sürülür.266 Çünkü gazeteciler savaş 

zamanlarında askeri kaynaklara büyük ölçüde bağımlı hale gelirler. Alıp ilettikleri 

bilgilerin çoğu ister istemez, savaşı yürüten ve yönetenlerden gelmektedir. Yani 

aslında tamamen savaşın bir “tarafı” konumundaki resmi görevli,  yetkili kişiler hem 

gazeteciler karşısında hem de kamuoyu karşısında birdenbire nesnel haber 

kaynaklarına dönüşebilmektedir.267Bu açıkça söylenmese de gazeteciler yanlış 

bilgilerle yönlendirilebilirler. Bu yöntem savaşlarda çok sık görülen bir durumdur. 

Dolayısıyla savaş ve çatışma bölgelerinde önemli ve tek ölçüt haberlerde bütün 

taraflara eşit mesafede durmak ve koşullar elverdiği ölçüde tarafların görüşlerini 

yansıtmak olmalıdır. 

Gazetecinin her an objektif olması gerektiği kabul edilse bile, ateş altında 

yapılan gazeteciliğin diğerlerinden farkı vardır; çünkü hayat çoğu zaman masa 

başında olduğu gibi, iddia edildiği gibi ya da beklendiği gibi cereyan etmez özellikle 

de savaş alanlarında. Gazeteci, haberini yaparken objektifliğini olabildiğince 

korumaya çalışarak, gerçekleri anlatmaya çalışmalıdır. Ancak çatışma ve savaş alanı 

koşullarının çoğu zaman haberciyi ve haberi etkilediği, aynı zamanda bu tarz sıcak 

çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin zaman baskısı altında haberlerini 

geçtiklerini unutmamak gerekir. Savaş alanlarındaki olanaklar haber kaynaklarına 

                                                
266 Çubukçu, a.g.e,s.68 
267 Ordularım Medya Cephesindeki Savaşı, www.medyakronik.com 
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ulaşmayı da kısıtlamaktadır. Yani gazetecinin her haberi anında bütün taraflarıyla 

kontrol etmesi çoğu zaman mümkün olmayabilir.268 

Aynı zamanda bugünün üretim koşullarında, özellikle savaş alanlarında, 

muhabirin soruşturmaya, düşünmeye, konusunu derinleştirmeye, olguları bir 

bağlama oturtmaya zamanı yoktur. Buna rekabetin getirdiği yıpranmalar, her 

durumda birinci ve gösterişli olma zorunluluğu da eklenir.269 Dolayısıyla kısıtlı 

zamana karşı verilen mücadele ve bu mücadele de haber unsurlarının ne kadarının 

tamamlanmış olduğu sorulması gereken bir sorudur. 

 

4. SAVAŞ KOŞULLARINDA GAZETECİLERİN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 

 Savaş koşullarında gazetecilere uygulanan üç farklı çalışma yöntemi 

vardır: Akreditasyon, Pool (Havuz) Sistemi ve Irak Savaşı’yla daha çok gündeme 

gelen Embedded Journalism. 

 

A AKREDİTASYON SİSTEMİ 

Akredite olmak, uluslararası gazeteciliğin en önemli ve mutlaka 

bilinmesi, uygulanması gereken kurallarından biridir. Hangi ülkeye gidilirse gidilsin, 

yabancı ülkeden o ülkeye gelen yabancı gazeteciler rahat çalışabilmek için o ülkenin 

hükümetinden resmi bir “yerel”  basın kartı alırlar. Bu kart yabancı gazetecilere, o 

ülkenin rejimine ya da bölgenin koşullarına göre, belirli bir süre ya da belirli bir olay 

çerçevesinde veya bir bölgede çalışma imkanı verir.270  

Akreditasyon sisteminde, savaş koşullarında herhangi bir bölgede 

çalışacak, bir ordunun faaliyetlerini ya da savaşı izleyecek muhabir, oradaki 

                                                
268 Çubukçu, Ateş Altında..., s.65 
269 Ramonet, a.g.e, s.122 
270 Cüneyt Özdemir, Onlarlaydım Ama Onlardan Değildim, Doğan Kitap, İstanbul:Ekim 2003, s.47 
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yetkililere çalıştığı medya kuruluşu adına başvurur. Aynı durum belli bir kurum için 

çalışmayan serbest muhabirler içinde geçerlidir. Bu sisteme göre, muhabirle haber 

kaynağı arasında bir ilişki oluşur ve bu ilişki sadece birbirini tanıma ile sınırlıdır. 

Haber kaynağı, muhabire yaka kartı veya tanıtma kartı vererek muhabirin daha rahat 

çalışmasını sağlar.271  

Akreditasyon yönteminde, muhabir ile haber kaynağı arasında nispeten 

bir mesafe vardır. Akredite muhabir, haber kaynağının karargahında ya da 

mekanında kalmaz, onunla aynı koşullarda yaşamaz, sadece ilgili kurum ve 

kuruluşlara kolaylıkla girer çıkar ya da izlenecek olay mahaline yaka kartı sayesinde 

kolaylıkla ulaşabilir.272 

 

B.. POOL (HAVUZ) SİSTEMİ 

Akreditasyon yönteminin bir adım ötesi Pool yani Havuz uygulamasıdır. 

Bu sistem savaş ve çatışma bölgelerinde sıkça başvurulan bir yöntemdir. Muhabir 

havuza dahil olur ve birlikte olduğu ordu, onu (hem can güvenliğini sağlamak hem 

de hareketliliğini kısıtlamak adına) kontrollü bir şekilde savaş bölgesinde dolaştırır 

ve muhabire hazır bilgiler sağlar.273  

Körfez Savaşı sırasında Kuveyt’te pool sistemiyle çalışan bazı 

gazeteciler, ordunun izin verdiği oranda belli bölgelere giderek çekim yapabilirken, 

havuza dahil olmayan gazeteciler bu imkandan yararlanamıyordu. Yani bir haber 

tekeli ve sansürü söz konusuydu. Belirli bir akreditasyon sistemiyle çalışan 

gazeteciler, belirli kıstaslara göre seçilmekteydi. Gazetecilerin pool sistemiyle sadece 

askeri bilgileri haber olarak kabul etmeye başlamaları bu sistemin en tehlikeli 

                                                
271 Çubukçu, a.g.e, s.84 
272 Ragıp Duran, “Embedded: İliştirilmiş Değil Askeri Yatılı”, Nisan 2003, www.kozmopolit.com 
273 Tılıç, Irak İşgali ve Savaş..., ss.355-388 
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noktalarından biridir. Dolayısıyla gazeteciler havuza dahil olsalar bile, askerlerin 

verdikleri bilgilere mesafeli yaklaşmalı, haberlerinde daha temkinli bir dil 

kullanmalıdır. Çünkü askeri yetkililer, ancak haberin kendileri için gerekli olduğu 

kadarıyla gazetecileri bilgilendirirler.274  

 Körfez Savaşı sırasında yaşananlar gazetecilerin sadece askeri bilgileri 

haber olarak kabul etmeye başlamalarının sakıncalarını gözler önüne sermiştir. Savaş 

sırasında, Kuveyt-Irak sınırındaki küçük Hayfa kasabası kısa bir süre Iraklılar 

tarafından ele geçirilmişti. Amerikalılar havuza dahil gazetecileri Hayfa’nın 15 

kilometre yakınlarına kadar götürüp dolaştırdılar. Bu arada grupta bulunan İngiliz 

gazeteci Robert Fisk, gruptan ayrılıp Hayfa’ya girdi. Hayfa hala Iraklıların elindeydi 

ve çatışma sürüyordu. Oysa orada çatışmalar sürerken Batılı liderler çoktan 

Hayfa’nın kurtarıldığını ilan etmişlerdi. Havuzdaki gazetecilerin haberleri de bunu 

doğruluyordu.275 

 

C EMBEDDED JOURNALISM (İLİŞTİRİLMİŞ GAZETECİLİK) 

Irak’ın işgaliyle başlayan savaşta, eski bir yöntem en üst düzeyde 

kullanılmaya başlanmış, birliklere iliştirilmiş bu yeni muhabir tipine “embedded 

muhabir” adı verilmiştir. 

Savaş muhabiri en temel tanımıyla, çatışma ve kriz bölgelerinde, savaşta 

görev yapan ve herhangi bir askeri-militer güçle hareket etmeden bağımsız olarak 

davranan “sivil” kişidir. Embedded gazeteciler ise, savaş veya çatışma zamanlarında 

ordular ve askeri birliklerle hareket eden muhabirlerdir. Türkçe tam karşılığı 

                                                
274 Çubukçu, a.g.e, s.84-85 
275 Tılıç, a.g.m, ss.355-388 
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olmayan ancak, dilimize iliştirilmiş olarak çevirebileceğimiz embedded’lar*, savaş 

alanlarında askeri birliklerle birlikte ilerleyen, onların belirlediği kural ve 

sınırlamalar içinde çalışan, belli taahhütlerin altına giren ve bunları ihlal ettiği 

takdirde ilişikliğine son verilen muhabirlerdir.276 

Embedded uygulaması, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 

Savunma Bakanlığı aracılığıyla başlattığı uygulama çerçevesinde, askeri 

operasyonlar süresince, operasyonların öncesinde ve sonrasında savaşla ilgili 

haberlerin yansıtılabilmesi amacıyla özel olarak seçilmiş belli birliklerin yanına, özel 

olarak seçilmiş belli medya kuruluşu çalışanlarının getirilmesidir. Bu uygulama, 

medya çalışanlarının tüm personel ve şahsi faaliyetlerini “iliştirildikleri” askeri 

birliklerle birlikte, yani onlarla birlikte yaşayarak, seyahat ederek, yiyerek ve 

uyuyarak gerçekleştirdikleri anlamına gelmektedir. 277 

Bu düzenleme kapsamında, çoğu Amerikalı, 40 kadarı ise yabancı, 

toplam 600 gazete ve televizyon muhabiri, Amerikan kara, hava ve deniz 

kuvvetlerinin içine yerleştirilmiştir.278 Türkiye’den ise bu uygulamaya yalnızca üç 

gazeteci CNN Türk’ten kameraman Atilla Aliciklioğlu ile muhabir Cüneyt Özdemir 

ve Milliyet gazetesinden foto muhabiri Ümit Bektaş katılmışlardır. 279 

Bugüne kadar ki savaşlarda akreditasyon ve pool uygulamaları söz 

konusuydu. Irak Savaşı ile birlikte “benzersiz” bir gazetecilik uygulaması başlatılmış 

oldu. Aslında gazetecilerin izlediği pek çok savaşta benzer durumlar yaşanmıştır; 

                                                
* Oxford sözlüğüne göre İngilizce “embedded” sözcüğü, ‘fix firmly in surrounding mass’ (çevredeki 
kütleye sağlam bir şekilde sabit edilmiş) anlamına gelmektedir. İngilizce ‘bed’ (yatak) kelimesinden 
türetilmesi, sözcüğün yatırılmış, yatağın içine gömülmüş, mıhlanmış, çakılmış gibi anlamlar 
kazanmasını da sağlamaktadır. 
(Duran, a.g.y) 
276 Çubukçu, a.g.e,s.85 
277 Bkz  Ek I: Temize çıkarma, kefil olma (/tazminatları karşılama), zarar vermeme ve dava açmamayı 
öngören anlaşma (madde I)- Embedded Sözleşmesi 
278 Yasemin Çongar, “Askeriye ve Medya”, Milliyet, 01.12.2003 
279 Özdemir, a.g.e, s.9 
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yani gazetecilerin belli bir ordunun birlikleriyle hareket ettikleri görülmüştür. Bu kez 

uygulamayı benzersiz kılan şey ise, operasyon öncesi gazetecilerin 2-3 aylık sıkı bir 

askeri eğitime tabi tutulmaları ve askeri birliklerle harekete geçmeden önce çalışma 

koşullarının çerçevesini belirleyen çok sıkı bir taahhütnameye imza atmalarıdır. 280 

Irak Savaşı’yla en üst noktaya ulaşan bu uygulamada, gazeteciler savaşın 

başlamasından aylar önce Amerikan ordusunun basın bölümüne başvurarak eğitime 

alınmışlardır. Eğitimlerinin bir kısmı askeri kışlalarda gerçekleşmiş, gazeteciler uzun 

süre savaşa gidecek olan birliklerle beraber yaşamışlar ve savaş alanında 

karşılaşabilecekleri tehlikelerle ilgili olarak tıpkı askerler gibi eğitim almışlardır. 

Daha sonra gazeteciler, savaş sırasında uymaları gereken kuralları içeren uzun bir 

sözleşmeyi imzalamışlardır.281 

İliştirildikleri birliklerde, harekâtı anı anına yaşama ve çoğu zaman da eş 

zamanlı olarak yansıtma fırsatı bulan embedded gazetecilerin, haberlerinde neyi ne 

kadar söyleyebilecekleri, Pentagon tarafından belirlenen kurallara bağlıydı.282 Bunun 

için embedded olmak için başvuran gazeteciler, dört ayrı anlaşmayı imzalamak ve 

anlaşmadaki hükümlere uyacaklarını taahhüt etmek zorunda kalmışlardır. İlk 

embedded sözleşmesi genel olarak sistemin nasıl işleyeceğinin çerçevesini çizen bir 

belgedir. Anlaşmada taraflar uzun ve detaylı bir şekilde tarif edilirken, Pentagon 

ileride kendilerine karşı açılabilecek davalara karşı her türlü detayı titizlikle 

düzenlemiştir. 283 

Embedded gazetecilerin kara kuvvetleriyle hareket ederken uymaları 

gereken kuralları gösteren anlaşma ise Pentagon’un embedded uygulamasıyla ilgili 

                                                
280 Tılıç, a.g.m, ss.355-388 
281 Çubukçu, a.g.e, s.86 
282 Çongar, a.g.y 
283 Bkz.Ek I:Temize çıkarma, kefil olma (/tazminatları karşılama), zarar vermeme ve dava açmamayı 
öngören anlaşma 
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olarak üzerinde hassasiyetle durduğu noktaları içermektedir.284 Pentagon’u en çok 

endişelendiren konuların başında, hassas konuların embedded gazetecilerin 

haberlerine sızması gelmektedir. Çünkü bir embedded gazeteci bir birliğe gittiği 

zaman, Amerikalı askerler gizli bilgilerin dikkatsizce kullanılmasından endişe 

etmektedir. Askerlerin öncelikle önem verdikleri konu zaman ve mekan konusudur. 

“Askeri birlik ne zaman nereye gitti?” bütün bu bilgilerin haberlerde yazılmaması 

gerekmektedir.285 Dolayısıyla gizli bilgilerin dikkatsizce kullanılmaması için bu 

konular sözleşme maddelerinde çok detaylı olarak tarif edilmiş ve aksi bir durumla 

karşılaşıldığında ne gibi tedbirler alınacağı belirtilmiştir. 

“...mesela bazı bilgilerin kullanımı için bir “gözden geçirme” şartı getiriliyor. 

Yani askerler gazetecileri olaylardan haberdar ediyorlar, ama gazetecilerin bunu nasıl 

haberleştireceklerinden de haberdar olmak istiyorlar. 

Embedded gazeteci böyle bir şeyi kabul etmezse, bu seferde hiç 

bilgilendirilmeyebilir... Eğer gazeteci bu şartı kabul ederse, bu haber üzerinde askerlerin 

isteği doğrultusunda bir editoryal düzeltme yapması şart değil. Ama... 

Pentagon, verdiği bir bilginin kullanılmasını istemediği halde haberde yer 

aldığını görürse iki yol izliyor. Ya bu bilginin tamamen haberden çıkartılmasını istiyor ya da 

ambargo, yani bir yayın zamanı koyabiliyor.”286 

Sözleşme, temelde yapılamayacakların listesini içermektedir. Metnin 

özüne egemen olan anlayış, “güvenlik nedenleriyle” diye sık sık belirtilmiştir. Belki 

de en önemli ve en sık geçen ibarelerden biri de, kimi yerde Merkez 

Komutanlığı’nın, kimi yerde ise alandaki komutanın “onayı” sözcüğüdür. Birçok 

                                                
284 Bkz Ek II: Kara Kuvvetleri Kuralları Anlaşması 
285 Ragıp Duran, “Embedded: İliştirilmiş Değil Askeri Yatılı”, Kozmopolit Dergisi, Nisan 2003 sayı:7, 
www.kozmopolit.com  
286 Özdemir, a.g.e,s.32 
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madde de bazı bilgilerin, “daha önce Pentagon ya da Merkez Komutanlığı tarafından 

açıklanmışsa” şartıyla yayınlanabileceği sık sık hatırlatılmaktadır.287 

Cüneyt Özdemir’e göre bu sözleşme tek taraflı, Pentagon’un çıkarlarını 

öne çıkartabileceği, gazetecileri de bilgilendirip kendi istediği gibi yönlendirebileceği 

şekilde oluşturulmuştur. Ancak dikkatli incelendiğinde sözleşmede kimi ucu açık 

maddelerin, gazetecilere sahada avantajlar sağlayan kimi detayların varlığı söz 

konusudur. Özdemir’e göre, örneğin “kasetlere el konulmaması” ve “editoryal bir 

müdahalenin olmaması” avantaj olarak kabul edilmektedir.288 

Embedded gazetecilik kavramı savaştan önce ilk sunulduğunda Amerikan 

medyası olayı büyük bir özgürlük olarak değerlendirmiş, sanki Pentagon gazetecilere 

büyük bir kolaylık sağlıyor havası yaratılmıştı. Ancak embedded gazeteciliğin 

söylendiği gibi olamayacağı Irak Savaşı sürerken kısa sürede anlaşıldı. Uygulama 

hem dünyada, hem de Türkiye’de eleştirilmeye başlandı. Eleştirilerin birleştiği 

noktaların başında, gazetecinin gerçeği söylemek bakımından ne ölçüde özgür 

olduğu gelmekteydi.289 Çünkü iliştirilmiş gazeteciler askeri birliklerle hareket 

etmeden önce bir sözleşme imzalayarak bir anlamda askerlerin komuta-kontrol 

sistemine dahil olmuşlardır. Askeri yetkililere göre, imzalanan belge gazetecilerin 

güvenliğine hizmet etmektedir. Ancak sözleşmenin maddeleri arasında bulunan ve 

gazetecilerin görevlerini gerçek anlamda yerine getirmelerini engelleyen unsurlar 

haklı olarak şu soruyu ön plana çıkartmaktadır: “Gerçeği yansıtmayacaksa gazeteci 

tankın içinde olmalı mı?”290 

Embedded uygulaması savaş muhabirliğinin farklı bir kategorisidir. 

Temel farklılık savaş muhabirinin sivil olmasıdır. Genelde savaş muhabirleri 

                                                
287 Ragıp Duran, “Apoletli Türk Medyası Artık Hakiki Amerikalı”, bianet.org, 04.04.2003 
288 Özdemir, a.g.e, s.32 
289 Tokgöz, a.g.m,ss.75-85 
290 Tılıç, a.g.e, s.365 
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imkanlar ölçüsünde bağımsız hareket ederler, doğrudan sansüre uğramazlar. 

Karşılaşacağı riskler gazetecinin kendisine aittir. İkinci kategoriye giren 

embedded’lar içinse birçok tanımlama yapılmıştır. Askerlerle aynı şartlarda yaşayan, 

aynı tankın, aynı zırhlının içinde yolculuk eden ve bu denli yakın temas içinde 

çalışan embedded gazeteciler için en uygun tanımlamalardan biri “asker gazeteci”dir. 

Embedded gazeteciler birlikte hareket ettikleri askeri birliğin kurallarına uymak 

zorundadır, bu nedenle de doğal olarak sansüre uğrarlar ve sansürü baştan kabul 

ederler.291 

“... ‘Embedded’ denilen yöntemle gazeteciler, tanklardan yayın yapıyorlar. 

Gazeteciler askerlerle birlikte hareket ediyor. Enformasyon subayları gibi çalıştırılıyor. 

Bence bu da bir nevi sansür. Çünkü gazetecinin özgür hareket etmesi ortadan kalkıyor. Bir 

de, gazeteci hedef oluyor... ‘Gel tankımıza, uçağımıza, gemimize bin’ denilerek gerçeği 

koruma mesafesi ortadan kaldırılıyor. O ortadan kalktığı için gazeteci de propagandaların bir 

parçası olmaya başlıyor. Kaynakla gazetecinin arasındaki mesafe ortadan kalkınca tarafsızlık 

da kalkıyor. Mesleğine yabancılaşma başlıyor. O da silahsız asker gibi davranıyor”292 

Prof. Nurdoğan Rigel’in belirttiği gibi embedded muhabirler Amerikan ve 

İngiliz askerlerince zaman zaman propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Örneğin,  

Güney’den Irak’a giren Amerikan ve İngiliz birlikleriyle ilerleyen muhabirler, 

mevzilerde öldürülen Iraklı askerleri göstermekten kaçınmış, kaçan askerlerin geride 

bıraktığı birkaç kırık dökük gaz maskesini ellerine alarak haber yapmışlardır. O gaz 

maskelerini de, “Irak’ın elinde bulunduğu iddia edilen kimyasal silahlara karşı kendi 

askerlerini korumak için aldığı önlem” olarak göstermişlerdir. Bu şekilde, bulunan 

gaz maskeleri Irak ordusunun bu silahı kullanacağının bir kanıtıdır denirken, “Irak 

ordusu kimyasal saldırıya hazır” tezi gaz maskeleriyle desteklenmeye çalışılmıştır. 

                                                
291 Çubukçu, a.g.e,s.85 
292 Nurdoğan Rigel, “Gazeteci mi, Yoksa Üniformasız Asker mi?” içinde, Akşam, 26.03.2003 
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Böylece savaş alanında yapılacak en büyük hata yapılmış, yani kanıt olmaksızın 

kimyasal silah olduğuna dair hiçbir şüphe yokmuş gibi davranılmıştır. Muhabirler, 

Amerikan ve İngiliz ordusunun iddia ettiği doğrultuda düşünmeye başlamışlar ve 

işgali haklı çıkarma fikrini işlemişlerdir. Oysa savaş boyunca bu maskeler hiç 

kullanılmamış ve Irak’ta hiçbir zaman kimyasal silah bulunamamıştır.293 

ABD’de çıkan Tribune gazetesinde yayınlanan N. Olivares imzalı yazıda 

şöyle denilmektedir: “Embedded gazetecilik aracılığıyla gerçekler bastırıldığı gibi, 

koalisyon güçleri daha fazla utanç duyuyorlar. Koalisyon güçlerinin savaş 

cephesinde güvenirliliği çoktan yok olup gitti. Embedded gazeteciler gazeteciden çok 

propagandacı olurlarken, meşruluğu olmayan bir savaşı embedded gazeteciler 

meşrulaştıramadılar.”294 

Gazeteciliğin bir temas ve mesafe mesleği olduğu gerçeği savaş 

koşullarında çok daha fazla önem kazanır. Kaynakla aşırı yakınlaşma tarafsızlığı 

ortadan kaldırdığı gibi, bir kütleye ya da olguya ne kadar çok yaklaşılırsa onu iyi 

anlamak da o kadar zorlaşır. Çünkü bir zaman sonra o bütünün yalnızca çok küçük 

bir parçası görülmeye başlanır.  

“...Irak işgali sırasında iliştirilmiş gazetecilerin geçtiği televizyon haberlerini bir 

düşünün. Kamera yalnızca gazetecinin kafasını görüyor. İyice zoomluyor ve açı daralıyor. 

Fonda yalnızca bir askeri aracın bir parçasını görebiliyorsunuz. Cepheden haber 

geçiyorsunuz ama görülen en fazla 1 metre karelik askeri kamyon brandası. Taahhütname 

fazlasına izin vermiyor. Taahhütnameyi ihlal ettiğinizde anında geri postalanıyorsunuz. 

Neredesiniz, nereye gidiyorsunuz, birlikte olduğunuz askerlerin haleti ruhiyesi nedir? Eğer 

berbatsa söyleyebiliyor musunuz?... Peki neden ordasınız?”295 

                                                
293 Çubukçu, a.g.e, s.87 
294 Aktaran Tokgöz, a.g.m, ss.75-85 
295 Tılıç, a.g.m, ss.355-388 
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Farklı birliklere iliştirilen bu muhabirler sadece izin verilen oranda 

görüntü ve haber geçmişlerdir. Yasaklananların başında, ölen ya da yaralanan 

Amerikan askerlerinin görüntüleri gelmiştir. Ayrıca kurallara göre, birliğin hareketi 

ve bulunduğu bölge hiçbir şekilde bildirilmemektedir. Bu aslında askeri açıdan 

anlaşılabilir bir kaygıdır ancak neyin haber olup olamayacağına askerlerin karar 

vermesi, gazetecilik açısından oldukça sakıncalı bir durumdur.296 

İngiliz SKY TV’den Stuart Ramsey’in anlattıkları embedded gazetecilerin 

askerlerden bağımsız olarak çalışamadıklarının kanıtıdır: “Gece saldırı oldu. Herkes 

kendisini korumaya çalışıyordu. Bizim için büyük bir hikayeydi. Hemen haber 

geçmeye başladık. Bir subay geldi ve tüm malzemelerimize el koydu. Ve en üst 

kademeden izin almamızın gerektiğini söyledi. Ardından 2 gün askeri birlikten ihraç 

edildik.” Ramsey ve ekibi bir anlamda cezalandırılmış ve birliğin dışına 

gönderilmişti. Çünkü bulunduğu yerde, habere gazeteci gibi değil, bir asker gibi 

bakması gerekiyordu.297 

Askerlerle birlikte ilerleyen muhabirlerin ne kadar tarafsız olabileceği ya 

da ne kadar özgür haber geçebilecekleri soru işaretleri oluşturur. Emirlere karşı gelen 

muhabirler disembedded olmakta, yani birlikten atılmaktadır. Örneğin, sahibi sivil 

olan ancak daha çok askeri yayınlarıyla tanınan Times Haber Ajansı’nın cephedeki 

tüm muhabirleri çatışmada ölen bir Amerikalı askerin fotoğrafını yayınladığı için 

cepheden atılmıştır.298 

Aynı şekilde, Amerikan Christian Science Monitor gazetesi için cephede 

muhabirlik yapan ve katıldığı Amerikan birliği hakkında, CNN’de canlı yayında 

detaylı bilgi veren Phillip Smucker, savaş bölgesinden çıkartılmıştır. Canlı yayında 

                                                
296 Çubukçu, a.g.e, s.86 
297 Mete Çubukçu, “Gerçeği Anlatırken Ölmek”,www.ntvmsnbc.com, 12.11.2003 
298 Ümit Bektaş, “Tezkere Krizi Demir At’ı Vurmuş”, Milliyet, 15.04.2003 
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birliğin, Bağdat’ın 96 km güneyinde olduğunu, pozisyonunu ve hangi yönde, ne 

amaçla ilerlediği aktaran muhabirin, birlik komutanın kararıyla ve Pentagon’un 

emriyle cepheden gönderildiği açıklanmıştır.299  

Savaş koşullarında gazeteciliğin en önemli handikaplarından biri de, 

birlikte dolaştığınız askerlere yakınlık duymak, onlara karşı sorumluluk hissetmeye 

başlamaktır. Bu duygusal bağ gazeteciye, “4.Zırhlı Birliğin tümü adına diyebilirim 

ki...”, “Üçüncü taburun kahraman askerleri...”diye başlayan cümleler yazdırır. Bu 

durum muhabirin yapacağı haberi de etkilemeye başlar ve kendi kendisini 

sansürlemesine yol açar. Özellikle birlikte olunan askerler gazetecinin kendi 

ülkesinin askerleriyse bu duygusal yakınlığın habere yansıması daha kolay olur; bazı 

noktalar atlanır, görmezden gelinir, habere konu edilmemeye başlanır. İliştirilmiş 

gazetecilik, savaş gazeteciliğine ilişkin bu eski sorunu tepe noktasına taşımıştır.300 

Embedded muhabir ister istemez, çatışan iki taraftan ancak birinin 

perspektifini benimseyebilir. Diğer tarafın perspektifini, hem diğer tarafı bilmediği 

için benimseyemez, hem de taraflardan biriyle hareket ettiği için bulunduğu ortamda 

sürekli olarak karşı tarafın aleyhine bir propagandaya maruz kalır. Hem ABD 

ordusuna hem de Irak ordusuna embedded olmak da dengeyi sağlayabilecek bir 

denklem değildir. Çünkü haberciliğin en temel ilkelerinden biri “üçüncü göz olmak” 

ise, diğer ilkesi de, haber kaynağına “temas ve mesafe”dir. Embedded muhabirler 

konumları ve bulundukları ortam itibarıyla ne üçüncü göz olabilirler, ne de haber 

kaynağına mesafeli davranabilirler.301 

Bu nokta da New York Times’ın kıdemli savunma muhabiri ve Irak 

Savaşı’nı “embedded” olarak izleyen Michael Gordon’un uyarısı son derecede 

                                                
299 Sır Veren Gazeteci Irak’tan Kovuldu, Milliyet, 29.03.2003 
300 Tılıç, a.g.m, ss.355-388 
301 Duran, a.g.y 

111 



    

önemlidir: “Bir birlikle beraber hareket ettiğinizde, gazeteci olarak olayları o 

birlikteki askerlerin gözünden gördüğünüz kesin. Medyanın yapması gereken bu 

kolaylığı alıp başka araçlarla birleştirmek ve dengeyi kurmak.”302 

Embedded gazetecilik zorunlu olarak bağımlı olmayı getirir. Alman 

Spiegel Dergisi muhabiri Claus Christian Malzahn’ın sözleri bu görüşü 

doğrulamaktadır: “Tabi bir nokta da askerlerle aynı duyguyu paylaşıyorsun. Hayatta 

kalma çabası bizi birbirimize bağımlı kılıyordu...”303 

Amerikan askerleri ile birlikte hareket eden BBC muhabiri Paul Wood’a 

göre, orduyla birlikte hareket etmenin en büyük sorunu, sadece askerlerin 

gördükleriyle yetinmek zorunda kalmaktır. Embedded uygulaması gazetecilerin 

bağımsız olarak çıkıp dolaşmasına imkan vermemektedir, dolayısıyla embedded 

muhabirlerin tek başlarına hareket edip, sivillere ne olduğunu araştırmalarına izin 

verilmemiştir.304 Çünkü gazetecilerin imzaladıkları sözleşme, tek başına muhabirin 

haber kaynağına ulaşma hakkını kısıtlamaktadır.  

Oysa savaşın gerçek yüzü cephedir ve cepheden gelecek görüntüler, 

haberler kamuoyunun moralini bozup, görüşlerinin değişmesine, hükümetlere verilen 

desteğin azalmasına yol açabilir. Vietnam Savaşı bu konuda çarpıcı bir deneyimdir. 

Vietnamlı yüzbaşının, Vietkong esirinin beynine mermi sıktığı anı yansıtan tek bir 

fotoğraf, savaş vahşetinin bir anda simgesi olmuş, dönüşü ve dönüşümü 

başlatmıştır.305 Bu deneyimden ders çıkaran ABD, böyle bir olayla bir daha 

karşılaşmamak için bu sefer işi başından itibaren sıkı tutmuştur. Dolayısıyla 

                                                
302 Çongar, a.g.y 
303 Talin Sucuyan, “Yoksa Savaş Size Hala Seksi mi Geliyor?”, Kozmopolit Dergisi, Haziran 2003 
sayı:9, www.kozmopolit.com 
304 Irak’ta Gazeteci Olmak, www.bbc.co.uk/turkish, 18.11.2004 
305 Güneri Civaoğlu, “Sabit Mürekkeple”, Milliyet, 18.11.2004 
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embedded uygulaması bir anlamda baştan gazeteciyi engellemek üzerine kurulmuş 

bir yöntemdir ve teorik olarak gazeteciliğin temel ilkelerine aykırıdır. 

ABD’deki Ulusal Savunma Üniversitesi’nin (NDU) düzenlediği 

“Askeriye ve Medya: Gelecekte ki çatışmalarda ‘prime time’ için hazır mıyız?” 

konulu konferansta söz alan, embedded uygulamasının baş aktörlerinden ABD 

Donanması’nın eski Enformasyon Direktörü Tuğamiral Stephen Pietropaoli’de 

embedded uygulamasının amaçları hakkında oldukça açık sözlüdür:  

“Gazetecilerin ABD’nin resmi politikasını destekleyip desteklememesi bizi 

ilgilendirmiyor, ancak bir kez savaş kararı alındı mı, sahadaki birliklerin medya tarafından 

desteklenmesini sağlamak zorundayız.” 

Pietropaoli, ordunun içine yerleştirilen gazetecilerin ordunun etkisinde 

kaldıklarına inanmadığını dile getirirken, cephede bağımsız hareket eden fazla 

gazeteci olmamasını kendileri açısından bir avantaj olarak kabul etmektedir: 

“Bağımsız muhabirler ne kadar askerden etkilendiyse, yerleştirilmiş muhabirler de o 

kadar etkilendiler. Ne gördülerse onun haberini yaptılar. Bizim açımızdan hiç bir 

sorun yaşanmadı. Bunun bir nedeni de, sahada bağımsız hareket eden ya da 

Amerikan askerlerine ‘kötü’ gözle bakan fazla gazeteci olamamasıydı.306 

Zaten Amerikan ve İngiliz ordu görevlileri embedded uygulamasından 

duydukları memnuniyetini her fırsatta dile getirmişlerdir. Hatta İngiltere Silahlı 

Kuvvetler Bakanı Adam Ingram işi daha da ileri götürerek, Irak Savaşı’nda iliştirilen 

gazetecilere istedikleri takdirde madalya vereceklerini duyurmuştur: “Vereceğimiz 

madalya, Saddam Hüseyin’in baskıcı rejimini ortadan kaldırmak için hayatlarını 

tehlikeye sokmuş, asker ve sivil unsurların ortak cesareti ve başarısını simgeliyor. Bu 
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sebeple, savaş sırasında askeri birliklere eklemlenmeyi kabul ederek Irak’a giden 

bütün gazetecilere, istedikleri takdirde birer madalya verilecektir.”307 

Bu teklif,  “iliştirilmiş gazetecileri ordunun bir parçası olarak gören 

anlayışın bir yansıması” olarak değerlendirilirken, özellikle İngiliz gazeteciler 

tarafından eleştirilmiştir.  

Aslında embedded olmak, çatışma ortamında neler yaşandığını gözler 

önüne sermek açısından önemli bir deneyimdir. Ancak bu durum görüntüler 

kamuoyu ile paylaşılırsa anlamlı olacaktır. Oysa Irak Savaşı sırasında, Iraklı 

sivillerin ölümleriyle, öldürülen Amerikan askerlerinin görüntüleri televizyon 

ekranlarına, gazete sayfalarına çok seyrek yansımış, bu da Amerikan ordusunun ve 

hükümetinin istediği “temiz savaş” kuramını destekleyen bir yöntem olarak ortaya 

çıkmıştır.308  

Savaşta iliştirilmiş olarak görev yapan bazı muhabirler, savaş sırasındaki 

görüntülerin temiz olmasına dikkat edildiğini kabul etmişlerdir. İngiliz televizyon 

seyircisine bazı görüntülerin haber etiği çerçevesinde yansıtılmaması bir yana, 

iliştirilen gazetecilerin görüntüleri “ayıklayarak” hatta kurgulayarak bir anlamda 

televizyon için farklı bir kopya hazırladıkları ortaya çıkmıştır.309 Dolayısıyla 

Pentagon’daki sansür mekanizmasından geçen sterilize edilmiş haberleri izleyen 

global televizyon izleyicisi, oradaki insanların dramını kavrayamadığı gibi, kansız 

imajlarla dolu bir sanal savaş izledikleri hissine kapılmışlardır.310 

Irak’ta yaşanan savaşta oluşan görüntülerin tümünün ekranlara 

yansımadığını belirten Coşkun Aral, bunun yakın dönemde yansımasının da pek 
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mümkün olmadığını dile getirmektedir. Gazeteci bir arkadaşının Körfez Savaşı’nda 

çektiği görüntülerin tümünü ancak 10 yıl sonra ortaya çıkartabildiğinin altını çizen 

Aral, Amerikan sisteminin savaş sırasında kendi programını yürütebilmek için 

medyayı kontrol altında tuttuğunu belirtmektedir. 311 

Gazeteciler savaş alanlarında sivil ve savaşta taraf olmayan 

kategorisindedir. Oysa embedded’lar çatışma durumlarında taraftır ve taraf olmaları 

onları doğrudan ateş altında bırakabilir, hedef haline getirebilir. Çünkü eskiden 

gazeteci savaş ve çatışma bölgelerinde çatışan taraflara olan mesafesini açıkça 

göstererek kendi güvenliğini bir ölçüde sağlayabiliyordu. Oysa embedded 

uygulamasıyla birlikte gazeteciler, savaşan taraflardan birinin yanında yer alarak, 

onun tankına, helikopterine binerek açıkça taraf olduğunu göstermektedir.312 

Dolayısıyla tank ya da helikopter askeri bir hedef olarak saldırıya uğradığında, 

embedded gazetecinin karşı tarafa kendisini, “tarafsız” olarak tanıtmasına imkan 

yoktur.  

1949 Cenevre Protokolü’nde de askeri birliklerle beraber hareket eden 

gazetecilerin askeri maiyette oldukları kabul edilir. Gazeteciler yakalandıkları 

takdirde, savaş esiri statüsüne girerler ve istihbarat ya da savaş suçuyla sivil 

mahkemelerde yargılanamazlar.313 

Cenevre Protokolü’nün en önemli maddelerinden biri de, savaş 

alanlarında profesyonel olarak çalışan gazetecilerin askeri üniforma giymedikleri 

takdirde sivil kabul edileceklerini öngören maddedir.(madde 79)314 Ancak Irak 

Savaşı sırasında yaşananlar, kimi embedded muhabirlerin profesyonel kimliklerini 

unutup, asker üniforması giyerek açıkça taraf olduklarını göstermektedir: 

                                                
311 Göktepe Ödüller Verildi, www.evrensel.net, 02.04.2003 
312 Tılıç, a.g.m, ss.355-388 
313 Çubukçu, a.g.e, s.91 
314 Çubukçu, a.g.e, s.91 
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“Tabi ki tüm iliştirilmiş gazeteciler adına konuşamam. Örneğin Kolorado’dan 

gelen bir gazeteci vardı. Kolorado, Amerika’da benim iliştirildiğim birliğe en çok asker 

veren bölgeydi ve o muhabir askeri üniformasıyla dolaşıyor ve askerlerle fazla samimi 

oluyordu. Doğal olarak geçtiği haberlerde de bu durum kendisini fazlasıyla belli ediyordu. 

Hatta ABD birlikleri Irak’a girdiğinde Saddam’la ilgili eşyaların önce fotoğrafını çeken, 

daha sonra da hatıra diye cebine atan iliştirilmiş gazetecilerde gördüm.”315 

Embedded uygulamasını, tüm handikaplarına rağmen bir şans olarak 

görüp, gazetecinin savaşın gerçeğini aktarabilmek için her türlü yolu denemesi 

gerektiğini savunanlarda vardır. Alman 2. Kanalı ZDF’nin şef redaktörü Nikolaus 

Brender’a göre; “Gazeteci mümkün olan her yöntemi kullanmalıdır, embedded 

gazetecilik de bu yöntemlerden biridir.”316 

ABD’de yayınlanan The Oregonian gazetesinin okur temsilcisi Dan 

Hortsch’da embedded uygulamasının sanılanın aksine iyi sonuçlar verdiğini dile 

getirmektedir: “ ‘Embedded’ sistemi, genelde okurun daha çok ayrıntı öğrenmesini 

sağladı. Kimileri sansürden söz ediyor ama biz bu yönde bir kanıta rastlamadık.”317 

Diğer yandan embedded uygulamasının “orada olmak”, “tanıklık etmek” 

gibi gazeteciliğin en temel tatmin unsurlarına yanıt verdiğini dolayısıyla önemli 

olanın doğru ve tarafsız haber vermek olduğunu savunanlarda vardır. Cüneyt 

Özdemir’de bu görüşü dile getirmektedir: “Ben gazeteciyim. İster embedded 

alanında, ister başka bir alanda, önemli olan doğru ve tarafsız haber vermek. Bunu 

başardıktan sonra adların, hakaretlerin ya da unvanların hiçbir anlamı yok. Açıkçası 

                                                
315 “Cüneyt Özdemir: ‘İliştirilmiş Gazeteciler Kalemini Satmış Muhabirler Değildirler’”, 
www.ilef.ankara-edu.tr/akildefteri, 05.05.2003 
316 Sucuyan, a.g.y 
317 Yavuz Baydar, “Duygu Unsuru”, Milliyet, 14.04.2003 
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burnumuzun dibinde Irak Savaşı yaşanırken bunu “tarihsel bir görev” olarak 

değerlendiriyorum...”318 

Ragıp Duran’a göre, “Nerede haber varsa muhabir orada olmalı”, 

“muhabir izlediği olayı en iyi şekilde aktarabilmek için olaya mümkün olduğu kadar 

fazla yaklaşmalı” şeklindeki yaklaşımlar teorik olarak doğru olmakla birlikte, pratik 

de çok önemli bir fark vardır:  

 “Sizin ordu birliklerine gönderdiğiniz insan askeri yatılı statüsüne girdiği andan 

itibaren muhabirlik sıfatını kaybediyor. O kişi orada bildiğimiz, geleneksel ya da modern 

anlamda, muhabirlik işlevini yerine getirmiyor ki... Haberin içeriği kadar nasıl alındığı, 

hangi koşullarda üretildiği de önemlidir. Mesela para karşılığı yapılan haber haber değildir. 

Baskı altında yapılan haber de haber değildir. Askeri yatılı muhabirde muhabir değildir. 

Askeri yatılı muhabirin birlikte bulunduğu askeri birliğin basın ve halkla ilişkiler bölümü 

mensubundan hiçbir farkı yoktur.”319 

Aslında Irak Savaşı sırasında bölgede, Amerikan ve İngiliz birliklerine 

iliştirilmiş embedded gazeteciler dışında habercilik yapmaya çalışan başka 

gazetecilerde vardı: Bunlar Bağdat’ta bulunanlar ve ordulara katılmayıp kendi 

imkanlarıyla Kuveyt’ten Bağdat’a ilerleyen bir grup “bağımsız”gazeteciydi. 

Kategorik bir ayrım olmasa da kendiliğinden oluşan bu üç grup, savaş boyunca 

yaşananları aktarmaya çalışmıştır.320 

Embedded gazeteciliğin Amerikan propagandasının aracı olduğu 

yönündeki eleştirilere karşın, “embedded” olmayan gazetecilerinde karşı tarafın 

propagandasına maruz kaldığını iddia edenlerde vardır: 

“...Cepheye yalnız da gidebilirsin, Amerikan askerleriyle de, Irak ordusuyla da. 

Bizler, Bağdat’ta savaşı beklerken Irak Enformasyon Bakanlığı’na günde 500 dolar 

                                                
318 Özdemir, Onlarlaydım..., s.28 
319 Duran, a.g.y 
320 Çubukçu, a.g.e,s.56 
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ödüyorduk. Bu parayı veren ve kimlik kartlarını alan gazeteciler çalışabiliyordu. Bazı 

gazeteciler Amerikan propagandası altında görev yaparken, biz de Saddam propagandası 

altındaydık. Yani işlev, sonuç ve habere ulaşma şekli açısından çok da fark 

görmüyorum...”321 

Embedded gazeteciliğe yönelik en temel eleştirilerden biri, gazetecinin bu 

durumda savaşan taraflardan sadece birini gördüğü ve dolayısıyla sağlıklı bilgi 

edinmesinin mümkün olmadığıdır. Türkiye’den embedded uygulamasına katılan üç 

gazeteciden biri olan Ümit Bektaş bu eleştiriye karşı çıkıyor ve aslında savaşta görev 

yapan gazetecilerden hiçbirinin savaşan tarafların tümünü görmesinin mümkün 

olmadığını ifade ediyor: 

 “... Bu savaşta, savaşın birden fazla tarafını gören kim var? Bence herkes bu 

savaşta embedded idi. Bağdat’ta olan gazeteciler, Irak hükümeti kontrolünü yitirene kadar 

Filistin Oteli dışında nereye gidebiliyorlardı? Geliyordu El Sahaf, bir basın toplantısı 

yapıyordu, ondan sonra Enformasyon Bakanlığı onları otobüslere bindiriyordu, gezdirip geri 

getiriyordu. Bağdat’a ABD askerlerinin girdiğini, üçüncü bir kaynak aldı mı? Embedded’lar 

verdi bu bilgiyi ilk. Ama mesela Bağdat’ta Filistin Oteli’ne yaklaşık iki buçuk kilometre 

uzaklıktaki gazeteciler yerlerinden kımıldamıyorlardı can kaygısıyla. Yani bu savaşta 

bağımsız kaynak var mıydı? Yoktu.”322 

BBC’nin deneyimli savaş muhabiri Martin Bell’de, Irak Savaşı sırasında 

gerçekte neler olduğunun tam olarak bilinemeyeceğini belirtiyor: “Bir yanda 

Amerikalılarla beraber hareket eden gazeteciler, öteki tarafta da Bağdat’ta otel 

binalarının çatısından bildiren gazeteciler var. Arada çok geniş bir boşluk var ve 

orada gerçekten ne olup bittiğini bilmiyoruz”323 

                                                
321 Kaya Heyse ile yapılan röportaj (Aktaran Çubukçu, a.g.e, s.88) 
322 İrfan Aktan, “Öldürülen Iraklı’yı Çek, ABD’liyi Çekme”, Ümite Bektaş’la yapılan röportaj, 
bianet.org, 06.05.2003 
323 Irak’ta Gazeteci Olmak, www.bbc.co.uk/turkish, 18.11.2004 
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Embedded gazetecilik uygulamasına olumsuz yaklaşılmakla birlikte 

özellikle Irak Savaşı sırasında bazı haberlerin ilk olarak embedded’lar tarafından 

verildiği de bir gerçektir. Örneğin, Irak enformasyon Bakanı El Sahaf, “Bağdat’ta 

Amerikalılar yok” derken, iliştirilen gazeteciler aynı anda Bağdat’ta giren ilk 

Amerikan tanklarının ve askerlerinin görüntülerini yayımlamıştır.324 

Felluce’deki camide yaralı Iraklı’yı öldüren Amerikan askerlerini 

görüntüleyen ve bu sayede savaşın vahşetini gözler önüne seren kişi de yine bir 

embedded gazeteci NBC televizyonu muhabiri Kevin Sites’dir.325 

Türkiye’den embedded uygulamasına katılan üç gazeteciden biri olan 

Ümit Bektaş’a göre de tüm eleştirilere rağmen embedded uygulaması birçok 

gerçeğin görülmesini sağlamıştır. 

“Şimdi herkes embedded gazetecileri eleştiriyor,“taraflılar” ya da “tek taraftan 

görüyorlar” deniyor ama işgal anlamına geldiği için büyük tartışma yaratan Umr Kasr’a 

bayrak dikme olayını bir embedded gazeteci çekti. Reuters’ın foto muhabiri çekti. Yine tüm 

dünyadaki savaş karşıtı kamuoyuna, işte burada askerler ölüyor, Amerikalılar da ölüyor 

dedirtecek ölü Amerikan askerlerini çekip yayınlayanlar da embedded’lardı. Vurulan sivilleri 

de yine Reuters’dan bir foto muhabiri çekti. Çatışmalar içinde yaralanan bir aileyi yine 

embedded’lar çekti. Pentagon bunun üzerine, mesela Umr Kasr’da amacımız işgal değildir 

diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Sarayları kapatmak zorunda kaldı; askerler purolarıyla 

poz verdi diye. Bunların hepsini embedded’lar çekti. Demek ki basın özgürlüğü kendine belli 

çıkış noktaları bulmuş yine de.”326 

Amerika’da bulunan Colombia Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi’nin 

desteğiyle Project for Excellence in Journalism (PEJ) adı verilen bir araştırmada Irak 

                                                
324 Çubukçu, a.g.e,s.89 
325 Sazak, a.g.y 
326 Aktan, a.g.y 
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Savaşı’nın 6.gününde embedded gazetecilerin ilk üç gün içinde yaptıkları 

değerlendirilmektedir.327 

ABD’deki ABC, NBC, CBS, CNN ve Fox News televizyon kanallarında 

yer alan embedded gazetecilikle yapılan haberler açısından yapılan incelemede, 

incelenen 3 günde 40.5 saatlik süre içinde 108 haberin yayınlandığı ve embedded 

gazeteciliğin büyük ölçüde anekdot aktarımına dayandığı ortaya konulmuştur. 

Genellikle, canlı yayınlarla ve editör kontrolünden geçmeden yapılan savaş odaklı 

haberlerin çoğu, bir bağlama oturtulmayan ancak ayrıntı açısından zengin 

haberlerdir. Haberlerin %94’ü büyük ölçüde verilere dayanmaktadır. Buna en yakın 

kategori ise, yoruma dayalı haberlerden yani içinde bulunulan ortamı şiirsel bir 

anlatımla dile getiren haberler kategorisidir. Ağırlıklı olarak analize ve fikirlere 

dayalı olarak yapılan haberlerin oranınsa kayda değer olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Yapılan incelemede izleyicilerin haberleri doğrudan askerlerden ya da 

diğer kaynaklardan almak yerine çoğunlukla muhabirlerde aldıkları ortaya çıkmıştır. 

Canlı yayınlarda hemen bilgi edinme telaşı, sıklıkla karmaşaya ve hata yapılmasına 

yol açmıştır. Embedded gazetecilerin yaptığı haberlerin hiçbirinde ne Amerikalıların 

ne de Iraklıların öldürülmelerine ya da yaralanmalarına dair görüntülere yer 

verilmemiştir. Haberlerde bizzat ceset gösterilmemekle birlikte kask, çamura batmış 

bir Iraklı askerin eli, botlar gibi ölü bir insana ait olduğu belli olan çeşitli simgesel 

görüntüler kullanılmıştır. 

Araştırmanın en çok endişe veren kısmı, embedded gazetecilerin sivillerle 

ilgili verdikleri haberlerin oranıdır. Haberler genelde hep askerlerle ilgilidir. Sivillere 

dair haberler yok gibidir. Haberlerin %47 si yani yarısına yakını ya askeri harekatı ya 

da sonuçlarını betimlemektedir. 

                                                
327 Özdemir, a.g.e, s.253-265 
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Projenin genel anlamda değerlendirilmesinde ise, Amerikan izleyicisinin 

embedded gazetecilik sisteminden, 1991 Körfez Savaşı’ndaki sınırlı haber 

kaynaklarına ve Afganistan’daki gelişmelerin izlenmesinde çıkan engellere kıyasla 

çok daha iyi yararlandıkları ortaya çıkmıştır.328 

 

-  WARBLOGGİNG 

Embedded muhabirlerin bir kısmı, internet siteleri aracılığıyla savaş 

sırasında ve sonrasında, neler yaşadıklarını ve nelere tanık olduklarını yazmışlardır. 

Savaşın başlamasıyla birlikte özellikle “iliştirilmiş” Amerikalı gazeteciler, her gün 

bağlı bulundukları kurumlara haber geçerken, savaşın kendi açılarından nasıl 

göründüğünü ve bulundukları psikolojik ortamı diğer insanlarla paylaşmak için 

interneti araç olarak kullanmışlardır.329 

“Warblogs” (Blogger) kavramı internet üzerinden tutulan günlükler 

demektir. Bu kavram internet yayıncılığı ile birlikte siber uzay terminolojisine 

girmiştir. Son 2-3 yıl içinde bireyler, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve gazeteler 

kendi online günlüklerini kurmaya başlamıştır. Online günlüğü kuran her kimse, 

kendisine ilginç gelen diğer web sayfalarına geçişleri(linkleri) sitesinde sunmaktadır. 

Aynı zamanda her web sayfasına kısa açıklamalar ve sözel anlatımlar 

eklemektedir.330  

Irak Savaşı’yla birlikte her an güncellenen bu online günlükler farklı bir 

boyuta bürünmüştür. Embedded gazetecilerin internette yayınladıkları günlükleri bir 

anlamda savaşın farklı bir yüzünü ortaya koymuştur. Gazetecilerin kurdukları web 

siteleriyle ve e-mail aracılığıyla bu günlükler milyonlarca insana ulaşmıştır. 

                                                
328 Özdemir, a.g.e, s.253-265 
329 Ertuğrul Acar, “Cüneyt Özdemir’in bir de Günlüklerini Okuyun; Farkı Göreceksiniz...”, 
www.dorduncukuvvetmedya.com, 14.04.2004 
330 Aslı Tunç, “Weblog’ta Savaşın Kişiselleşen Yüzü”,www.gazetem.net, 07.04.2004 
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Bunun en iyi örneğini CNN muhabiri Kevin Sites vermiştir. Sites, savaşın 

başlamasıyla birlikte her gün tuttuğu anılarını kurduğu sitede 

yayınlandı(www.kevinsites.net). Ancak Sites’in günlüklerinde, savaşa yönelik 

CNN’e geçtiği haber ve öykülerden çok farklı bir yaklaşım vardı. Sites’in günlükleri 

büyük ilgi görünce, bu durum, “hassas askeri bilgiler”in dışarı sızacağından endişe 

eden Amerikan yönetiminin tepkisini çekti. Sites bir yandan CNN için çalışırken 

belki de kişisel bir günah çıkarma yolunu seçti, ancak bir yandan da internet 

yayıncılığı alanında geri dönüşü olmayan bir tartışmayı da alevlenmiş oldu. Sites’e 

beklenen tepki Mart’ın son günlerinde geldi ve CNN Sites’den savaş günlüğüne son 

vermesini istedi. CNN’den yapılan basın açıklamasında ise, CNN için çalışmanın 

full-time bir görev olduğu ve Sites’in sadece bu işe yoğunlaşmasının rica edildiği 

bildirildi. Sites’de sitesini bir süre dondurduğunu açıkladı.331 

Olay daha sonra akademik dünyada da tartışıldı. Hukuk profesörlerinden, 

yeni medya teknolojileri uzmanlarına kadar tartışma çok yönlü olarak büyüdü. Bu 

tartışma Sites özelinde olsa da, asıl sorulması gereken temel soru, bu günlüklerin 

internet gazetecilerinin bir aracı mı olduğu yoksa tamamen gazetecilikten uzak, 

hiçbir filtreden ve denetimden geçmeyen bireysel bir ses mi olduğudur.332  

Ragıp Duran’a göre embedded muhabirler, internet üzerinden savaş 

izlenimlerini aktararak bir anlamda vicdanlarını temizlemektedir. Çünkü bir muhabir, 

tanık olup yaşadıklarını araştırıp öğrendiklerini, kendi çalıştığı gazete, televizyon ve 

radyonun dışında bir başka medyada yayınlamak ihtiyacını duyuyorsa, bu başlı 

başına ne kadar büyük bir kısıtlama ve sınırlama içinde çalıştığını göstermektedir.333 

Bu bir anlamda askeri muhabirliği savunanlara somut bir darbedir çünkü embedded 

                                                
331 Tunç, a.g.y 
332 Tunç, a.g.y 
333 Ragıp Duran, “Embedded’ların Göbek Adları ve İlk İflası”, bianet.org, 17.04.2003 
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gazeteciler imzaladıkları sözleşme gereğince haber yapamadıkları bilgi, duygu ve 

izlenimlerini bu sayede kamuoyu ile paylaşmışlardır. 

Türkiye’den embedded uygulamasına katılan CNN Türk muhabiri Cüneyt 

Özdemir’de, CNN Türk ve Hürriyet’e geçtiği haberler dışındaki izlenimlerini kendi 

sitesinde yayınlamıştır(www.deepnot.com). Özdemir’in çalıştığı kurumlara geçtiği 

haberlerle, sitesinde yayınladığı günlükleri karşılaştırınca aradaki fark daha iyi 

anlaşılmaktadır.334  

Sonuç olarak yerli ve yabancı embedded gazetecilerin internette 

yayınladıkları günlükler, kamuoyuna farklı, içerden bilgi ve izlenimler aktarması 

açısından, ayrıca embedded uygulamasının problemli bir yanını gözler önüne sermesi 

açısından önemlidir. Çünkü bu günlüklerin henüz saldırı ve işgal tamamen 

bitmemişken yayınlanmaya başlaması aslında Pentagon’un denetim altında tutmaya 

çalıştığı gazeteciler karşısındaki çaresizliğini gözler önüne sermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
334 Acar, a.g.y 
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III.BÖLÜM 

“IRAK SAVAŞI VE MEDYA” 

 

1.IRAK SAVAŞI GELİŞİMİ VE SONUÇLANMASI 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mart 2003 tarihindeki müdahalesiyle 

başlayan Irak Savaşı, nedenleri 11 Eylül’e kadar uzanan bir dizi olaylar zincirinin bir 

sonucudur. 11 Eylül 2001’de yaşadığı terörist saldırının ardından ABD, aldığı 

kararlar ve attığı radikal adımlarla bundan sonraki süreçte dünyada yeni bir düzen 

kuracağının ilk sinyallerini vermiştir. 11 Eylül sonrası, savunma doktrininde köklü 

değişiklikler yapan ABD, bundan sonraki süreçte tüm dünyada terörizme karşı geniş 

çaplı bir mücadele başlatma kararı almıştır. ABD, tüm ülkeleri de bir seçim yapmaya 

çağırarak, terörizmle mücadelesini desteklemeyen ülkeleri açıkça terörizmin 

destekçisi olarak ilan edeceğini duyurmuştur. 

ABD, terörle mücadelesinin ilk ayağı olarak önce Afganistan’a 

müdahalede bulunmuş, bunu takip eden süreçte müttefiki İngiltere ile birlikte Irak’a 

savaş açmıştır. Ancak ABD ve İngiltere, Irak’a düzenlenecek bir askeri operasyonun 

gerekliliği konusunda uluslararası kamuoyunun desteğini almayı başaramamıştır. 

ABD, Irak konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin desteğini arkasına alamazken; 

NATO ve AB içinde de bu konuda görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Ancak 

Amerikan yönetimi, uluslararası hukuk normlarının öngördüğü savaş koşullarının 

dışında, kendi savunma stratejisine dayanarak Irak’a saldırmıştır. ABD’nin 

uluslararası hukuk normlarını hiçe sayarak Irak’a savaş açması, pek çok tartışmayı da 

beraberinde getirmiştir. 
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A. 11 EYLÜL VE DEĞİŞEN DÜNYA 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen ve 

yaklaşık üç bin kişinin ölümüyle sonuçlanan terörist saldırıların ardından dünya 

konjoktüründe ciddi dönüşümler yaşanmaktadır. A.B.D’de 11 Eylül sabahı, yaklaşık 

iki saat içinde patlak veren gelişmeler, deyim yerindeyse dünyayı altüst etmeye 

yetmiştir. New York’taki ikiz kulelere ve Washington D.C’deki ABD’nin güvenlik 

beyni olarak nitelendirilen Pentagon’a düzenlenen uçak saldırıları ve bu saldırıların 

etkileri, bir anda dünya kamuoyunun gündemine oturmuştur.335  

Bu geniş çaplı terörist saldırı da, önce yolcu dolu iki uçak birer füze gibi 

kullanılıp Dünya Ticaret Merkezi’nin dev kulelerine isabet ettirilmiş. Ardından 

üçüncü bir uçak Pentagon üzerine, dördüncü uçak ise hedefine ulaşamayıp 

Shankville, Pennsyvania yakınlarına düşmüştür. 1812 yılından bu yana Amerikan 

topraklarına yapılan bu ilk yabancı saldırı da, toplam 2973 insan hayatını 

kaybetmiştir. Saldırılarda hedef alınan iki yapının taşıdıkları büyük sembolik 

anlamları göz ardı etmek mümkün değildir; Dünya Ticaret Merkezi kapitalizmin, 

Pentagon ise Amerika’nın askeri gücünün simgesidir. 11 Eylül olayı; sadece 

Amerika’yı değil, tüm dünyayı yakından ilgilendiren global bir olaydır. İçi insan 

dolu uçakların büyük sembolik anlamlar taşıyan bu iki yapıyı hedef alması ve 

milyonların yaşanan terörist saldırıyı canlı olarak izlemesi tüm dünyayı etkilemiş ve 

tüm dengeleri değiştirmiştir.336 

Tarzı, zamanlaması ve gerçekleştiriliş biçimiyle terör etkinliği kavramının 

yeniden ele alınmasına yol açan ve klasik savaş tanımını değiştirilecek bir nitelik 

taşıyan bu saldırının üç temel özelliği vardır: Birincisi, bir süper gücü merkezinde 

                                                
335 Erdem Özlük ve Nimetullah Sucu, “Gecikmiş 11 Eylül Yazısı”, www.abchukuk.com 
336 Sertaç Turgut, “Ya Bizdensiniz, Ya da Bize Karşısınız”, http://www.ba.metu-
edu.tr/~manclub/yayinlar/glokal/arastirma.html 
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vurması, ikincisi modern dünyada pek çok hukuki aracın silah olarak 

kullanabileceğini göstermesi ve üçüncüsü istihbarat stratejileri üzerine çok boyutlu 

tartışmalara yol açması. Bir çok tarihçinin dünya tarihi açısından dönüm noktası 

olarak kabul ettiği 11 Eylül, asla unutulmayacak olayların başlangıç noktası olmuş, 

beraberinde büyük sosyal değişimleri ve savaşları getirmiştir.337 

11 Eylül’de Amerika’da gücün simgeleri olan “Pentagon” ve “İkiz 

Kuleler”e düzenlenen saldırı sonucunda ülkede savaş alarmı verildi, uçuşlar 

durduruldu, intihar eylemi ile sarsılan Amerikan halkı şehirleri boşalttı. Amerikan 

kontrol sistemleri insanlar üzerindeki etkilerini kaybetti. Terörist saldırı sonucu, 

ülkede yaşanan kaos ortamı canlı olarak tüm dünyaya aktarıldı, dünya kamuoyu 

yaşananlara birebir tanıklık etti. ABD içinde ve dışında ABD’ye olan güven kaybı 

büyük boyutlara ulaştı. Amerika bu güveni bir şekilde geri kazanmak zorundaydı. Bu 

durum Amerika’yı güç gösterisi yapmaya, halkı korku içinde bırakarak 

yönlendirmeye ve baskıcı bir politika izlemeye itti.338 

“11 Eylül bir yandan Amerikan dış politikasının ‘saldırgan’ duruşunu 

meşrulaştırırken,  öte yandan da iç politika da otoriteryenleştirici bir etki yarattı. Çok 

kültürlülük ve açık toplum nosyonlarının ABD için bir tehdit oluşturduğu düşüncesi 

yönetimde egemen oldu. ABD hem dünyaya hem de kendi toplumuna ‘güvenlik’ 

perspektifinden bakmaya başladı. İnsan hakları, hukuk devleti ve özgürlüklerin ciddi 

kısıtlamalara alındığı bir paradigma kırılması yaşandı.”339 

11 Eylül saldırılarının hemen ardından, Başkan George W. Bush sertlik 

yanlısı “Şahinler”den oluşan hükümetiyle, teröre karşı mücadele bayrağını açtı. 11 

Eylül’ün yarattığı sorunlardan belki de en büyüğü “Biz” ve “Onlar” olmak üzere bir 

ayrımcılığın başlatılmış olmasıdır. 20 Eylül’de Başkan Bush’un yaptığı, “Ya 
                                                
337 Turgut, a.g.m 
338 Turgut, a.g.m 
339 İhsan Dağı, “Amerika Karşıtlığı Neden?”, www.liberal-dt.org.tr 
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bizdensiniz ya da karşısınız” sözüne medya da sonuna kadar destek verdi. Artık 

ülkelerin izleyeceği tutum, ya onları Amerika’nın yanında yapacaktı ya da 

Amerika’ya düşman. Bush’un 11 Eylül’den sonra yaptığı konuşmalar oldukça 

kışkırtıcıydı ve diğer ülkelere de gözdağı veriyordu.340  

Aslında Bush’un açıklaması, Otuz Yıl Savaşların’dan sonra 1648’de 

imzalanan ve mezhep savaşlarına son veren Westphalia Antlaşması’yla kurulan 

ulusların egemen eşitliğine dayanan uluslararası sistemin özündeki ilkelerin ruhuna 

ters düşmekteydi. Çünkü buna göre, egemen ve eşit her ulus kendi ulusal çıkarını 

tanımlama hakkına sahiptir. Ancak bir ülke, diğer ulusların çıkarlarını kendi dış 

politikasına endekslerse, bu hakkı ortadan kaldırıyor ve uluslararası sistemi yeniden 

tanımlıyor demektir.341  

Nitekim 11 Eylül saldırılarından sonra ABD, terörizmle uluslararası 

mücadele savaşının başladığını, terörle mücadele stratejisi kapsamında yeni bir 

düzen kurduğunu tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bununla yetinmeyen Amerikan 

yönetimi, müttefiki ülkelere de bu strateji içinde nasıl yer alacakları ve bu çerçevede 

kendi üzerlerine ne gibi görevler düştüğü konularında karar verme görevi ile karşı 

karşıya bulunduklarını hatırlatmıştır. Öyle bir dil ve tarz kullanılmıştır ki, ABD’nin 

yanında yer almayan ülkeler terörizmi desteklemiş olacaklardı.342 

11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde savunma 

ve saldırı kavramları büyük çapta değişikliğe uğramıştır. “Ancak saldırıya uğradıktan 

sonra sen de saldırabilirsin” şeklindeki klasik tavır terk edilmiştir. Benimsenen yeni 

tavır, “Saldırı gelmeden önce davran, saldıracak kişileri ya da ülkeleri engelle, yok 

                                                
340 Turgut, a.g.m 
341 Çağdaş Güngör, “Afganistan, Irak Kadar Önemli”, Ahmet K.Han’la Söyleşi, Turkishtime, 
www.turkishtime.org, 15.10.2003 
342 Yavuz Önen, “11 Eylül ABD, Dünya da İnsan Hakları”, Almanak 2000+1, www.sav.org.tr 
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et” şeklindedir.343 ABD bu tavır değişikliğini “Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi” 

başlığı altında tüm dünyaya duyurmuştur. 

Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi : 

(The National Security Strategy of United States) 

Amerikan yönetimi, ABD’ye yönelik tehdit oluşturduğunu düşündüğü 

hedeflere önleyici saldırılarda bulunma hakkını kullanacağını, yayınladığı 35 sayfalık 

bir metinle ilan etmiştir. 11 Eylül’den 1 yıl sonra 15 Eylül 2002’de,  The  National 

Security Strategy of United States başlığıyla yayınlanan George W. Bush imzalı yeni 

Amerikan milli güvenlik  stratejisi, uluslararası ilişkileri hem teorik hem de pratik 

olarak değiştirecek radikal unsurlar içermektedir. Doktrinin en çarpıcı noktası şu 

cümledir: “ABD, haydut devletleri ve onların terörist dostlarını, bizi ve 

müttefiklerimizi kitle imha silahlarıyla tehdit eder hale gelmeden önce durdurmaya 

hazır olmalıdır.”344  

Nitekim George W. Bush, 29 Ocak 2002’de Kongre’de yaptığı 

konuşmada;  Suriye, Irak, İran ve Kuzey Kore’yi Şer Ekseni (axis of evil) olarak ilan 

etmiş ve bu devletleri  “haydut devletler” (rogue states) olarak tanımlamıştır.345 

Güvenlik doktrininin bir başka dikkat çekici noktası da; Amerika’nın 

neyin doğru ve neyin yanlış olduğunun tek ayırt edicisi olduğu yönündeki tavrı 

olmuştur. Savunulan ve uğrunda savaşılacak unsur Amerika’nın milli çıkarları olarak 

değil; demokratik değerler, özgürlük ve insan şerefi gibi temalar olarak takdim 

edilmektedir. ABD’ye göre, “Uluslararası terörizme karşı savaş, demokratik 

değerlerin ve demokratik hayat nizamının savaşıdır.”346  

                                                
343 Murat Yıldırımoğlu, “Amerika Niçin Savaşıyor?”, www.muratyildirimoglu.com,  24.03.2003 
344 Hasan Kösebalaban, “Yeni Amerikan Güvenlik Doktrini ve Uluslararası İlişkiler”, 2023 Dergisi, 
Kasım 2002, s.34-38 
345 Özlük ve Sucu, a.g.m 
346 Kösebalan, a.g.m, s.34-38 
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Başka bir deyişle, dünya barışını “şer” güçlere karşı koruma vazifesi ve 

hakkı sadece Amerika’ya aittir. Adrian Hamilton’un ifadesiyle, “Amerika hem savcı, 

hem hakim, hem de cellat rollerini oynamak istemektedir. Bu rollerin oynandığı 

sahnenin adı ise Orta Asya ve Ortadoğu’dur. Aslında pekala petrol kaynaklarına ve 

geçiş yollarına hakim olma stratejisi olarak özetlenebilecek bu kavga, dinsel tehdit 

algılamaları içeren ‘şer güçlere karşı savaş’ paradigmasıyla sunulmaktadır.” 347 

Amerikan yönetimi, yukarıda da ifade edildiği gibi, kendisine yönelik 

doğrudan bir saldırı olmadan da tehdit olarak algıladığı hedefleri vurma hakkını 

kendinde görmektedir. Bu ABD’nin Soğuk Savaş yıllarından beri yürüttüğü, sadece 

saldırıya uğradığı anlarda karşı saldırı hakkını kullanma stratejisinden kesin bir 

dönüşü temsil etmektedir. “Düşmanlarımızın bize saldırmasını bekleyemeyiz” 

cümlesi bu yeni stratejinin temel düsturunu ifade etmektedir.348  

11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu 

Politikası’nda ciddi dönüşümlere uğramıştır: 

11 Eylül Öncesi ABD’nin Ortadoğu Politikası  

- Petrol ve petrolün ulaşımını sağlayan yolların ve Basra Körfezi’nin güvenliğinin 

sağlanması, 

- İsrail’in güvenliğini sağlamak. 

11 Eylül Sonrası ABD’nin Ortadoğu Politikası  

Yukarıda izlenen temel politikaların yanında yeni politikalarda benimsenmiştir. 

- Ortadoğu’nun kitle imha silahları deposu olmasını engellemek, 

- Ortadoğu’nun, terörün kaynağı haline gelmesine mani olmak.  

                                                
347 Adrian  Hamilton, “It is wrong to be judge,jury and executioner”, The Independent, 06.11.2002 ( 
Aktaran Kösebalaban, a.g.m, s.34-38) 
348 Kösebalaban, a.g.m, s.34-38 
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Uygulanmak istenen politikanın amacı da, yukarıda ifade edilen hususları 

yerine getirerek, Ortadoğu’da rejimlerine güvenilmeyen devletleri, uluslararası 

sisteme uygun hale getirmek ve tehdit olmalarını önlemekti.349 

11 Eylül’ün ardından sorumluların peşine düşen ABD, uluslararası 

terörizmle mücadelenin ilk ayağı olarak Afganistan’a operasyon düzenlemiştir. 11 

Eylül’den yaklaşık bir ay sonra Afganistan’a ve bu ülkede olduğu ileri sürülen 

saldırılarının sorumlusu El-Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin’e karşı 

operasyon başlatan ABD, bütün dünyada ilk önce büyük bir sempati ve destek 

kazanmıştır. ABD, Afganistan’la birlikte, Filipinler’de (Ebu Sayyaf Müslüman 

gerillalarına karşı), Yemen’de (El Kaide’ye yardım ettikleri gerekçesiyle bazı 

aşiretlere karşı), Somali’de (muhalif bazı gruplara karşı) askeri müdahalelerde 

bulunmuştur. Ardından Bush tarafından Şer Ekseni olarak nitelenen Irak, İran, Suriye 

ve Kuzey Kore’de hedef seçilen ülkeler listesine yazılmıştır.350 Terörizmle 

mücadelenin ikinci ayağı olarak ABD, 20 Mart 2003 tarihinde de Irak’a askeri 

müdahalede bulunmuştur. 

 

B. AFGANİSTAN OPERASYONU 

11 Eylül saldırılarının ardından Amerikan yönetimi sorumluların 

peşine düşmüş; El-Kaide adlı terörist örgütün lideri Usame Bin Ladin bu eylemin 

düzenleyicisi olarak ilan edilmiştir. ABD ilk iş olarak, kendisine yönelik 11 Eylül 

saldırılarının dışarıdan yapılmış olduğunu ilan ederek NATO Sözleşmesi’nin, 

müttefik devletlerin ortak hareket etmelerini öngören 5.maddesini uygulamaya 

koymuş ve BM’den meşru müdafaa durumunda olduğunun onayını almıştır.351  

                                                
349 Ümit Özdağ, “Türk Amerikan İlişkilerinde Irak Krizi”, www.avsam.org 
350 Önen, a.g.m 
351 Önen, a.g.m 
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Bu gelişmelerin ardından 11 Eylül’ün sorumlusu olan El-Kaide örgütünü 

çökertmek ve örgütün destekçisi Taliban yönetimini saf dışı bırakmak için 7 Ekim 

2001’de Afganistan’a büyük bir operasyon düzenlenmiştir. Başkan George W.Bush 

yaptığı açıklamada,  bu askeri harekatın terörizm karşıtı kampanyanın bir parçası 

olduğunu söyleyerek, amaçlarının Afganistan’ın terörist eylemler için üs olarak 

kullanılmasına son vermek olduğunu belirtmiştir.352 

Bush ve hükümeti Afganistan Operasyonu boyunca Amerikan halkının 

desteğini arkasına almıştır; çünkü halk 11 Eylül’ün sorumluların bir an önce 

yakalanmasını istiyordu. Afganistan’daki terörist kamplarına ve Taliban yönetimine 

karşı operasyonlar düzenlenirken, birçok ülkeden ve uluslararası kuruluştan da, 

ABD’ye destek geldi.  

“ Afganistan bütün dünya için meşru bir hedefti. BM güvenlik Konseyi’nin 1373 

nolu kararı,  Amerika’ya bu konuda her türlü desteğin verilmesini istiyordu. Ayrıca, El-

Kaide’nin Afganistan’da üslendiğine dair uluslararası kamuoyu hiçbir şüphe duymuyordu. 

Taliban rejimi ise insanlığın siyasi tarihindeki en ‘ideal kötülerden’ biriydi ve gerçekçi bir 

hedefti. Dolayısıyla ABD bu operasyona başlarken meşruiyet sıkıntısı çekmedi..”353 

Operasyon sırasında Afganistan içindeki muhalif Kuzey İttifakı’da ABD 

ile birlikte hareket etmiş ve operasyonla birlikte yıllardır süren Taliban rejimi 

pasifize edilmiştir.354 Afganistan Operasyonu, 11 Eylül’ün ardından gerçekleşen her 

olayın tüm dünyayı yakından etkileyeceğini kanıtlarken; aynı zamanda Amerika’nın 

yakın gelecekte atacağı adımlar konusunda da ipuçları vermiştir. 

 Nitekim Başkan Bush yaptığı açıklamada, bu operasyonun sadece bir 

başlangıç olacağını dile getirerek, devam eden süreçte ülkeleri bir seçim yapmaya 

                                                
352 Başkan Bush’un Afganistan Operasyonu ile İlgili Açıklaması, 
http://ankara.usembassy.gov/busgaftgt.HTM, 08.10.2001 
353 Güngör, a.g.m 
354 Beyza Bermant, “Belirsizlik İçinde Yaşamak: Bitmeyen Irak Sorunu”, PİVOLKA , yıl:1(1), s.8-9 
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çağırmıştır: “Bugün Afganistan’a odaklanmış olsak da savaş genişleyebilir. Her ülke 

seçimini yapmalıdır. Bu çatışmada tarafsız zemin yoktur. Kanunsuzları ve masum 

insanları katledenleri destekleyen her hükümet kanunsuz ve katil demektir..”355  

Bu gelişmeyle birlikte Amerika ilerleyen süreçte artık öteki devlet ve 

ülkelerle ittifak veya partner ilişkisi değil, tıpkı geçmişteki imparatorluklar gibi 

bağımlılık-vassallık ilişkisi kuracağını, buna itiraz edenleri de “düşman / terörist” 

sayacağını açıkça ilan etmiştir.356 

 

C. IRAK SAVAŞI 

11 Eylül’ün ardından gerçekleşen ve 11 Eylül’le bağlantılı en çok yankı 

uyandıran olay Irak Savaşı’dır. Irak Savaşı tüm dünyadaki dengeleri değiştirmekle 

kalmamış, Amerika içinde de büyük karışıklıklara neden olmuştur. 11 Eylül’ün 

ardından Amerika’nın kazandığı sempati ve destek, Irak operasyonuyla sona ermiştir. 

Uluslararası Güvenlik Stratejisi’nin (The National Secutity Strategy) bir gerekçesi 

olarak düzenlenen Irak Operasyonu, Afganistan’a nazaran daha sınırlı bir destekle, 

fakat çok daha kararlı bir biçimde düzenlenmiştir.357  

ABD, Irak’a savaş açacağının ilk sinyallerini daha Kasım 2001’de 

vermeye başlamıştır. İlk olarak Başkan Bush, Bağdat’ın Aralık 1998’de ülkeden 

ayrılan BM silah denetçilerinin dönüşünü reddetmeye devam etmesi halinde, güç 

yoluna başvuracağı uyarısında bulunmuştur.358 

11 Eylül saldırılarıyla doğrudan bağlantısı kanıtlanamamış olmasına 

karşın, süreç içerisinde ABD’nin gündeminden düşmeyen Irak rejimi, terörist 

                                                
355 Başkan Bush’un Afganistan Operasyonu ile İlgili Açıklaması 
356 Ömer Laçiner, “American Way of Life..”, Turkishtime, www.turkishtime.org, 15 Ağustos-15 Eylül 
2003, sayı:19 
357 Özlük ve Sucu, a.g.m 
358 Irak’ta Amerikan-İngiliz Müdahalesiyle Sonuçlanan Olayların Kronolojisi, www.haberanaliz.com 
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saldırıların sorumlusu ve Afganistan Operasyonu sırasında ele geçirilemeyen Usame 

Bin Ladin’den daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. ABD savunma uzmanları, 

Irak’ın nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlarla ilgili deneylerini sürdürdüğünü ifade 

ederken, Beyaz Saray; “Saddam elindeki kitle imha silahlarıyla bir tehdit 

oluşturuyor. Bize kötülük yapmadan işini bitirmeliyiz” mesajını sürekli yinelemiştir. 

Amerikan yönetimi medya aracılığıyla da Irak’ın elinde kitle imha silahları 

bulunduğu tezini işlerken, bu silahların Irak’ın yardımıyla teröristlerin eline 

geçmesinden endişe ettiğinin altını çizmiştir.359  

ABD tarafından Irak’la savaş, “tüm dünyaya terörizme en fazla destek 

veren devletlerden birini ortadan kaldırma ve gelecekte böyle faaliyetlere girişecek 

rejimlerin gözünü korkutma mücadelesi olarak” sunulmuştur.360 Ancak ABD’nin 

Irak’ta rejim değişikliği politikasının üzerine gitme kararlılığı, 11 Eylül’de arkasına 

aldığı dünya ülkelerinin güçlü desteği konusunda rüzgârın yönünü değiştirmiştir. 

Fransa, Almanya, Rusya ve Çin, Amerika’nın tüm baskılarına ve 

kararlılığına rağmen, BM Güvenlik Konseyi’nde askeri operasyona hukuki zemin 

oluşturacak bir kararın alınmasını engellemiştir. Hatta bu ülkeler, açıkça askeri bir 

seçeneğe karşı olduklarını açıklamışlardır. Bu çerçevede ABD, Irak konusunda BM 

Güvenlik Konseyi’nin desteğini arkasına alamazken; NATO ve AB içinde de bu 

konuda görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Başta Amerikan kamuoyu olmak üzere, 

dünya genelinde de askeri harekat karşıtı gösteriler yapılırken; Suudi Arabistan, 

Suriye, Ürdün ve İran gibi Arap ülkeleri de  harekat karşıtı bir tutum sergilemişlerdir. 

                                                
359 “İkinci Bush’tan İkinci Körfez Savaşı”, www.netbul.com 
360 Barry Rubin, “Bin Ladin’in ‘Cihatci’ Stratejisi”, http://tsi.idc.ac.il/Bin_ladin.html 
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Bağlantısızlar Hareketi de, askeri bir operasyona karşı olduğunu açıkça dile 

getirmiştir.361  

Aldığı tüm olumsuz tepkilere karşın Amerikan yönetimi, Irak’a askeri bir 

operasyon düzenleme konusundaki kararlılığını sürdürmüş; ancak dünya kamuoyunu 

böyle bir askeri müdahaleyi gerekli kılan koşullar konusunda ikna edememiştir. Her 

şeyden önce ABD, Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’ne dayanarak, kendisine yönelik 

doğrudan bir saldırı olmadan da, tehdit olarak algıladığı hedefleri vurma hakkını 

kendinde görmektedir. Oysa uluslararası hukuk normları, böyle keyfi bir yaklaşımı 

onaylamamaktadır. 

“Uluslararası hukuk normları başka bir ülkeye saldırmadığı müddetçe o ülkenin 

saldırıya maruz bırakılmasını onaylamamaktadır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 2/4 ve 

51.maddelerine göre, bir ülke nefs-i müdafaa amacıyla başka bir ülkenin saldırısına karşılık 

verebilir. Bunun dışında yapılacak herhangi bir saldırı, bu defa saldırılan ülkenin nefs-i 

müdafaa hakkını kullanmasına izin verir. Amerikan yönetiminin potansiyel tehdidi bertaraf 

etmeye yönelik ilk saldırı kavramını bu açık ilkelerle bağdaştırmak mümkün değildir.”362  

Amerikan’ın bu yeni güvenlik stratejisine hukuki bir meşruiyet 

kazandırmak isteyenler ise; son derece tartışmalı “sezgisel nefs-i müdafaa” 

kavramını kullanmaktadır. Ancak William Galston’un belirttiği gibi, “ne kadar geniş 

bir şekilde yorumlanırsa yorumlansın, bu kavram bile böyle bir saldırıyı desteklemek 

için çok dar kalacaktır. Irak’tan Amerika’ya yönelen tehdit ne net bir şekilde 

tanımlanmış, ne de bu tehdidin acil olduğu ispat edilebilmiştir. Bush’un önleyici 

saldırı doktrini sezgisel nefs-i müdafaa ilkesinin sınırlarını aşmaktadır.”363 

Dolayısıyla Amerikan yönetimi, uluslararası hukuk normlarının öngördüğü savaş 

                                                
361 Ertan Efegil, “1 Mart Günü, Neden TBMM Üyeleri, Hükümet Tezkeresi’ni Kabul Etmedi?”, 
Stradigma Dergisi, Aralık 2003, sayı:11, www.stradigma.com 
362 Kösebalaban, a.g.m, s. s.34-38 
363 William A. Garston, “Why a First Strike will Surely Backfire”, The Washington Post, 16.06.2002 
(Aktaran Kösebalaban, a.g.m, s.34-38) 
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koşullarının ötesinde, kendi savunma stratejisine dayanarak Irak’a saldırma kararı 

almıştır. 

Kasım 2002’de BM Güvenlik Konseyi, Irak’ın silahsızlanmasıyla ilgili 

olarak 1441 sayılı kararı oybirliği ile kabul etmiştir. Karar, Irak yönetimi tarafından 

da kabul edilirken; BM silah denetçileri 4 yıl aradan sonra Irak’taki görevlerine geri 

dönmüştür.364 Ancak silah denetçilerinin faaliyetlerini ve uluslararası camianın Irak’a 

baskısını yeterli bulmayan ABD, Irak’a müdahale konusunda kararlı olduğunu bir 

kez daha dile getirmiştir. Bush yönetimi, “güçlü olan haklıdır” tezinden yola çıkarak, 

ABD’nin kendisini savunması için BM’nin ya da başka ülkelerin iznine ihtiyacı 

olmadığını açıkça dile getirmiştir.365  

Sonuç olarak, uluslararası kamuoyunun desteğini arkasına alamayan ABD 

ve müttefiki İngiltere, “önleyici savaş doktrini” çerçevesinde 20 Mart 2003 tarihinde 

Irak’a müdahale etmiştir. Savaşın meşrulaştırıcı gerekçeleri arasında; El-Kaide 

militanlarının Irak’tan temizlenmesi, Irak’ın elinde bulunduğu iddia edilen kitle imha 

silahlarından arındırılması ve Irak halkının özgürleştirilerek demokrasiye 

kavuşturulması gösterilmiştir.366 

 ABD önderliğindeki koalisyon güçleri bir ay bile geçmeden, 9 Nisan’da 

Bağdat’a girmiş ve Saddam Hüseyin’in saraylarını ele geçirmiştir. Böylece uzun 

yıllar ülkesini baskı ve zulümle yöneten Saddam rejimi devrilmiştir. 1 Mayıs 2003 

tarihinde ise, ABD Devlet Başkanı George W. Bush, Abraham Lincoln uçak 

gemisinde düzenlenen bir törende, “Irak Savaşı, 11 Eylül 2001’de başlayan ve halen 

                                                
364 Irak’ta Amerikan-İngiliz Müdahalesiyle Sonuçlanan Olayların Kronolojisi, www.haberanaliz.com 
365 Sedat Laçiner, “Irak’ta ABD’nin Yaptığı 7 Ölümcül Hata”, Zaman, 11.05.2004 
366 Birol Akgün, “Irak Bir Yıl Öncesine Göre Daha Güvenli Değil”, www.haberanaliz.com, 
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devam eden teröre karşı savaşta bir zafer olmuştur.” diyerek, Irak’ta çatışmaların 

resmen sona erdiğini duyurmuştur.367 

 13 Aralık’ta ise, devrik lider Saddam Hüseyin Tikrit’te yakalanmıştır. 

Bush’un zafer olarak tanımladığı bu müdahale sonucunda, Irak’ta Usame Bin 

Ladin’in askeri bulunmadığı gibi, kitle imha silahlarının olmadığı da bizzat BM 

denetçilerince açıklanmıştır. 6 Haziran 2003’de BM Silah Denetçileri Başkanı Hans 

Blix, Irak’taki biyolojik ve kimyasal silahlar konusunda Amerika ve İngiltere 

tarafından kendisine verilen istihbaratın doğruluğundan şüphe duyduğunu belirterek, 

“verilen hiçbir ihbarda kitle imha silahları bulamadık ve bu beni biraz sarstı” 

demiştir.368  

Savaştan 2 yıl sonra ABD Başkanlık İstihbarat Komisyonu da, ABD’nin 

Irak Savaşı’nı başlatmasına yol açan Irak’ın kitle imha silahları kapasitesi konusunda 

vardığı sonuçların, büyük bir istihbarat başarısızlığı olduğunu belirterek, Irak’ta 

savaş sırasında ve sonrasında kitle imha silahlarının izine rastlanmadığını 

duyurmuştur.369 

Bu gelişmelerin ışığında, Irak müdahalesinin rasyonalitesi Amerikan 

kamuoyunda ve tüm dünyada halen sorgulanmaya devam etmektedir. ABD, bu 

savaşı bir özgürlük ve demokrasi harekatı olarak göstermeye çabalasa da, yaşanan 

gelişmeler Irak’a ve bölgeye demokrasiden çok, daha fazla karmaşa ve belirsizlik 

getirmiştir. 

 “ABD, hem kendi halkına hem de dünya kamuoyuna Irak’ta bulunmasını 

haklı çıkaracak tek neden olarak Ortadoğu bölgesine Irak’tan başlayarak demokrasi getirmek 

olarak açıklamaktadır. Nitekim bu çerçevede Bush yönetimince ortaya atılan Büyük 

                                                
367 Ramazan Öney, “Irak Bataklığında Amerikan Dansı”, www.haberanaliz.com,26.03.2005 
368 Öney, a.g.m 
369 Irak Savaşı İstihbarat Başarısızlığı, www.cnnturk.com.tr, 31.03.2005 
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Ortadoğu Projesi’nin (BOP) amacının da bu bölgedeki halkları rekabetçi seçimler, siyasal 

özgürlükler, muhalefet hareketleri gibi demokratik kurumlarla tanıştırarak, Ortadoğu’nun 

sürekli şiddet ürettiği söylenen siyasal kültürünü değiştirmek olduğu söylenmektedir. Ancak 

Irak Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Irak halkı tarafından ABD’nin bir 

kurtarıcı değil, işgalci olarak görüldüğünü göstermektedir. Özellikle bölge halklarının çoğu, 

Irak’ın işgalini ABD’nin terörle mücadele için değil de; tam tersine, Ortadoğu’yu kontrol 

etmek ve dünyayı hegemonya altına almak için gerçekleştirdiğine inanmaktadır.”370 

Uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek gerçekleştirilen bu müdahale, 

genel olarak ABD’nin ve onun müttefiki İngiltere’nin dünya kamuoyundaki imajını, 

özelde ise Başkan Bush’un ve İngiltere Başbakanı Tony Blair’in siyasi durumunu da 

ciddi bir biçimde sarsmıştır. Üstelik Irak’ta kitle imha silahlarının bulunduğunu 

kanıtlayamayan Amerika ve İngiltere, sadece ekonomik nedenlerle savaşa girmekle 

suçlanmıştır. ABD’nin bu savaşı, terörizmle mücadele için değil, Ortadoğu’nun 

petrol kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için istediği iddiaları dünya basınında 

da geniş yer bulmuştur. Amerikan kamuoyunda ise, terörle mücadele için 

harcanmasının daha uygun olduğu düşünülen mali kaynakların, Irak’a savaş için 

harcanması tepkilere neden olmuştur.371 

Irak’ın silahlanması, muhtemel terör bağlantıları ve Saddam Hüseyin’in 

kişiliği gibi bazı iddiaların ötesinde, ABD’nin Irak’a müdahale etmesini anlamada 

değerlendirilmeye alınması, hesaba katılması gereken bir dizi faktör vardır: Ortadoğu 

bölgesi hidrokarbon kaynakları bakımından dünyanın en zengin bölgesidir. Hazar 

Denizi’nde ve Orta Asya’da yeni petrol rezervleri keşfedilse de,  Ortadoğu bölgesi 

hala stratejik bir öneme sahiptir. Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık 2/3’nin (%65.3) 

bölgede bulunması ve işleme maliyetinin düşük olması gerçeği, diğer taraftan dünya 

                                                
370 Akgün, a.g.m 
371 “İkinci Bush’tan İkinci Körfez Savaşı”, www.netbul.com 
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bilinen doğalgaz rezervlerinin ise 1/3’ünden fazlasının (36.1) Ortadoğu’da bulunması 

bölgeyi cazibe merkezi haline getirmekte ve dış güçlerin bölge politikasına müdahale 

etmelerini teşvik etmektedir.372 Irak’taki büyük petrol rezervleri ve 1991 yılından bu 

yana geçirdiği yıkım sonucu ortaya çıkan yeniden inşaa mecburiyeti, özellikle iki dev 

sektörün iştahını kabartmaktadır. Hem petrol şirketleri, hem de inşaat şirketleri yeni 

Irak’tan bir pay kapma çabasıyla hareket etmektedir.373 

Ortadoğu aynı zamanda dünyanın sayılı istikrarsız bölgelerinden biridir. 

Bölge stratejik konumu, sahip olduğu kaynaklar ve bölgenin sosyal kültürel ve beşeri 

yapısı gibi sebeplerden dolayı bugüne kadar iç ve dış kaynaklı birçok mücadeleye ve 

güç oyununa sahne olmuş ve olmaktadır. Dolayısıyla Ortadoğu bu istikrarsız 

ortamıyla dünyadaki terörist örgütler için güvenli bir sığınak haline gelmiştir. Bu 

örgütlerin bölge ülkeleri ve bölge dışı ülkelerce dış politika aracı olarak 

değerlendirilmeye başlanması da bölge istikrarsızlığına katkıda bulunmuştur. Yakın 

geçmişte bölgede Arap-İsrail Savaşları, hala devam eden Filistin sorunu dışında, 

İran-Irak Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgali ve bunu takiben ABD liderliğindeki 

koalisyon güçlerinin Irak’a karşı savaşı ve Kuveyt’in tekrar bağımsızlığa kavuşması 

gibi önemli olaylar meydana gelmiştir.374  

ABD’nin 1990’daki Körfez müdahalesinde Irak’ın Kuveyt’i işgali geçerli 

bir sebep olarak kabul görmüştür; çünkü bağımsız bir devlete müdahale, uluslararası 

hukuk kurallarına aykırı bir nitelik taşımaktadır.375 Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi 

üzerine Amerika önderliğindeki koalisyon güçleri duruma müdahale etmiş ve Kuveyt 

yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Kuveyt’i 

                                                
372 İdris Bal, “Ortadoğu’da  Savaş  ABD ve Türkiye”, Stradigma Dergisi, Nisan 2003, sayı:3, 
www.stradigma.com 
373 Abdullah Nergiz, “Irak Operasyonu Sonrasına Bakış”, Stradigma Dergisi, Mayıs 2003, sayı:4, 
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374 Bal, a.g.m 
375 Beyza Bermant, “Liderlerin Savaşı”, PİVOLKA, Savaş Özel Sayısı, Nisan 2003, s.22-24 
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kurtardıktan sonra savaşa devam etmeyerek Saddam Hüseyin’i iktidarda bırakmıştır. 

Müdahale sonrası,  Irak fiili olarak üçe bölünmüş; Saddam Hüseyin idaresi, 36. 

paralel ile 32. paralel arasındaki bölgede sınırlandırılmıştır. Ancak bu durum çeşitli 

spekülasyonlara neden olmuştur. Bir taraftan Saddam sonrası senaryoların hazır 

olmamasından söz edilirken, diğer taraftan bazı kesimler ABD’nin kasıtlı olarak 

Saddam’ı iktidarda bırakarak kendisinin bölgedeki varlığını meşrulaştırmak için 

Saddam’ı kullandığını ileri sürmüşlerdir.376 

Her ne kadar 1991’deki Irak Savaşı’ndan sonra Saddam Hüseyin’in 

iktidarda kalmasına müsaade edilse de, Saddam yönetimi ve Irak sorunu Amerikan iç 

ve dış politikasının temel konularından biri olmaya devam etmiştir. Özellikle 11 

Eylül saldırılarından sonra ABD, Irak ve Saddam’a yönelik çok iddialı söylemler dile 

getirmiştir. Saddam’ın bölge ve dünya barışı için tehlike arz eden bir lider olduğu 

hem ABD kamuoyu önünde,  hem de dünya kamuoyu önünde sıklıkla 

vurgulanmıştır. Bu durum ise, bir taraftan ABD yönetiminin Saddam’a yönelik 

atacağı adımlar için meşruiyet zemini hazırlarken, diğer taraftan da farkında olmadan 

ABD yönetimi için Saddam’ı etkisiz hale getirmek bir ödev haline gelmiştir.377 

Gelinen nokta itibarıyla; ABD iç, dış ve küresel politikalarıyla ilgili olan 

pek çok sebepten ötürü, Irak’a müdahale etmiştir. Ancak ABD, 1991 Körfez 

Savaşı’nda ve Taliban yönetimine karşı gerçekleştirilen Afganistan Operasyonu 

sırasında arkasında bulduğu uluslararası desteği, Irak Savaşı konusunda 

görememiştir. Tam aksine, Irak Savaşı öncesinde ve sonrasında hem BM, hem 

NATO, hem de AB içinde farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Amerika 

aralarındaki stratejik ortaklıktan ötürü, İngiltere’nin tam desteğini alsa da, askeri 
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harekatın uluslararası alanda meşruiyeti bulunmamaktadır. Üstelik Irak 

operasyonunun bölgeye istikrarsızlıklar getirdiği ortadadır.  

Sonuç olarak bugün baktığımızda, Irak’ta Saddam Hüseyin ve 

Baasçılar’ın yönetimi ortadan kalkmıştır; fakat Başkan Bush başta ilan ettiği 

hedeflere ulaşmış görünmemektedir. Savaş sonrasında Irak’ta gerek işgal güçlerine 

ve işgal güçlerine yardımcı olan Iraklılara yönelik saldırılar ve gerekse Şiiler, Sünni 

Araplar, Türkmenler ve kuzeydeki Kürtler arasındaki çatışmaların giderek artması, 

Irak’ta güvenlik ve istikrar ortamının bir süre daha sağlanamayacağını 

göstermektedir.378 

 

D. TÜRKİYE VE IRAK SAVAŞI 

Irak Savaşı, gerek uluslararası gerekse bölgesel anlamda köklü 

değişimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır ve bu süreç bugün de devam 

etmektedir.  

Savaşın hemen yanı başımızda, sınır komşumuz Irak’ta gerçekleşiyor 

olması,  savaşı Türkiye açısından çok daha önemli kılmıştır. Türkiye, 1990 yılında 

Kuveyt’in Irak tarafından işgalinden bu yana Irak’ta yaşanan gelişmelerin yarattığı 

insani ve ekonomik sorunlar ile güvenlik alanındaki sıkıntılardan en çok etkilenen 

ülkedir. Özellikle Irak’ın iç dengelerinin Türkiye’nin güvenliği için ne kadar önemli 

olduğu I.Körfez Savaşı ile çok açık bir şekilde anlaşılmıştır.379 Bu sebeplerden ötürü, 

Türkiye Irak’a ilişkin gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Diğer yandan 

Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasının engellenmesi, Türkmenlerin hak ve 

menfaatlerinin korunması, PKK / Kongra-Gel militanlarının Irak’ın kuzeyindeki 
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faaliyetlerinin durdurulması ve bu örgütün tasfiye edilmesi gibi konular Türkiye’nin 

Irak’ta izlediği politikanın temel hassasiyetlerini oluşturmaktadır.380  

Ortadoğu, insanlık tarihinin hemen her döneminde taşıdığı önem 

nedeniyle bir sıcak çatışma bölgesi olmuştur. Bölge, geleneksel olarak kültürlerin ve 

dinlerin kesişme noktası olması yanında, özellikle de sahip olduğu petrol zenginliği 

nedeniyle güç ve egemenlik mücadelelerine sahne olmuş, bu nedenle de dünyanın en 

istikrarsız bölgeleri içinde ilk sıralarda yer almıştır.381  

Sovyetler Birliği’nin 1990 yılında dağılmasıyla sona eren Soğuk Savaş’ın 

bölgeye yansıması sıcak gelişmeleri de beraberinde getirmiş ve Körfez Savaşı ile 

birlikte bölgede yeni dengelerin oluşmasına yönelik çabalar yoğunlaşmaya 

başlamıştır. Savaşla ve onu izleyen süreçle birlikte, bölge etnisite açısında da yeni 

gelişmelerle karşı karşıya kalmış; özellikle Irak’ın fiilen parçalanmasıyla Kuzey’de 

başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerini tedirgin eden Kürt devleti oluşumu 

gündeme gelmiştir. Ayrıca savaş sonrası başta Amerika olmak üzere, Batı ülkelerine 

yönelik Arap ülkelerinde oluşan tepkisel tutum radikal İslami hareketlerin 

güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Artan Batı karşıtı dinci terör eylemleri birçok 

ülkeye yönelik potansiyel tehdit riskini de güçlendirmiş, nitekim bu gelişme 

Amerika’ya yönelik 11 Eylül saldırılarıyla birlikte, bir medeniyetler çatışması 

tartışmasını da gündeme getirmiştir.382 

11 Eylül saldırıları, Türk-Amerikan ilişkilerini de doğrudan ve dolaylı 

etkileyecek sonuçları beraberinde getirmiştir. Saldırıların ardından ABD, terörizme 

karşı mücadeleyi gündeminin en üst sıralarına yerleştirmiş ve tüm iç ve dış politika 

                                                
380 Armağan Kuloğlu, “2005’in Başlangıcında Küresel Perspektiften Türkiye”, www.avsam.org, 
24.01.2005, 
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unsurlarını bu doğrultuda şekillendirmeye başlamıştır. Saldırıları izleyen süreçte iki 

ülke ilişkileri, “terörizm ile mücadelede Türkiye’nin rolü” etrafında yeniden 

yapılanmaya başlamıştır.383  

ABD’nin terörle mücadelesine başından beri destek veren Türkiye, 

Afganistan Operasyonu başladıktan hemen sonra Kuzey İttifakı’na askeri-teknik 

yardımda bulunmuş ve Afganistan’daki uluslararası askeri güce (ISAF) asker 

yollayarak bu özellikteki tek Müslüman ülke olmuştur. Türkiye, 20 Haziran 2002’de 

ISAF komutasını İngiltere’den devralmıştır. Aynı zamanda Türkiye-ABD arasında 

Taliban ve El-Kaide’nin para kaynakları konusunda istihbarat işbirliği de 

gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak İncirlik Üssü, Afganistan Operasyonu 

sırasında ABD uçaklarının kullanımına açılmıştır.384 

11 Eylül saldırılarının bir diğer sonucu, Irak’ın Afganistan’dan sonra 

“ikinci hedef” haline gelmesi olmuştur. Afganistan Operasyonu’nun ardından George 

W. Bush yönetimindeki Şahinler hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nin 1441 sayılı kararını ihlal ederek, kitle imha silahları üreterek bölge 

güvenliğini tehdit ettiğini iddia ettikleri Saddam Hüseyin rejiminin bir an önce 

yıkılması gerektiğini ifade etmiştir. Irak’a askeri operasyon düzenleme fikri, dünya 

genelinde gösterilerin düzenlenmesine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, 

Avrupa Birliği’nde ve hatta NATO’da görüş ayrılıklarının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Hem dünya genelinde Amerika’nın tek taraflı girişimine karşı fikirlerin 

ortaya çıkması, hem bölge devletlerinin ABD karşıtı düşünceleri ve hem de krizin 

Türkiye’ye komşu bir devlette yaşanıyor olması, Türkiye’yi sıkıntıya sokmuştur.385 

Irak’a karşı olası bir operasyon konusundaki şüphelerini ve çekincelerini çeşitli 

                                                
383 Türk-Amerikan İlişkilerine Bakış: Ana Temalar ve Güncel Gelişmeler, TUSİAD ABD Temsilciliği 
Değerlendirme Raporu, Haz.Yakup Beriş-Aslı Gürkan, Ocak 2003, s.44, www.tusiad.us 
384 Beriş ve Gürkan, a.g.k, s.44 
385 Efegil, a.g.m 
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ortamlarda dile getiren Türkiye, Irak’a Amerikan saldırısının planlandığı 2001 yılı 

sonlarından itibaren, “Irak’ın toprak bütünlüğünden yana” olduğunu açıkça ifade 

etmiştir.386 

Irak’a yönelik bir askeri operasyonla ilgili olarak, Türkiye’yi siyasi 

açıdan en çok düşündüren nokta, operasyon sonrası Irak’ın toprak bütünlüğünün 

korunamaması ve Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti kurulması olasılığı olmuştur. Türk 

hükümetine göre, böyle bir senaryo, PKK tehdidinden yeni kurtulmuş bir Türkiye 

için Kürt sorununun yeniden alevleneceği anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, 

ABD’nin Afganistan benzeri bir planla, Irak’ta var olan muhalefet güçleri ile işbirliği 

yaparak Saddam Hüseyin’i devirme ısrarı ve Saddam sonrası bir Irak konusunda 

ortaya somut öneriler atamaması, Türkiye’yi bölgesel istikrar açısından 

kaygılandırmıştır.387  

Türkiye’nin Irak’ta gerçekleşecek olası bir operasyonla ilgili olarak 

siyasi olduğu kadar, daha önce yaşanan deneyiminde etkisiyle, ekonomik boyutta 

endişeleri de söz konusu olmuştur. Çünkü Irak’ın Kuveyt’i işgali ile başlayan ve 

etkileri bugüne kadar kesintisiz biçimde süren Körfez Krizi’nin, Türkiye’ye hesap 

edilebilir-ölçülebilir alanlardaki tutarı 44 milyar 622 milyon doları bulmuştur.388 

Dolayısıyla Irak’a yönelik olası bir askeri müdahale sonrası, zaten kırılgan bir nitelik 

taşıyan ve yakın dönemde yaşadığı krizin ardından makro dengeleri oluşturmaya 

çalışan Türk ekonomisinin büyük kayıplara uğrayabileceği konusunda tereddütler 

dile getirilmiştir. 

Irak’a askeri müdahale seçeneğinin giderek ağırlık kazanmasıyla birlikte, 

Türkiye ve Amerika arasında belli konularda anlaşmazlıkların su yüzüne çıkmaya 

                                                
386Cemalettin Taşkıran, “Irak’taki Son Seçimler, ABD, Türkmenler ve Türkiye”, 
www.haberanaliz.com, 02.02.2005 
387 Beriş ve Gürkan, a.g.k, s.29 
388 Adil ve Aktaş, a.g.k 
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başladığı görülmüştür. 6 Aralık 2002 tarihinde ABD Savunma Bakan Yardımcısı 

Paul Wolfowitz ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Marc Grossman ve ardından 19 

Ocak 2003 tarihinde ABD Genel Kurmay Başkanı Richard Myers’in Türkiye 

ziyaretleri, ABD’ye Irak konusunda verilecek destek konusunda Türkiye’de çeşitli 

tartışmalara yol açmıştır. Bu tartışmalar özellikle, Türkiye topraklarında 

konuşlandırılmasına izin verilecek Amerikan asker sayısı, Türkiye üzerinden Kuzey 

Irak’a geçiş yapacak asker sayısı, Kuzey Irak’ın siyasi geleceği, Kuzey Irak’ta 

bulundurulacak Türk askeri sayısı ve ABD’nin Türkiye’ye aktaracağı mali yardım 

miktarı konularında yoğunlaşmıştır.389 

 Türkiye’yi zor durumda bırakan mesele, Amerikan yönetiminin, askeri 

harekat planlarına Türkiye’yi dahil etmesi, bu bağlamda Türkiye’den yaklaşık 90 bin 

civarında Amerikan askerine topraklarını açmasını istemesidir. Bu askerlerin 30 bin 

civarı Türkiye’deki üslerde ve limanlarda konuşlandırılacak, 60 bini ise Kuzey Irak’a 

geçecektir. Amerika ayrıca; İncirlik, Batman, Diyarbakır, Muş ve Malatya üsleri ile 

İskenderun, Antalya ve Mersin limanlarını kullanma izni talep etmiştir. Ancak ABD 

yönetimi, zor ikna ettiği ve harekat için ihtiyaç duyduğu Kürt grupların karşı çıkması 

üzerine Türk askerinin operasyon sırasında Kuzey Irak’a geçmesini istememiştir. 

ABD, Türkiye’ye bu yardımlarına karşılık yüklü miktarda askeri ve ekonomik 

yardımda bulunmayı kabul etmiş; ayrıca Kürt devletinin kurulmayacağına dair 

güvence vermiştir.390 

Bir yandan savaş karşıtı iç ve dış kamuoyunun baskısı, diğer yandan 

Soğuk Savaş yıllarından bu yana stratejik işbirliği içerisinde bulunduğu Amerika’nın 

bu harekatı düzenlemekteki kararlılığı, Türkiye’yi çift yönlü bir politika izlemeye 

                                                
389 Beriş ve Gürkan, a.g.k, s.30 
390 Efegil, a.g.m 
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itmiştir. Türkiye, bir taraftan soruna karşı barışçıl yollarla çözüm bulunulabilmesi 

için Arap ülkeleriyle görüşmelerde bulunurken*, diğer taraftan muhtemel harekat 

karşısında siyasi, askeri ve ekonomik kayıplarını mümkün olan en az seviyeye 

indirme düşüncesiyle Amerikan yönetimiyle pazarlığa oturmuştur.**391 Ancak devam 

eden müzakerelerde, yapılacak anlaşmanın para yönü de ağırlık kazandığından bu 

konuda dünya kamuoyunda Türkiye’nin “şark pazarlığı” yaptığı izlenimi 

doğmuştur.392 

Diplomatik girişimlerin başarısız olması ve Amerika’nın müdahale 

konusundaki kararlı tutumu nedeniyle, Türk hükümeti 1 Mart 2003 günü, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’ne, “Türk askerinin yurtdışına gönderilmesi ve yabancı ülke 

askerlerinin Türk topraklarında bulunmasına ilişkin” tezkereyi sundu. Fakat tezkere, 

meclis tarafından reddedilmiştir.***  

Bu gelişme, dünya kamuoyunda geniş yankı bulurken; karar Almanya, 

Fransa ve Yunanistan gibi savaş karşıtı ülkelerde sevinçle karşılanmıştır. Karar, 

savaşa destek veren ülkeleri de oldukça şaşırtmıştır. Özellikle Amerikalı yöneticiler 

kararın hemen ardından, karar karşısındaki şaşkınlıklarını ve kızgınlıklarını ifade 
                                                
* Türkiye, Irak Operasyonu’ndan önce, barışa son bir şans vermek için bölge ülkeleriyle ortak bir 
girişim başlatmıştır. Başbakan Abdullah Gül, İran, Suriye, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan’ı ziyaret 
etmiş, 6 ülkenin dışişleri bakanları 23 Ocak 2003’de İstanbul’da ortak bir deklarasyon yayınlamıştır. 
Bu girişimler öncesinde ve sırasında ABD’nin müdahalesine gerek kalmadan Irak sorununu çözme 
yolları aranmıştır. 
** Irak’ta gerçekleşecek bir savaş halinde, topraklarını ABD askerlerine kullandırması sözkonusu olan 
Türkiye’nin ekonomik kayıplarının giderilmesine yönelik müzakerelerde, önce hibe veya uzun vadeli 
kredi seçeneği gündeme gelmiş, daha sonra nakit hibenin bir kısmının ‘köprü kredisi’ şeklinde 
verilmesinde anlaşma sağlanmıştır. ABD’nin 4 milyar dolar yerine piyasa koşullarına göre 25-30 
milyar dolar arasında önerdiği uzun vadeli kredi seçeneği önerisi yerini, 10.6 milyar dolar tutarında 4 
yılı ödemesiz, 15 yıl vadeli krediye bırakmıştır. Paketin askeri hibe bölümünü oluşturan 2 milyar dolar 
ise, 6.8 milyar tutan mevcut FMS (Dış Askeri Satış) borçlarının silinmesinde kullanılacaktır. (Türk 
Amerikan İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası: Irak Savaşı, Haz. S.Gülden Ayman-Zeynep Erşahin, 
Boğaziçi Üniversitesi-TUSİAD Dış Politika Forumu, Mayıs 2003, 
http://www.tusiad.org/dpolitika/raporlar/) 
391 Efegil, a.g.m 
392 Seyfi Taşhan, “Irak Politikamız: Nerede Yanıldık?”,  www.foreignpolicy.org.tr,11.04.2003 
 
***  Oylamaya katılan 533 milletvekilinin 250’si ‘Hayır’, 264’ü ‘Evet’, 19’u ise ‘Çekimser’ oy 
kullandı. Salt çoğunluğa (267) ulaşılamadığı için tezkere reddedildi. ( Tartışmalı Tezkere Reddedildi, 
Hürriyet, 01.03.2003) 
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ederken, bu gelişmeyle birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinin yara aldığını 

belirtmişlerdir.393 Tezkerenin reddedilmesinin ardından uzun müzakerelerden sonra 

imza aşamasına gelen tüm mutabakat unsurları gibi, ABD’nin Türkiye’ye söz verdiği 

hibe ve kredi garantisi de askıya alınmıştır. 

TBMM’nin, ABD’nin Irak’a karşı kuzey cephesi açma ve saldırılarında 

İncirlik Hava Üssü’nü kullanmak için Türk topraklarına askerlerini konuşlandırma 

isteğini reddetmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemli bir noktası olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Irak’ta yaşanan gelişmelerin Türk-Amerikan ilişkileri açısından önemi; 

gerek ABD’nin gerekse de Türkiye’nin birbirlerine olan güven eksikliğini açığa 

çıkarması ve iki müttefikin Irak’a yapılacak askeri müdahale konusunda gerek 

amaçlar, gerekse de araçlar konusunda anlaşmalarının güçlüğünü ortaya 

çıkarmasından kaynaklanmaktadır.394  

Ret kararının ABD açısından önemli bir sonucu, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi üyelerinin yeni bir karara karşı çıkış ihtimalini güçleştirmesi ve 

Bush yönetiminin kararsız üyeleri kazanma çabalarını zayıflatması olmuştur. Ayrıca 

bu durum, ABD’nin son rötuşları yapılan savaş planlarını bozarak yeni bir savaş 

planı hazırlamasını gerektirmiş, savaşın mali ve insani kayıplarını arttırmış, 

müdahaleyi güçleştirmiştir. ABD yönetimi, Türk hükümetini, ‘müttefikin desteğinin 

en fazla gerekli olduğu bir durumda kendisini yalnız bırakmakla’ suçlamıştır.395  

                                                
393 Efegil, a.g.m 
394 Türk Amerikan İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası: Irak Savaşı, Haz. S.Gülden Ayman-Zeynep 
Erşahin, Boğaziçi Üniversitesi-TUSİAD Dış Politika Forumu, Mayıs 2003, 
http://www.tusiad.org/dpolitika/raporlar/ 
395 Ayman ve Erşahin, a.g.k 
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Türkiye, ABD’ye Irak Savaşı’nın başladığı günlerde toprakları üzerinden 

uçuş hakkı vermesine rağmen birçok Amerikalı uzman yorumcunun görüşü bunun 

çok küçük ve çok gecikmeli bir yardım olduğu yönündedir.**** 

Ancak 1 Mart tezkeresinin kabul edilmesi halinde Türkiye, Amerikan 

askeri operasyonuna meşruiyet kazandıran veya en azından siyasi ve hukuki destek 

sağlayan ilk ülke olacaktı. Amerika hazırlıkların bir an önce gerçekleştirilmesi ve 

istenilen zamanda askeri harekatın başlayabilmesi için, Türkiye’den BM 

gözlemcilerinin kararını veya Güvenlik Konseyi’nde konunun görüşülmesini 

beklemeden karar vermesini istemiştir. Bu durumda, Amerikan askerlerinin 

konuşlandırılmasına izin vermek, herkesin karşı çıktığı harekata doğrudan destek 

vermek anlamına gelecekti.396  

Üstelik ABD müdahalesine çekimser bakan bazı hükümet üyeleri ve 

TBMM’nin dışında Türk Silahlı Kuvvetleri de ABD ile müzakerelerde tam 

anlamıyla tatmin edilememiştir. TSK, çatışma başladığında ortaya çıkabilecek 

istikrarsız ortamın kontrolü için bölgede düzenin muhafazası yolunda petrol kuyuları, 

sığınmacı hareketler ve Irak’ın toprak bütünlüğü konusunda ABD ile birlikte hareket 

etmek istemiş, ancak ABD bu talepleri uygun görmemiştir.397 

Türkiye ile ABD arasında savaş süreci içerisinde ciddi ihtilaflar ortaya 

çıkmıştır. Türkiye, savaş öncesi tezkere ile gündeme gelen süreçte temel olarak 

ABD’den üç garanti istemiştir: Irak’ta ülke bütünlüğünün korunması, Kürtlerle 

beraber Türkmenlere de eyalet olma hakkının tanınması, kesinlikle bir bağımsız 

                                                
**** Oylamaya katılan 533 milletvekilinin 250’si ‘Hayır’, 264’ü ‘Evet’, 19’u ise ‘Çekimser’ oy 
kullandı. Salt çoğunluğa (267) ulaşılamadığı için tezkere reddedildi. ( Tartışmalı Tezkere Reddedildi, 
Hürriyet, 01.03.2003) 
396 Efegil, a.g.m 
397 Ayman ve Erşahin, a.g.k 
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Kürdistan’ın kurulmaması.398 Türkiye bu konularda ki hassasiyetini, Kuzey Irak 

politikasının vazgeçilmez unsurları olarak belirtmiş ve bu şartları Türkiye’nin 

“kırmızı çizgileri” olarak dünyaya ilan etmiştir.399 Ancak elli senedir Türkiye’nin 

dostu ve müttefiki olduğunu iddia eden ABD, Türkiye’nin yanı başında gerçekleşen 

ve ulusal güvenliğini çok ağır bir biçimde tehdit eden Irak sorunu karşısında bu 

güvenceleri vermekten çekinmiş ve bu nedenle de güvensizlik ortamı doğmuştur.400  

Coğrafi yakınlık, komşuluk ilişkisi nedeniyle savaşın sonuçlarından en 

çok etkilenmesi düşünülen ülke olan Türkiye, savaş sonrası ortaya çıkan yeni 

bölgesel yapılanmada yerini aramaktadır. Türkiye’nin bölgedeki rolü ve öneminin 

önümüzdeki süreçte nasıl olacağı ABD ile ilişkilerinin bu dönemde nasıl bir şekil 

alacağı ile doğrudan bağlantılıdır.401 Ancak ABD ve Türkiye’nin Ortadoğu’nun 

geleceğine ilişkin vizyonunun birebir örtüştüğünü söylemek oldukça güçtür: 

 Irak Savaşı’nın Türk dış politikası için en olumsuz sonucu, Türkiye’nin 

öteden beri karşı çıktığı ve kırmızı çizgileri olarak belirlediği noktaların artık 

savunulamaz hale gelmesidir. Bunların başında, Kuzey Irak’ta bir Kürt devletinin 

oluşmasının önlenmesi ve Türkmenlerin haklarının garanti altına alınması 

gelmektedir. 8 Mart 2004 tarihinde imzalanan Geçici Irak Anayasası’na göre, Kürt 

gruplara geniş bir otonomi sağlanırken, Türkmenlerin Irak’ın eşit bir kurucu unsuru 

olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir.402 

Savaş sonrası süreçte, Irak’ta istikrarın yeniden tesisi, toprak 

bütünlüğünün ve ülke birliğinin korunması, ülkenin yeniden yapılandırılması gibi 

                                                
398 Anıl Çelen, “Türkiye’nin ABD’ye Güvensizliği”, www.haberanaliz.com,02.04.2003 
399 Cemalettin Taşkıran,” Irak’taki Son Seçimler, ABD, Türkmenler ve Türkiye”, 
www.haberanaliz.com, 02.02.2005 
400 Çelen, a.g.m 
401 Ümit Özdağ, “Türk Amerikan İlişkileri ve Türkiye’nin Bölgesel Rolü”, Asomedya Dergisi, 
01.07.2003 
402 Akgün, a.g.m 
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hususlar tüm bölge için olduğu kadar Türkiye bakımından da hayati önem 

taşımaktadır. Türkiye sınırlarının hemen ötesinde yaşanan gelişmelerden endişe 

duymakta ve istikrarın yeniden kurulmasını arzu etmektedir. Ancak Amerika’nın 

bölge dengelerini ve dinamiklerini çoğu kez göz ardı ettiği ve kendi şartlarını 

bölgeye empoze etmeye çalıştığı görülmektedir. İddia edildiği gibi; Irak ve 

Ortadoğu’ya istikrar, demokrasi ve ekonomik işbirliği üzerine yeniden 

yapılandırılabilirse, bundan tüm bölgenin özellikle de Türkiye’nin çıkar sağlayacağı 

ortadadır. Ancak gelecek günlerin istikrardan çok çatışmaya gebe olduğu ve 

Türkiye’nin çok daha  zor bir dönemden geçeceği anlaşılmaktadır.403  

ABD’nin Ortadoğu’da başlattığı yeniden yapılandırma süreci, Türkiye onaylasın ya 

da onaylamasın, çoktan işlemeye başlamış bir faaliyetler dizgisidir. Dolayısıyla Irak 

Savaşı sırasında bu faaliyetlere ne taraf olmuş, ne de dışında kalmış olan Türkiye için 

esas sorun bundan sonra ortaya çıkacak gibidir.404 

 

2. IRAK SAVAŞI VE MEDYA 

A. DÜNYA MEDYASI VE SAVAŞ 

Modern zamanlarda medya, savaşın bir parçasıdır. Eskiden savaşan 

taraflar bir meydanda kozlarını paylaşır; kazanan ve kaybeden o meydanda belli 

olurdu. Medya çağının savaşları ise sadece meydanlarda kazanılmıyor artık.. Bugün 

savaşlar; silahlarla değil, etkin ve doğru bir propagandayla, medyanın dizginlerini 

elde tutmanın formülleriyle kazanılıyor. Dolayısıyla savaşı sadece cephede değil, 

cephe gerisinde de kazanabilmenin yolu, öncelikle medya cephesindeki savaşı 

kazanmaktan geçiyor. 

                                                
403 Sedat Laçiner, “Irak’ta Hedefe Ulaşıldı mı?”, Irak Küresel Meydan Savaşı ve Türkiye, Roma 
Yayınları, Ankara: Temmuz 2004, s.152 
404 Beril Dedeoğlu, “Ortadoğu’nun Yeniden Yapılandırılması ve ABD Talepleri”, 
www.haberanaliz.com, 21.04.2003 
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Günümüzde medyanın sadece savaş alanlarından haber vermekle, savaşı 

sunmakla yetinmediğini; aynı zamanda savaşın bir parçası, manipüle edicisi olduğu 

gerçeği, Irak Savaşı sırasında bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Irak’ın işgali ile 

içine girdiğimiz dönemde ortaya çıkan en önemli gerçek şudur ki; artık medya eski 

savaşlarda olduğu gibi yalnızca propaganda taktikleri için kullanılmamaktadır. Paul 

Virillo’nun dediği gibi, “Onlar aparatlarıyla algının, zamanın ve mekanın mantığını 

değiştirerek savaşların mantığını değiştirmeye cesaret ediyorlar.”405 

Irak’ta gerçekleşen savaşın bir ayağını kara operasyonları ve 

bombardımanlar oluştururken, diğer bir ayağını da yürütülen psikolojik savaş 

oluşturmuştur. Hem koalisyon güçlerinin, hem de Iraklıların başvurdukları bu savaş 

yöntemi, her türlü medya gücüne ve propagandaya dayanmaktadır. Saldıranlar için 

olsun, savunanlar için olsun kendini galip göstermek, orduların ve halkın moralini 

yüksek tutup, desteğini alabilmenin tek yoludur. Bu da ancak medyanın gücü ve 

desteği sayesinde olmaktadır.406  

Nitekim Irak Savaşı sırasında en fazla öne çıkan unsurlardan biri medya 

ve özellikle de televizyon kanalları olmuştur. İlk kez Körfez Savaşı’nda CNN’in 

rakipsiz olarak gerçekleştirdiği naklen savaş yayını, bugün artık birçok medya 

kuruluşu tarafından hayata geçirilmektedir. Bu televizyon kanalları arasında 

Amerikan CNN, NBC, ABC, Fox; İngiliz BBC, Sky News gibi kanallarının yanı sıra 

özellikle Arap kökenli Katar televizyonu El Cezire dikkat çekmektedir. Bunların yanı 

sıra El Arabiye ve Abu Dabi televizyonları da Irak Savaşı sırasında göze çarpan 

sivrilen televizyon kanalları olmuştur. Savaşın medya da geniş bir yer bulmasıyla, 

                                                
405 Esra Arsan, “Kitle Kandırma Silahı: Medya”, Zaman, 28.04.2003 
406 Arev Karabetyan, “Aynı Saddam Aynı Bush”, Detay Dergisi, Nisan 2004 sayı:53, 
www.detay.gsu.edu.tr  

150 



    

televizyon kanalları ve gazeteler, iki tarafın birbirlerine karşı yürüttükleri psikolojik 

savaşta kullandıkları propaganda araçları halini almıştır.407 

I. Körfez Savaşı sırasında ABD, Bağdat’ı bombalarken CNN televizyonu, 

savaşı naklen yayınlayarak gelişmeleri tüm dünyaya aktarmıştı. Tarihin bu ilk 

“naklen” savaşını izlemek için televizyonlarının başına geçen milyonlarca insanda, 

‘gerçek’ savaş görüntülerini izlediklerini zannederken, aslında kurgulanmış 

görüntülerden oluşan yapay bir savaş filmi izlemişlerdi. Çünkü o zaman cepheden 

gelen haberler Pentagon ve CNN kaynaklıydı, dolayısıyla istenmeyen görüntüler ve 

bilgiler kolaylıkla saklanabilmişti.408 Oysa son Irak Savaşı’nda Batılı medya 

kuruluşlarına bağımlılık büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Çünkü artık Batılı büyük 

medya kuruluşları olayları sansürlemeye kalksa da, iletişim teknolojilerinin 

gelişmişliği nedeniyle insanlar savaşta yaşananları farklı kanallardan, farklı bakış 

açılarıyla öğrenebilmiştir.409 

Özellikle, Afganistan Harekatı sırasında yıldızı parlayan El Cezire 

televizyonu ve Abu Dabi televizyonu Bağdat’tan yaptıkları canlı yayınlar ve 

verdikleri bilgilerle Amerikan medya hakimiyetini kırmaya çalışmışlardır. Hatta El 

Cezire televizyonu, Batılı büyük medya organlarının yanında alternatif görüntüler 

sunma konusunda çok önemli bir rol oynamış; dünya kamuoyu ilk kez savaşta ölen 

insanlarla, onların acılarıyla yani gerçek savaş görüntüleriyle karşı karşıya kalmıştır. 

Bu sayede El Cezire, dünyanın bu savaşa tek taraflı bakmasını engelleyen en önemli 

haber kaynağı konumuna gelmiştir. 

Daha önceki savaşlarda “insansız savaş” görüntülerine alışmış dünya 

kamuoyu bu savaşta, savaşın gerçek yüzüyle yüzleşmiştir. Prof. Nurdoğan Rigel’in 

                                                
407 Karabetyan, a.g.y 
408 Ertuğrul Acar, “Meydan Savaşlarından Medya Çağı Savaşlarına”, 
www.dorduncukuvvetmedya.com, 24.03.2003 
409 “Batı Bu Kez Sansürleyemedi”, Prof. Nurdoğan Rigel’le yapılan söyleşi, Cumhuriyet, 09.04.2003 
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ifadesiyle bu savaşta insanlık, I.Körfez Savaşı’nda olduğu gibi ekranlarda yalnızca 

savaş teknolojisine ait görüntüleri izlemekle kalmamış, El Cezire sayesinde silahların 

insanlara neler yaptığına da tanık olmuştur. Dolayısıyla bu savaşta çok dengeli 

olmasa da, insan unsurunun daha fazla ön plana çıktığını söylemek mümkündür.410  

Afganistan Harekatı sırasında CNN televizyonu Amerikan savaş 

uçaklarındaki kameralardan gelen görüntülerle bombardımanı televizyonlara 

yansıtırken, bombaların düştüğü köy ve kasabalarda çekim yapan El Cezire, 

Amerikalıların sadece Taliban ve El- Kaide’ye değil, sivil halka da büyük zarar 

verdiğini kanıtlamıştır.411 Mağdur ülkedeki gelişmeleri bir Arap televizyonunun 

dünyaya duyurması başta CNN olmak üzere tüm Batı siyasi, askeri ve medya 

dünyasını şaşırtmıştır. Çünkü o zamana kadar dünya medyası özellikle Doğu’daki 

savaşları hep batılı gözüyle izlemeye alışmıştı. Bir anda Ortadoğu kökenli bir Arap 

kanalı çıkıp onların yaptıkları işi farklı bir perspektiften yapmaya başlayınca alt üst 

oldular. El Cezire televizyonu, gelişmeleri aktarırken özellikle Batı’da egemen olan 

İslamiyet ve Arap karşıtı deyim, yaklaşım ve kalıplardan doğal ve yapı olarak uzak 

dururken, Batı’da terörist başı olarak ilan edilen El Kaide örgütünün lideri Usame 

Bin Ladin’in kasetlerini yayımlayarak Batı dünyasının tepkisini toplamaya devam 

etti.412  

Son Irak Savaşı’nda ise, yayınlarında ülke politikalarını dikkate almak 

zorunda kalan ABD ve İngiliz medya kuruluşlarının aksine El Cezire, savaşın 

‘çıplak’ gerçeklerini ekranlara getirerek, dünya kamuoyunun tek taraflı bilgi almasını 

engellemiştir. 

                                                
410“Batı Bu Kez Sansürleyemedi”, Prof. Nurdoğan Rigel’le yapılan söyleşi, Cumhuriyet, 09.04.2003 
411 Ragıp Duran, “Embedded: İliştirilmiş Değil Askeri Yatılı”, Kozmopolit Dergisi, Nisan 2003 sayı:7, 
www.kozmopolit.com 
412 Mukadder Ekrem, “Medya Savaşı Normalleştiriyor”, Esra D. Arsan’la yapılan röportaj, 
www.evrensel.net, 06.08.2003 
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“El-Cezire, harekata tek taraflı bakmamızı engelleyen en önemli haber kaynağı 

şu günlerde.’Bir dakika o kadar da değil’ türünden görüntüler ve haberlerle dünya 

kamuoyunu şaşırtmaya devam ediyor. İlk önce, Pazar günü yayınlanan Amerikalı esirlerin 

görüntülerini izledik. Daha sonra bir çiftçinin, büyük olasılıkla I. Dünya Savaşı’ndan kalma 

tüfeğiyle helikopter avlamasına gülümsedik.”413 

Savaş sırasında, Amerikan ve İngiliz medya kuruluşları hükümetlerine 

destek vererek savaş yanlısı bir tutum sergilerken, Irak’ta yaşanan kimi olaylar 

özellikle kendi kamuoylarından gizlenmeye çalışılmıştır. Ancak Batılı medya 

kuruluşlarının bu  “yanlılığı”nın aksine, El Cezire televizyonu Irak’ta gerçekte neler 

yaşandığını gözler önüne sermiştir. 

“ Pentagon ve İngiliz Savunma Bakanlığı kendi kontrollerindeki ABD ve İngiliz 

TV’leriyle, dünya kamuoyunu etkileyebileceğini düşünüyordu... Ancak yanıldılar... Hiç 

hesapta olmayan “El-Cezire” çıktı ve “pişmiş aşa ve pişirilmiş savaşa” su kattı... CNN’lere, 

BBC’lere, ITN’lere kalsaydık, ele geçirilmiş ABD askerlerinden belki de haberimiz dahi 

olmayacaktı....”414 

Gerçekten de dünya haber dolaşımını ellerinde bulunduran Amerikan ve 

İngiliz medya kuruluşlarının bu savaşta objektif ve tarafsız olarak görev yaptıklarını 

söyleyebilmek güçtür. Daha Afganistan’ın işgaliyle başlayan süreçte, ABD ve 

İngiltere’de kendi ülkelerinden çok uzakta ve farklı bir coğrafyada gerçekleşen 

savaşların, medyada “öyküleştirilmesi” sürecine tanık olduk. Hem İngiliz, hem de 

Amerikan medyası savaşta akan kanı, şiddeti, sivil ölümlerini kaba bir gerçekçilik ile 

değil de, daha çok öykü formatında, belgesel nitelikli bir habercilik temelinde 

                                                
413 Mansur Forutan, “Tarım Politikası Değişmeli!...”, Sabah, 26.03.2003 
414 Ali Kırca, “Biri Sizi Gözetliyor”, Sabah, 26.03.2003 
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vermeye başladı.415 Dolayısıyla bu şekilde savaşın yok ediciliği görmezden 

gelinirken, dünya kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgi alması da engellenmiş oldu. 

Özellikle Amerikan medyası, 11 Eylül’ün de etkisiyle gazetecilik 

mesleğinin dışında, kendisini ülkesini savunan asker gibi görmeye başlamıştır. Ana 

akım medya dışında kalan savaş karşıtı medya haricinde, özellikle yaygın halk 

kitlelerine seslenen CNN, FOX TV, CBS, NBC gibi büyük kanallarda bu yaklaşımı 

gözlemek mümkündür.416 Hatta Irak’a yönelik saldırı öncesinde Amerikan 

medyasının ısrarla işlediği konuların başında “savaşın kaçınılmazlığı” önemli bir yer 

tutmuştur. Medyadaki genel tutum, savaş karşıtı eylem ve fikirlerin yaygınlaşmasını 

önlemektir. Bu amaçla, başta Amerikan medyası olmak üzere tüm global medya, 

Ocak 2003’den itibaren başlayan savaş karşıtı gösterileri görmezden gelmeye 

çalışmıştır.417 

Associated Press (AP) gibi büyük haber ajansları, dünyanın dört bir 

yanında gerçekleşen savaş yanlısı ya da savaş karşıtı göstericileri Pro-Troops veya 

Anti Troops olarak verdiler. Yani dünya kamuoyu, “ordu yanlısı” veya “ordu karşıtı” 

olarak ikiye ayrıldı. Savaşa karşı olmak, Amerikan ordusunun ulvi emellerine karşı 

olmakla eşdeğer tutuldu.418 New York Times gazetesi Central Park’ta Şubat 2003’de 

düzenlenen, 50 bin kişinin katıldığı ilk büyük gösteriyi haber olarak vermezken, New 

York Post gazetesi ise, gösteriyi “Saddam ve El-Kaide Yanlıları” diye 

yansıtmıştır.419 

Savaşın başlamasıyla birlikte ABD güdümlü medya, koalisyon güçlerinin 

ne kadar mükemmel olduğu, ileri teknolojiyle donatılmış silahlara sahip olduğu 

                                                
415 Arsan, a.g.y 
416 Ekrem, a.g.y 
417 Norman Solomon, “The Conventional Media Wisdom of  Obedience”, www.zmag.org, 13.03.2003 
418 Arsan, a.g.y 
419 Ragıp Duran, “Vicdan Medyanın Panzehiri”, www.sansursuz.com 
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sürekli vurgularken; Irak güçlerinin silahlarının çalışmadığını, uçaklarının 

uçmadığını iddia etmiştir. Savaşla birlikte, “Savaşta Bir Ulus” eki yayınlayan New 

York Times gazetesi, büyük fotoğraflar eşliğinde sürekli askerlerin 

kahramanlıklarından bahsetmiştir. Savaşa başından beri destek veren ucuz tabloid 

gazetelerde ise; fotoğrafların kullanılışından, dev puntolu başlıklara kadar haberlerin 

yansıtılışı, Amerikan ordusunun “haklı bir savaşı” yürüttüğü görüşünü 

pekiştirmiştir.420 

Reyting için kıyasıya yarışan Amerika’daki televizyon kanalları ise, 

koalisyon güçlerinin Irak’ta ilerleyişini canlı olarak yayınlamıştır. Askeri araçlardan, 

çölde ilerleyen tankları, zırhlıları, kamyon ve cipleri dakikası dakikasına 

izleyicilerine aktaran kanallar arasında özellikle CNN ve Fox Tv öne çıkmaktadır. 

Hatta 11Eylül sonrası artan milliyetçi yayınlarıyla pek çok Amerikalının beğenisini 

toplayan ve bu savaşta Bush yönetiminin en büyük destekçisi olan Fox Tv, Körfez 

Savaşı’nda yıldızı parlayan CNN’in en büyük rakibi konumuna gelmiştir.421 

CNN ve Fox Tv başta olmak üzere geniş kitlelere ulaşan bütün televizyon 

kanallarında canlı yayınlarla Irak’tan gelişmeler aktarılırken, özellikle ölü ve 

yaralılara ait görüntülerle sivil halkın dramını yansıtan görüntülere pek yer 

verilmemiştir. Daha çok askerlerle röportajlar yapılarak halkın morali yüksek 

tutulmaya çalışılmıştır. Asker aileleri ekrana çıkartılıp, tüm tehlikesine karşın, Irak’ta 

savaşan askerlerin görevinin önemi sık sık vurgulanmıştır. Genel olarak gazetelerde 

ve televizyonlarda yayınlanan haberler, koalisyon güçlerinin başarıları üzerine 

yoğunlaşmıştır.422  

                                                
420 Zülal Kalkandelen, “Medya Bush’un Borazanı”, Cumhuriyet, 31.03.2003 
421 Büyük Medya Reyting Iraklı ise Can Derdinde, Milliyet, 22.03.2003 
422 Kalkandelen, a.g.y 
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Diğer yandan özellikle Amerikan medyasının oto sansür uyguladığı 

dikkat çekmektedir. Örneğin, Amerikalı savaş esirlerinin görüntüleri, televizyonların 

yayınlamayı “etik bakımdan uygun bulmamaları” sonucu hiçbir kanalda yer 

almazken, çok kısa bir haber olarak verilmiştir.423 Pek çok uluslararası televizyon 

kanalı, El Cezire Televizyonu’nun Iraklılar tarafından öldürülen ve esir alınan 

koalisyon birlikleri askerlerinin görüntülerini canlı olarak yayınlarken, CNN ve 

BBC’nin bu görüntüleri yayınlamaması dikkat çekmiştir.  

Irak’ta yönetimin ele geçirdiği savaş esirlerinin Amerikan halkından 

gizlenmesi, bunun için basın yayın organlarına direktifler verilmesi gibi yöntemler 

savaşla doğrudan bağlantılı yönlendirmeler kapsamındadır. Basının bu önemli haberi 

görmezden gelmesi ABD Dışişleri Bakanı Donald Rumsfeld tarafından Cenevre 

Sözleşmesi’ne aykırı ilan edilmesiyle ilgilidir. Çünkü ‘emir’ büyük yerden 

gelmiştir.424  

Rumsfeld, ele geçirilen esirlerin görüntülerinin televizyonlarda 

yayınlanmasının ardından bir açıklama yaparak,  savaş esirlerine nasıl 

davranılacağını düzenleyen uluslararası kuralları içeren Cenevre Sözleşmesi’nin 

çatışmada yakalanan askerlerin görüntülerinin basın mensupları tarafından 

çekilmesini veya bu askerlerin sorgulanmasını yasaklandığını dile getirmiştir. Ancak 

söz konusu olan Iraklı esirler olunca, onların görüntülerinin yayınlanmasında 

herhangi bir sakınca yoktur. Yaptığı açıklamada Beyaz Saray Sözcüsü de tam olarak 

aynı şeyi dile getirmiştir: “İkisi aynı şey değil.”425 

Nitekim önce Amerikan askerlerinin Iraklı sivil ve askerleri nasıl esir 

aldıkları ajanslara fotoğraf olarak düşmüş, ardından canlı görüntüler televizyon 

                                                
423 Kalkandelen, a.g.y 
424 Güray Öz, “Medya ve Savaş Onlar da Muharip”, Sol Dergisi, Nisan 2003, sayı:198, 
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ekranlarına yansımıştır. Daha sonra da, Irak güçlerinin eline düşen koalisyon 

askerlerinin görüntüleri önce Irak televizyonunda ardından da El Cezire 

televizyonunda yayınlanmıştır. Dolayısıyla her iki tarafta savaş esirlerini kendi 

propaganda malzemesi olarak kullanmış ve medya da bu duruma alet olmuştur.426 

Irak’taki savaş; propaganda, manipülasyon, dezenformasyon gibi 

terimlere ilişkin tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşımıştır. Global 

medya, özellikle Soğuk Savaş sonrası askeri operasyonları ele alınışında, daha 

önceki deneyimlerine göre özgür medya düşüncesinden daha da uzaklaşarak, adeta 

bir propaganda bürosu biçiminde faaliyetlerini sürdürmüştür. Kurşun ve bombalarla 

yapılan savaşın dışındaki enformasyon savaşında, propaganda, manipülasyon, 

dezenformasyon terimleri yeniden sıcak gündeme oturmuştur. 427 

Irak Savaşı boyunca her iki tarafta dünya kamuoyunu her gün, her saat 

dezenforme edilmiş haberler bombardımanına tutmuştur. Özellikle Irak Enformasyon 

Bakanı El-Sahaf’ın Irak Devlet televizyonuna veya El Cezire’ye yaptığı açıklamalar 

ile; ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in CNN veya Fox kanallarına yaptığı 

açıklamaların tamamen birbirine zıt olduğu durumlar ortaya çıkmıştır.428  

ABD, dezenformasyonda hem kendi medyasını hem de Avrupa ve 

Ortadoğu’daki iletişim araçlarını kullanmıştır. Dezenformasyonun gerçekte nasıl 

tehlikeli bir silaha dönüştüğünü ise, Irak’a saldırının başlatılmasına yol açan bir 

eylem gözler önüne sermiştir. İtalyan Haber Ajansı ANSA, Irak’a Amerikan 

işgalinin başlamasından bir kaç gün önce dünyaya duyurulan “Tarık Aziz kaçtı” 

haberinin CIA tarafından tezgahlandığını duyurmuştur. Buna göre, ABD ajanları bu 

haberi İsrail’in istihbarat sitesi Debka’ya sızdırarak tüm dünyaya ulaştırdı. Bu sırada 

                                                
426 Esirlerle Oynanan Kirli Oyun, Cumhuriyet, 25.03.2003 
427 Yasemin İnceoğlu, “Savaşta Medya Cephesi”, Radikal, 23.03.2003 
428 Karabetyan, a.g.y 
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Aziz, Bağdat’ta olduğunu duyurmak için televizyona çıkınca, uydudan izlendi ve 

çıkışta Saddam’ın yanına gidince ABD düğmeye bastı. ABD bu iddia ile Saddam’ın 

yerini, en güvendiği adamını tuzağa düşürerek buldu.429  

Savaş sırasında Amerikan televizyonlarının cephe gerisinden ürettiği 

senaryolar, hem Irak ordusu hem de Irak halkı üzerinde psikolojik baskı 

oluşturmuştur. Örneğin, savaşın başında El Fao yarımadasının alındığı, Umr Kasr’ın 

ele geçirildiği haberleri ABD güdümlü basın yayın organlarında yayınlanırken, 

bağımsız yayın organları bu bilgiyi yalanlamakta gecikmediler. Amerikan Associated 

Press haber ajansı Saddam’ın komutanlarıyla iletişimin kesildiğini duyururken, Irak 

lideri komutanlarıyla televizyonlarda boy göstermekteydi.430 

Savaşın başlamasıyla birlikte, “Saddam yaralandı, Taha Yasin Ramazan 

öldürüldü” gibi, ABD televizyonlarının sık sık yayınladığı ve Türk medyası da dahil 

dünya medyasının çoğunun hiç kuşku duymadan yayınladığı pek çok haberin aslında 

çarpıtılmış ve yalan haberler olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştır. Irak da boş 

durmayarak, Amerika’nın bu medyatik saldırılarına yine medyatik taktiklerle cevap 

vermeye çalışmıştır. Özellikle Irak Enformasyon Bakanı El-Sahaf yaptığı çıkışlarla, 

Amerikalıların açıklamalarını çürütmeye uğraşmıştır. Aynı zamanda yarısı yanmış 

Kuran-ı Kerim gibi dinsel öğeler kullanılarak, Amerikalıların camileri hedef aldığı 

iddiaları gündeme getirilmiş, bu sayede ABD’ye karşı İslam dünyasındaki muhalif 

güçleri harekete geçirmek amaçlanmıştır.431  Ancak Iraklıların yaptığı bu tarz 

çıkışlar, Amerikalıların ürettiği senaryolar kadar etkili olamamış ve dünya 

medyasında yeterince yer bulamamıştır. 

                                                
429Mehmet Faraç, “Savaş, Barış ve Dezenformasyon...”, Cumhuriyet, 22.03.2003, Faraç, a.g.y, “ 
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I.Körfez Savaşı’nda olduğu gibi bu savaşta da sayısal dezenformasyon 

çok kullanılmıştır. Her iki tarafta gerçek ölü ve yaralı sayısını saklarken, bu 

konularda dünya kamuoyu yeterince bilgilendirilmemiştir. Özellikle Irak, kendisini 

güçlü göstermek gereksinimini hissettiği için ölü ve yaralı sayılarını hep indirerek 

vermiştir.432 Medyada da, Irak’ta yaşanan sivil ölümlerle ilgili detaylı analiz 

yapılmamıştır. 

Özellikle global medyanın bu savaşta dünya kamuoyuna karşı en büyük 

sorumsuzluğu, “Bu da bizim ulaşabildiğimiz ve size ulaştırmamıza izin verilen savaş 

haberleri” hatırlatmasını yapmamaları olmuştur.433 Bunun yerine BBC, ITN, Sky ve 

Fox News gibi geniş kitlelere ulaşan televizyon kanalları, Irak çıkışlı her haberde 

“tabi ki bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı... Muhtemelen kara propaganda...” 

uyarısını eklerken, Pentagon ve CIA kaynaklı her bilgiyi, adeta “tartışılmaz gerçek” 

gibi vermişlerdir. Bazı cephe muhabirleri de (embedded’lar) hayranlık dolu ifadelerle 

“muzaffer askerlerin” başarılarını aktarırken, Irak denetimine rağmen onlara göre 

daha bağımsız çalışan Bağdat’taki muhabirler, bu insanlık ayıbına yaptıkları tanıklığı 

dünyaya duyurmaya çalışmışlardır.434 

Sonuç olarak global televizyon kanalları ne görmemizi istedilerse 

kamuoyuna onu göstermişlerdir. Çölde ilerleyen Amerikan tankları gibi, Iraklı 

çocukların Amerikan askerlerine gösterdikleri ilgi gibi, Irak’a yapılan yardım 

görüntüleri gibi, “seçilmiş imajlar” yansıdı ekranlara. Böylece koalisyon güçlerinin 

savaşı Irak halkının iyiliği için yaptığı fikri, sürekli vurgulandı. Ancak bombardıman 

sonucu harap olmuş şehirler, sivil halkın dramı gibi savaşın asıl yüzünü yansıtan 

                                                
432 İnceoğlu, a.g.y 
433 İnceoğlu, a.g.y 
434 Zafer Arapkirli, “Yalan Füzeleri”, www.ntvmsnbc.com, 23.03.2003 
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görüntülere ise hiç yer verilmedi ekranlarda. Savaş öyküleştirilerek, kimi gerçekler 

görmezden gelinerek yansıtıldı. 

Irak Savaşı’nda bugüne kadar ki savaşlara kıyasla daha detaylı yayın 

yapılmasına karşın, dünyanın farklı yerlerinden gelen gazetecilerin geçtiği haberler, 

genellikle hükümetlerin savaş karşısında aldıkları tavırlardan etkilendi.435 Özellikle 

ABD medyası tarafından savaşın insani boyutu bilinçli olarak arka plana itildi. Çok 

az sayıda gazeteci ve medya kuruluşu, Irak’taki sivil kayıpların hangi boyutta 

olduğuyla ilgilendi. ABD medyası, ABD yönetimine gerekli soruları sorup, bunları 

izlemekte başarısız kaldı. Savaşın meşruiyeti hemen hiç sorgulanmadı.  

Prof. Haluk Şahin’e göre özellikle soruşturmacı gazetecilik geleneğinin 

güçlü olduğu bir gazetecilik anlayışından gelen Amerikan basınının, 11 Eylül’den 

sonra sanki bütün sorgulama filtrelerini çıkarttığı ve kendisine verilenleri olduğu gibi 

kabul etmeye başladığı görüldü. Amerikan medyaları bu sersemlemişlik ve 

vatanseverlik kaygıları içinde beklenen eleştirel mesafeyi koruyamadılar.436 Sonuç 

olarak, medya kuruluşlarının çoğu Bush yönetiminin yönlendirmesiyle,  bazı 

gerçeklerin üzerinin örtülmesine alet oldu. 

CNN’in ünlü savaş muhabiri Christiane Amanpour’un açıklamaları da 

bu görüşü destekler niteliktedir. Amanpour; “Irak Savaşı sırasında hem basının ağzı 

kapatıldı, hem de basın kendi ağzını bağladı” diyerek hem basına özeleştiri getirmiş, 

hem de Bush yönetiminin savaş sırasında basın üzerinde kurduğu özdenetime dikkat 

çekmiştir. Yayınlarla ilgili korku ve kendi kendini sansür ortamı yaratan Bush 

yönetimi ile onun Fox televizyonundaki askerlerinin CNN’e gözdağı verdiğini iddia 

                                                
435 Dünya Basınının En Zor Sınavı, Cumhuriyet, 25.03.2003 
436 Erem Kargül, “Savaşın İlk Zaiyatı Hakikattır”, Haluk Şahin’le söyleşi, Turkishtime, Mart-Nisan 
2003 sayı:14, www.turkishtime.org 

160 



    

eden Amanpour, kitle imha silahları konusunda en üst düzeylerde bir yanlış 

bilgilendirme(dezenformasyon) yapıldığının altını çizmiştir.437 

Sonuç olarak Amerikan yönetimi kendi kontrolündeki basın-yayın 

organları kanalıyla dünya kamuoyunu etkilemeyi ve bu sayede savaşın haklılığını 

gözler önüne serebilmeyi hedeflemiştir. Çünkü günümüzde kamuoyunun savaşla 

ilgili düşünceleri büyük önem taşımaktadır. ABD, 1970’lerde kamuoyunun desteğini 

kaybettiği için 54 bin gencini yitirdiği bir savaşı terk etmek zorunda kalmıştır. Bu 

durumdan ders çıkaran Amerikalılar, halkın istemediği bir savaşı sürdürmenin hiçbir 

koşulda mümkün olamayacağını anlamıştır. Dolayısıyla ABD, Irak Savaşı’nda da 

gerek Amerikan kamuoyunun ve gerekse dünya kamuoyunun ne göreceğini kontrol 

altında tutmaya çalışmıştır. Bu nedenle istenmeyen bilgi ve görüntülerin 

yayınlanmasına engel olmaya çalışan Amerika’nın bu planını, başta El Cezire olmak 

üzere El Arabiye ve Abu Dabi Televizyonu gibi alternatif kanalların yayınları boşa 

çıkarmıştır.438 

Koalisyon güçlerinin Irak’a düzenlediği özgürlük operasyonu, Batılı 

basın-yayın organlarının yanı sıra,  Arap medyası tarafından da, 24 saat “Arap 

aleminin duyarlılığıyla” takip edilmiştir. Çanak anteni olan herkesin seyredebildiği 

bu Arap haber kanalları, özellikle Amerikan medyasının görmezden geldiği haber ve 

görüntüleri vererek önemli bir açığı kapatmıştır. Körfez’in zengin şeyhleri tarafından 

finanse edilen bu kanallar, Amerikan medyasından farklı olarak son derece kanlı 

savaş görüntülerini ekranlara getirirken; özellikle hayatını kaybeden sivillerle, ölü ve 

esir düşmüş müttefik askerlerin görüntülerine yer verilmiştir.439 

                                                
437 Amanpour’dan Ağır Eleştiri: Medya Bush’un Askeri Oldu, Milliyet, 16.03.2003 
438 Kargül, a.g.y 
439 Arap Medyasında Savaş Rekabeti, Milliyet, 28.03.2003 

101 

161 



    

Özellikle Ortadoğu ülkesi 500 bin nüfuslu Katar’da yayın yapan ve her iki 

tarafa da eşit uzaklıkta durmaya çalışan ve büyük ölçüde bunu başaran El Cezire 

televizyonu sayesinde, global televizyon kanallarının gösterdiği seçilmiş imajların 

dışında, dünya kamuoyu Irak’ta yaşanan gerçek sivil katliama tanıklık etmiştir.440 

Tarafsız ve liberal bir çizgiye sahip olan El Cezire’nin en önemli özelliği, 

Ortadoğu’yu çok iyi tanıyan ve oradaki dili ve atmosferi iyi bilen bir kanal 

olmasından ileri gelmektedir. El Cezire’nin gerek Afganistan Harekatı ve gerekse 

Irak Savaşı sırasındaki başarısı, halkın içinden, savaşın ortasından çektikleri 

görüntülerle yaşanan dramı, birebir gözler önüne sermesinden kaynaklanmaktadır.441 

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Jasim el Ali, bu politikalarını, 

“Savaşın her yüzünü, izleyicinin görmesi gerekir.” şeklinde açıklamaktadır.442 

1991 Körfez Savaşı’nda Irak’ın Kuveyt’i işgalini devlet kontrolündeki 

Arap televizyonları ancak 3 gün sonra yayınlayabilmişken, bugün El Cezire 

sayesinde benzer haberler birkaç dakika içinde dünya izleyicisine ulaşmaktadır. 

Hatta Doha’daki küçük bir merkezden yayın yapan El Cezire’nin görüntüleri, bugün 

Batılı büyük medya kuruluşlarına alternatif oluşturmaktadır. Amerikan Time dergisi 

de bu gerçeğe dikkat çekerek, savaşta her türlü imkâna sahip Amerikan 

televizyonlarıyla rekabet eden El Cezire’nin, bu kanalların verdiği pek çok haberi 

çürüttüğünün altını çizmiştir.443 

Hem Afganistan Harekatı, hem de Irak Savaşı sırasında tüm dünya 

televizyonlarına “haber atlatan” El Cezire, Amerikan ve Batı televizyonlarının 

“yanlı” yayın yaptığını düşünen birçok insan tarafından da izlenmeye başlanmıştır. 

                                                
440 İnceoğlu, a.g.y 
441Menekşe  Toprak, “Gerçeği Yalnızca Gerçeği”, Aktham Suliman’la söyleşi, Kozmopolit Dergisi, 
yıl:1 sayı:8, Mayıs 2003, www.kozmopolit.com 
442 Bush El Cezire’nin Yıldızını Parlattı, Sabah, 01.04.2003 
443 Time Dergisi’nden El Cezire’ye Övgü, Cumhuriyet, 02.02.2003 
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Yıldızı bir anda parlayan El Cezire’nin izleyici sayısının 45 milyona ulaştığı tahmin 

edilmektedir. Amerika da ise, 100 bin civarında izleyicisi olduğu tahmin 

edilmektedir. 

1996’da yayına başlayan El Cezire televizyonunun kuruluşunun hikayesi, 

temelde küçük bir monarşinin “bağımsız” bir televizyon kanalı aracılığıyla dünyaya 

uyum sağlama çabasıdır. Şimdiki Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El-Thani, 

babasını devirerek iktidar koltuğunu ele geçirdiğinde, 500 bin nüfuslu bu küçük 

ülkeyi bölgenin en demokratik yönetimi yapmayı hedeflemişti. Bunun için 130 bin 

dolarlık bir yatırımla tüm Arap dünyasını sarsacak olan El Cezire’yi kurdu.444 

BBC’nin 1994’te Arap dünyasına yönelik kurup, işletmesini başaramadığı 

bir televizyon kanalının tüm kadrosunu kendi bünyesine katan El Cezire bu sayede, 

kadro ihtiyacını karşıladı. Haber merkezinde yalnızca 350 kişinin çalıştığı ve 24 saat 

Arapça yayın yapan tek haber kanalı olan El Cezire, kurulduğu günden bu yana Arap 

televizyon kanalları arasında üstünlük kurdu. 30 ülkede 50’den fazla muhabiri 

bulunan El Cezire’nin bir diğer özelliği de,  hiçbir kanalın rağbet etmediği Sudan, 

Yemen, Eritre gibi yerlerde bürolarının olmasıdır.445 

Arap dünyasındaki gelişmeleri çok yönlü yansıtma eğilimi taşıyan El 

Cezire’nin en önemli özelliği, Filistin-İsrail çatışması da dahil olmak üzere, tüm 

haberleri yorumsuz ve tarafsız bir şekilde yayınlamasıdır. El Cezire’nin kendini 

dünyaya kabul ettirmesi ise, 11 Eylül saldırıları ve ardından ABD’nin Afganistan’a 

düzenlediği operasyonla olmuştur. El Cezire, 11 Eylül’ün ardından El kaide 

örgütünün lideri Usame Bin ladin’e ait kasetleri yayınlayarak ve Afganistan 

Savaşı’nda kimsenin giremediği Kabil’den yaptığı yayınlarla göz doldurmuştur. Öyle 

                                                
444 Anahid Hazaryan, “Ladin’in Yarattığı Uluslararası Marka: El Cezire”, Referans Gazetesi, 
25.01.2005 
445 Gülcan Kaplan, “El Cezire Televizyonu...Bağımsız Yayıncılık Deneyimi”, www.ilef.ankara.edu.tr 
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ki bu kez CNN, BBC, Sky News gibi batılı televizyonlar El Cezire’ye bağlanarak 

gelişmeleri izleyicilerine aktarmıştır.446 

Son yıllarda Arap dünyasının en önemli liberal haber kaynağı haline 

gelen El Cezire, Irak Savaşı sırasında 1991 Körfez Savaşı’nda medyaya yansıyan 

görüntülerden farklı bambaşka görüntü ve haberleri ekranlara getirerek, Batılı büyük 

televizyon kanallarına alternatif olayı başarmıştır.447 

El Cezire’nin sağladığı uluslararası başarı, Arapça yayın yapan diğer 

kanallar üzerinde de etki yaparak, Arap medyasında rekabetin yaşanmasına zemin 

hazırlamıştır. El- Arabiye ve Abu Dabi televizyonları da Irak Savaşı sırasında 

Bağdat’tan yaptıkları canlı yayınlar ve röportajlarla savaşın diğer yüzünü ekranlara 

getirmeyi başarmıştır. 

 

B. TÜRK MEDYASI VE SAVAŞ 

Türkiye’nin sınır komşusu Irak’ta gerçekleşen savaş, sadece ekonomik 

dengeleri, siyasi ittifakları, uluslararası birlikleri sarsmakla kalmamış, medyada da 

kutuplaşmalara ve ciddi görüş ayrılıklarına yol açmıştır. Savaşla birlikte Türk 

medyasında da, bugüne kadar hakim olan sağcı-solcu, laik-İslamcı ayrımı dönemsel 

olarak geri plana düşmüş, bunun yerine medya, savaş yanlıları ve savaş karşıtları 

olarak ikiye bölünmüştür.448 

Irak Savaşı’nı izleyen süreçte medya kuruluşları birbirinden farklı tavırlar 

sergilemiştir. Bu nedenle bir bütün olarak Türk medyası diye herkesi aynı kefede 

değerlendirmek mümkün değildir; ancak hakim medyanın büyük ölçüde savaşı 

desteklediğini ve savaştan yana tavır aldığını söyleyebilmek mümkündür. 

                                                
446 Kaplan, a.g.y 
447 Toprak, a.g.y 
448 Koalisyon Kalemleri, Cumhuriyet, 04.04.2003 
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Bazı medya kuruluşları, Irak krizinin patlak verdiği ilk günlerden itibaren, 

olası bir savaşı haklı ve meşru gösterecek bir yayın politikası izlerken; savaşın 

başlamasıyla birlikte açıkça savaşın yanında yer almıştır.449 Oysa gazetecilik 

mesleğinin evrensel ilkeleri, gazetecinin savaşa karşı çıkacağını, barıştan yana 

olacağını, hiçbir şekilde savaşı teşvik eden, destekleyen bir tavır alamayacağını 

belirtmektedir. Buna göre gazeteci ilke olarak, savaşa karşı çıkmalıdır. Basın-yayın 

organlarının her şeyden önce savaşı önlemek için, barışçı girişimleri desteklemesi; 

savaşın korkunçluğunu, vahametini ancak savaştan caydırmak için etkileme unsuru 

olarak kullanması gerekmektedir.450 

Türkiye’de ise, bazı gazeteciler çok ciddi anlamda savaşa karşı bir tavır 

alırken, bazıları da Amerikalı generallerden çok daha fazla savaş yanlısı bir tutum 

içine girmiştir. Medyanın geneline de bu savaş tarafı kesim hakim olmuştur.451 

Daha savaşın başlamasından aylar önce, Türkiye’de hakim medya, 

ABD’nin Irak’a saldırmasını ve Türkiye’nin de bu saldırıya mutlaka katılması 

gerektiği fikrini işlemiştir. Manşet haberlerden, dış haberlerdeki çeviri-aktarma 

yazılara kadar nerdeyse her yerde, savaş propagandası yapılmıştır. Basın-yayın 

organlarında, Amerika’nın saldırganlığı haklı ve meşru gösterilmeye çalışılırken, 

dünyada ve Türkiye’de yapılan barış girişimlerine yönelik haberlere pek yer 

verilmemiştir.452 Medyada sürekli olarak Türkiye’nin bu savaşa “kaçınılmaz” olarak 

girmesi gerektiği fikri işlenirken; bir yandan da bu savaşın Türkiye’ye ne gibi 

kazançlar sağlayacağına dair detaylı analizler yapılmıştır. 

                                                
449 Nurcan Akad, “Gazeteci ve Savaş”, Akşam, 31.03.2003 
450 Ragıp Duran, Burası Dünya Polis Radyosu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul:1999, s.79 
451 “Basın Özeleştiri Yapmalı”, L.Doğan Tılıç’la yapılan röportaj, www.haberanaliz.com, 16.02.2004 
452 Ragıp Duran, “Global Andıç ve Türk Medyası”, Kozmopolit Dergisi, Şubat-Mart 2003 sayı:6, 
www.kozmopolit.com 
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“48 saatte Bağdat düşecek”, “Şii ayaklanması sayesinde Irak’ın güneyi 

hemen Amerikan denetimine girecek”, “Saddam kaçacak”, “ Iraklı generaller darbe 

yapacak” gibi savaş çığırtkanlığı yapan haber ve yorumlar daha saldırı başlamadan 

önce hakim medyada, özellikle de Doğan grubuna ait yayın organlarında sık sık 

yayınlanmıştır.453 

Zaten medya piyasasında Doğan Grubu’nu ve onun karşısında yer alan 

diğer grupları iki ayrı kategori olarak değerlendirdiğimiz de; Irak Savaşı süresince 

Doğan Grubu’nun daha savaş yanlısı, diğer grubun ise asıl olarak daha savaş karşıtı 

bir tutum içinde olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Savaş konusundaki bu farklı 

tutum ise, gazeteciliğe ait ilkesel nedenlerden çok, grupların ekonomik 

konumlanışlarıyla yakından ilgilidir.454 

Bazı basın-yayın organlarında, her fırsatta Saddam aleyhine, ABD lehine 

haber ve fotoğraflar yayınlanırken, sürekli olarak askeri terminoloji eşliğinde güç ve 

şiddet övülmüştür. Saddam’ın geçen yüzyıldan kalan ve denetimler nedeniyle 

neredeyse işlev görmekten çıkmış füze ve uçakları ciddi bir tehdit olarak 

gösterilirken, ABD’nin elindeki silahlar yüceltilmiştir.455 Zaten medyada savaş; 

“teknolojik ve estetik silahların sergilendiği büyüleyici bir animasyon” gibi ele 

alınmıştır.456  

Savaşın başlamasıyla birlikte, Türkiye’deki gazeteler neredeyse Amerikan 

gazetelerini aratmayacak bir biçimde, ABD’nin savaşını desteklemiş ve Başkan Bush 

bir kahraman gibi gösterilmiştir:  

                                                
453 L.Doğan Tılıç, “Irak İşgali ve Savaş Gazeteciliği: Sorunlar, Tartışmalar”, Türkiye’de Gazetecilik 
Eleştirel Bir Yaklaşım, ÇGD Yayınları, Ankara: Mayıs 2003, ss.355-388 
454 Tılıç, a.g.m, ss.355-388 
455 İdris Adil, “Soros’un Kuşları Öttükçe...”, www.digimedya.com 
456 Mustafa Nizamoğlu, “Kaybeden Gazetecilik”, Yeni Şafak, 08.04.2003 
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“ABD Sonunda Bombaladı” (21 Mart 2003- Milliyet),” “Hurraaaa” (21 Mart 

2003- Milliyet), “Bush Saddam’ın Kellesini İstedi” (23 Mart 2003 Sabah), “Hedef Saddam” 

(20 Mart 2003-Hürriyet), “Tam Gaz Bağdat” (23 Mart 2003 Hürriyet), “Bağdat’a Kafa 

Koparma Saldırısı” (21 Mart 2003-Sabah), “İşte Bush’un tarihi konuşması: Irak’ı 

Özgürleştirme Operasyonu Başladı” (21 Mart 2003- Sabah) 

Gerek gazeteler, gerekse televizyonlar savaş boyunca “Dakika Dakika 

Savaş” başlığıyla sıcak gelişmeleri anında duyurmuş, sanki bir futbol maçının kritik 

anlarını değerlendirir gibi savaşı anlatmıştır.457 

“02:33 ABD Başkanı George Bush’un “Irak’a Özgürlük” operasyonunun 

gidişatından memnun olduğu belirtildi. / 03:08 ABD’nin Musul’a hava saldırısı başlattığı 

belirtildi. / 03:14 Basra yakınlarında şiddetli patlamaların duyulduğu belirtildi... (20 Mart 

2003-Hürriyet) 

04.31: Amerika saldırısı başladı. / 04.35: Bağdat’ın güneyi ve doğusu 

bombalandı. Beyaz Saray Sözcüsü Ari Fleischer, savaşın başladığını dünyaya duyurdu. / 

05.00: ABD, Saddam’ın hedef alındığını açıkladı. /05.15: Başkan Bush "savaş uzun 

sürebilir" dedi...”(20 Mart 2003- Milliyet) 

 

Türk medyasının bir kısmı, Irak Savaşı ile ilgili yayınlarda Amerikan 

ordusunu öve öve bitiremezken, müttefik kuvvetlerin sahip olduğu silahlar ve araçlar 

bir gövde gösterisine dönüştürülerek aktarılmıştır. Uçak gemileri, uçaklar, silahlar, 

bombalar isimleriyle, güçleriyle, sayılarıyla tek tek tanıtılırken; hangi hedefin, hangi 

uçaktan atılacak, hangi füze ile nasıl yok edileceği büyük bir iştahla kaleme 

alınmıştır.458 

                                                
457 Emel Baştürk Akça, “Medya Irak’taki İnsanlık Suçunun Neresinde?”, 
www.dorduncukuvvetmedya.com , 08.05.2004 
458 Güngör Uras, “Tv’lerimiz Savaşı ABD Gözüyle Veriyor”, Milliyet, 25.03.2003 
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“B-52 (uçakları): Soğuk Savaş döneminden bu yana, ABD Hava Kuvvetleri’nin 

50 yıldır değişmez savaş makinesi...Amerikan ordusunda 85 adet bulunan B-52’ler nükleer 

ve konvansiyonel silah taşıyabiliyor.. Bu savaşta en etkili rolü, aralıksız yüzlerce  bomba 

atabilen B-52’lerin üstleneceği söyleniyor.”(22 Mart 2003- Sabah) 

“Hayalet uçak (F-117):Yüzeyi radar dalgalarını emen bir materyalle kaplı. 

Islandığında bu özelliğini kaybediyor ve radar ekranında izlenebiliyor. Radara yakalanmıyor, 

kanatları açık bir yarasayı andırıyor.” (22 Mart 2003- Milliyet) 

“ Amerika, bütün bombaların anası olarak adlandırılan MOAB’ı, Basra 

Körfezi bölgesine getirdi... Düştüğü yerde yaklaşık 2 futbol sahası büyüklüğünde çukur açan 

MOAB, 2 kilometrelik alanda her şeyi dümdüz ediyor...” (11 Nisan 2003- Sabah) 

“Aralıksız yüzlerce bomba atabilen” uçakların, ya da düştüğü yerde her 

şeyi dümdüz eden bombaların bir seferde kaç Iraklıyı öldürebileceği ihtimali 

gazetelere yansımazken; ABD birliklerinin hava saldırısı başlattığı Musul ya da 

Basra, çocukların, kadınların kısacası insanların yaşadığı kentler olarak değil, 

yalnızca haritadaki hedefler olarak yansımıştır gazete sayfalarına. Bu sayede 

gazeteler tıpkı Körfez Savaşı sırasında olduğu gibi savaşı anlatırken, savaşın 

“gerçekliğini” manipüle etmeyi başarmıştır.459 

Savaş, tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz sınır komşumuzda 

cereyan ederken, üstelik Irak’taki gelişmeler Türkiye’nin hassas dengeleriyle bu 

kadar ilişkiliyken, Türk medyasının bu denli savaş çığırtkanlığı yapmasını ve 

Amerika’nın yanında yer almasını anlayabilmek pek mümkün değildir. Sonuç olarak 

bu Türkiye’nin savaşı değildir ve olanı biteni yalnızca ABD’nin  bakış açısıyla 

vermek gazeteciliğin temel ilkeleriyle asla bağdaşmamaktadır..Esra D. Arsan’a göre, 

Türk medyasında Amerika’nın aldığı kararlara koşulsuz destek vermek gibi güçlü bir 

“Amerikancılık” anlayışı hakimdir. Bu durum öncelikle ekonomik olarak 

                                                
459 Akça, a.g.y 
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göbeğimizin Amerika’ya ve onun dahil olduğu kurumlara bağlı olmasından 

kaynaklanmaktadır.460   

Ragıp Duran’a göre Türk egemen medyası, gazeteciliğin en basit ilkesi 

olan, “şiddete ve savaşa” mesleki nedenlerle karşı çıkılması zorunluluğunu bilerek 

çiğnemiştir. Çünkü, “etraf kızışırsa daha çok satış yaparız, reytingimiz artar” 

anlayışında olan medya, savaşın yok ediciliği üzerine kafa yormamaktadır.461 

Savaş sırasında CNN Türk’ün yaklaşımı tam da Duran’ın altını çizdiği 

gerçeklerle örtüşmektedir: 

“CNN Türk’ün bir kaç gün önce verdiği ‘Savaş CNN’de İzlenir’ şeklindeki 

reklamını anlamak mümkün değil. Bu utanç verici bir olaydır. Tiyatro mu izleniyor? 

ABD’de 200 bine yakın savaş karşıtı insan yürüdü. Televizyonlarda bunu 

göremedim...Sanıyorum ki, çok uluslu sermayenin ve bunlara bağlı kartellerin savaş 

çığırtkanı olması bunu büyük ölçüde gerekli kılıyor.” 

 

4. SAVAŞ HABERLERİNİN HABER KAYNAKLARI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Türkiye’nin sınır komşusu Irak’ta gerçekleşen savaş, bölgenin stratejik önemi 

nedeniyle Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Özellikle coğrafi yakınlık, 

komşuluk ilişkisi gibi nedenlerle, savaşın sonuçlarından en çok etkilenmesi 

düşünülen ülke olan Türkiye açısından, Irak’ta yaşanan gelişmeler hayati önem 

taşımaktadır. Savaş sırasında; Irak’a Türk askerinin gönderilme ihtimali, Irak’taki 

Türkmenlerin geleceği ve bölgede bir Kürt devleti oluşumu ihtimali, savaş sonrası 

Irak’ın yeniden yapılandırılmasında Türkiye’nin de söz sahibi olmak istemesi gibi 

                                                
460 Mukadder Ekrem, “Medya Savaşı Normalleştiriyor”, Esra D. Arsan’la yapılan röportaj, 
www.evrensel.net, 06.08.2002 
461 Ragıp Duran, “Global Andıç ve Türk Medyası”, Kozmopolit Dergisi, Şubat-Mart 2003 sayı:6, 
www.kozmopolit.com 
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pek çok unsur ve daha önce yaşanan Körfez Savaşı deneyimi dolayısıyla, Irak’ta 

yaşananlar Türkiye’nin sıcak gündemini oluşturmaktadır. 

Bu nedenlerden ötürü, tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz sınır 

komşumuz Irak’ta yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, sağlıklı bir haber akışının 

varlığı hayati bir önem taşımaktadır. Irak’ta yaşanan karmaşa ortamı içinde, dünya 

kamuoyunun olduğu kadar Türk kamuoyunun da ne kadar sağlıklı bilgilendirildiği 

üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. 

Haber, her şeyden önce bireylerin öteki bireyler ve çevreyle anlamlı ilişkiler 

kurmalarında, dünyayı algılamalarında en önemli öğeleri oluşturan bilgiler 

bütünüdür. Dolayısıyla yerel, yöresel ve ulusal çerçevenin dışında, uluslararası 

alanda da kimlerin neleri haber konusu olarak seçtikleri, konuların nasıl işlendiği ve 

oluşturulan haberlerin ne amaçla, kimlere, hangi ölçütlere dayanılarak dağıtıldığı 

sorgulanması gereken bir konudur. Çünkü bireylerde ve dolayısıyla ulusal 

topluluklarda “ötekiler” (diğer bireyler, toplumlar, uluslar, ülkeler) ile ilgili 

önyargılar, geleceğe yönelik kararlar, olumlu ya da olumsuz simgeler düşünceler, 

tutum ve davranışlar haberlere göre oluşmaktadır.462 

Bu noktadan hareketle, Irak’ta yaşanan savaşla ilgili olarak, Türk basınında 

kamuoyunun büyük çoğunluğuna hitap eden gazetelerin Türk kamuoyunu hangi 

doğrultuda bilgilendirdiği bu çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. 

Türk basınında tiraj ve prestije sahip büyük gazetelerin savaş sırasındaki 

gelişmeleri aktarırken daha çok hangi kaynakları referans aldıkları (daha açık bir 

ifadeyle, hangi kaynakların söylemini yansıttıkları), bölgede sıcak gelişmeler 

yaşanırken kendi haber kaynaklarını devreye sokup sokmadıkları, bunun yanında 

dünya iletişim gündemini belirlemede etkin konumda bulunan üç büyük haber 

                                                
462 Atilla Girgin, Uluslararası İletişim Haber Ajanlar ve AA, Der Yayınları, İstanbul: 2002, s. 193 
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ajansının (AP, Reuters, AFP) bu dağılımdaki yeri gibi konular, bu sorunun netliğe 

kavuşmasındaki hareket noktalarıdır. Buradaki temel amaç; Irak Savaşı örnek olayı 

çerçevesinde Türk basınının genel görünümünün dışa bağımlılık noktasında ortaya 

konulmasıdır. 

Bu çalışmada, 20 Mart 2003 tarihinde başlayan ve 1 Mayıs 2003 tarihinde 

resmen sona eren Irak Savaşı boyunca, Türk basınında yayınlanan savaş 

haberlerinde, dış kaynakların kullanım oranı tespit edilerek, belirlenen süre zarfında 

Türk basınının genel görünümünün ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Görgül araştırma kapsamında Türk kamuoyunda çeşitli kesimlere hitap eden 

ve özellikle basın sektöründe var olan farklı yayın gruplarını temsil eden gazeteler 

seçilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen gazeteler; Cumhuriyet, Milliyet, Sabah 

ve Zaman’dır. Ilımlı İslam iddiasında olan Zaman Gazetesi, Fethullah Gülen ve onun 

başını çektiği İslami öğretilerle yakınlığıyla tanınmaktadır. Turgay Ciner’in sahibi 

olduğu Sabah Gazetesi ise, daha popüler bir yayıncılık anlayışını temsil etmektedir. 

İlhan Selçuk’un imtiyaz sahibi olduğu Cumhuriyet Gazetesi, kurulduğu günden bu 

yana sol eğilimiyle tanınmaktadır. Medya piyasasının önemli ve en büyük 

gruplarından olan, Aydın Doğan’ın sahibi olduğu, Doğan Grubu’nu temsilen ise, 

Milliyet Gazetesi seçilmiştir. 

Araştırma kapsamında, Irak Savaşı’nın başladığı ve resmen sona erdiği 

tarihlerini kapsayan sürede ele alınan gazetelerin her sayısı tek tek incelenerek, 

savaşla ilgili haberler tespit edilmiştir. Belirlenen savaş haberleri içerisinde; savaşla 

ilgili doğrudan bilgi veren, cepheden bilgi/haber aktaran ve bölgeden sıcak 

gelişmeleri yansıtan haberler araştırma kapsamı içine alınmıştır. Buradaki temel 

ölçüt; savaş bölgesinden geçilen ve oradan tüm dünyaya yayılan haberlerdir. Savaşla 

ilgili olarak örneğin Amerika’dan, İngiltere’den ya da Türkiye’den yapılan 
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açıklamalar, savaşla ilgili bir takım yorumlar içeren haberler araştırma kapsamı 

dışında bırakılmıştır. 

Tespit edilen haberler, iç ve dış haber kaynakları açısından ele alınmış; bunun 

için haber kaynakları muhabirlerin dış merkezlerde bulunma durumlarına, haberlerin 

Türk ve yabancı haber ajanslarından alınma durumlarına göre kategorize edilmiştir. 

Haberin içinde ya da sonunda haber kaynağına ilişkin herhangi bir atıfta 

bulunmayan,  yani hiçbir şekilde kaynak belirtilmeyen haberler, araştırma kapsamı 

dışında bırakılmıştır.  

Araştırma çerçevesinde, incelenen 4 gazetede doğrudan savaş bölgesinden 

gelişmeleri aktaran toplam 1509 haber, bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  

Araştırmanın ilk aşamasında, öncelikle gazeteler tek tek incelenmiş; tespit 

edilen haberler, haber kaynaklar, açısından sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma 

incelenen 4 gazetede de paralellik göstermiş ve haberler “Dış Haberler 

Servisi/Merkezi İmzasıyla Yayınlanan Haberler”, “Türk Haber Ajanslarından Alınan 

Haberler”, “Muhabir Haberleri” ve “Diğer Haberler” olmak üzere 4 kategori 

içerisinde sınıflandırılmıştır. Bu sayede, haberlerin hangi kaynaklar referans alınarak 

oluşturulduğunu şematik olarak göstermek amaçlanmıştır. 

 

A. HABER KAYNAKLARI AÇISINDAN YAPILAN SINIFLANDIRMA 

 

1. “Dış Haberler Servisi/Merkezi” imzasıyla yayınlanan haberler: 

Dış haber kaynaklarında (uluslararası/bölgesel haber ajanslar, basın-yayın 

organları) yayınlanan haberler, genel olarak gazetelerin dış haberler servislerince 

derlenip düzenlendikten sonra, “Dış Haberler Servisi/Merkezi” imzasıyla 

172 



    

yayınlanmaktadır. Esas itibarıyla bu haberler, redaksiyon işlemi yapılan, çeviri-

aktarma haber olarak tanımlanan haberlerdir. 

“Başka muhabirler tarafından derlenip, toparlanarak haber şeklinde yazılmış 

haberlerin, orijinal haline dokunulmayarak, yeni bir anlayış ve havayla sunulmasına 

redaksiyon işlemi adı verilmektedir.”463 

Yapılan işlem, bir anlamda haberlerin yeniden kaleme alınması, yeniden 

yazılmasıdır. Günümüzde gazete sayfalarında, radyo ve televizyon haber 

bültenlerinde yer alan haberlerin büyük bir çoğunluğu, redaksiyon işlemi yapılarak 

hazırlanmış ve değerlendirilmiş haberlerdir. Bütün basın-yayın organları, özellikle 

haber ajanslarından geçilen haberler üzerinde redaksiyon işlemi yaparak haberlerini 

hazırlamaktadır. Redaksiyon işlemiyle haberler yeniden yazıldığı gibi, çeşitli haber 

ajanslarından geçilen haberleri birleştirmek içinde, bu yöntem kullanılmaktadır. 

Haber ajanslarının dışında çeşitli basın-yayın organlarında yayınlanan haberlerde, 

redaksiyon işlemiyle yeniden yazılmakta veya birleştirilmektedir.464 

Özellikle dış haberler söz konusu olduğunda, redaksiyon işleminden geçen bu 

çeviri-aktarma haberler ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Çünkü dış merkezlerde her 

zaman ve sürekli muhabir bulundurma şansına sahip olmayan basın-yayın 

kuruluşları, dış dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, uluslararası haber 

ajanslarından veya dış basın-yayın organlarından aldıkları haberleri yeniden yazarak 

ya da birleştirerek haberlerini oluşturmaktadır. 

 

2- Muhabir Haberleri: 

Bu kategoride, savaş bölgesinde görev yapan (Bağdat, Tikrit, Musul, Erbil, 

Kerkük) ve bölgeden sıcak gelişmeleri aktaran muhabirlerin imzasıyla yayınlanan 

                                                
463 Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi, Ankara: 2000, s. 263 
464 Tokgöz, a.g.e., s. 267 
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haberler yer almaktadır. Daha önceki bölümlerde ele alındığı gibi, devlet 

manipülasyonlarının ve dezenformasyonun arttığı savaş dönemlerinde, birinci elden 

tanıklık önem kazanmakta ve muhabirler olmadan      haberler eksik kalmaktadır. 

Özellikle savaş zamanlarında, muhabire verilen önemin azalması, önemli bir 

tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Haberi birinci elden duyuran gazetecilerin 

yokluğu, gazete ve televizyonlar yabancı ajansların ve bağlı oldukları ülkenin 

yorumuna mahkum etmektedir. 

Dolayısıyla bu kategoride elde edilen sonuçlar, gazetelerin kendi haber 

kaynaklarını/muhabirlerini kullanıp kullanmadıklarını ortaya koyması bakımından 

oldukça önemlidir. 

 

3- Türk Haber Ajanslarından Alınan Haberler: 

Türk haber ajanslarından elde edilen ve onların imzasıyla yayınlanan haberler 

bu kategori içinde ele alınmıştır. Her ülkede, genelde ülke içindeki haberleri izleyen; 

ülke içindeki kitle iletişim araçlarına ve çeşitli devlet kurumlarına hizmet veren haber 

ajansları vardır. Bu ajanslar dış haberler söz konusu olduğunda, kendi yurtdışı 

muhabirlerinin haber ve fotoğraflarının yanı sıra, anlaşma yaptıkları uluslararası 

ajanslarının ve dış basın-yayın organlarının haber bültenlerinden seçtikleri haberleri 

kendi dillerinde yeniden yazarlar. Çünkü, haber toplama ve iletmede, dünyada birkaç 

dev örgütün dışında hiçbir medya kuruluşu dış merkezlerde sürekli muhabir tutmaya 

finansman bakımından yeterli değildir. Bu durum ister istemez bağımlılığı 

beraberinde getirir. Dünya üzerinde serbest enformasyon akışının önündeki en 

önemli engel, dünyanın her tarafındaki basın-yayın kuruluşlarının, dış haberler 

konusunda belli başlı birkaç büyük ajansa olan bağımlılıklarıdır. 
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4- Diğer Haberler: 

Haber kaynağı olarak, “Haber Merkezi”, “Zaman”, “Ankara Cumhuriyet 

Bürosu” gibi muğlak ifadelerin kullanıldığı ve haber kaynağının net bir şekilde ifade 

edilmediği haberler bu kategori içinde değerlendirilmiştir. 
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B.GAZETELERİN İNCELENMESİ 
 

- ZAMAN GAZETESİ 

  20 Mart-1 Mayıs 2003 tarihlerini kapsayan süreçte, savaşla ilgili, toplam 347 

haber tespit edilmiştir. Haber kaynakları açısından yapılan değerlendirmede şu 

sonuçlar elde edilmiştir: 

1- DIŞ HABERLER SERVİSİ İMZASIYLA YAYINLANAN HABERLER: 

 

Zaman gazetesinde, “Dış Haberler Servisi” imzasıyla toplam 227 haber 

yayınlanmıştır. Tespit edilen haberler, detaylı bir okumaya tabi tutularak, haberlerin 

içinde geçen kaynaklar tek tek belirlenmiştir. Bu sayede, haberlerin daha çok hangi 

kaynaklar referans alınarak oluşturulduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. 

HABER KAYNAKLARININ DAĞILIMI 

 

Ajanslar    Televizyonlar  Gazeteler 

REUTERS: 24 CNN            :9 The Washington Post: 8 

AP             : 11 BBC            : 8 The New York Times:5 

AFP           : 9 ABC Tv      : 5 The Independent        :3 

IRNA        : 3 CBS            : 4 The Daily Telegraph  :3 

 Fox Tv        : 4 

 Sky Tv        : 3 

 El Cezire Tv: 14 

 Irak Tv         : 8 

Diğer: 17* 

Kaynak Tespit Edilen          : 137 

Kaynak Tespit Edilemeyen  : 90** 

TOPLAM                             : 227 (% 65.41) 

                                                
* Tespit edilen diğer kaynaklar yüzdelik dilimde çok düşük yer tuttuğu için; “Diğer” kategorisinde 
değerlendirilmiştir. 
** Haberin içinde, haber kaynağına herhangi bir atıfta bulunulmayan yalnızca “Dış Haberler Servisi” 
imzasıyla yayınlanan haberler. 
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     Zaman Gazetesinde, dış haber kaynaklarından yani yabancı haber ajansları 

ve basın yayın organlarından derlenerek elde edilen ve redaksiyon yöntemiyle 

yeniden yazılan haberler genel dağılım içinde %65.41’lik bir dilimi oluşturmaktadır. 

İncelenen haberlerden referans alınan haber kaynaklarının genel olarak dünya 

medyasına yön veren Amerikan ve İngiliz basın-yayın kuruluşları olduğu 

görülmektedir. Ancak, yıldızı özellikle Afganistan Savaşı’yla birlikte parlayan ve 

Ortadoğu’nun sesi haline gelen El Cezire televizyonun dağılımdaki ağırlığı dikkat 

çekmektedir. genel olarak savaşla ilgili gelişmelerin Amerikan ve İngiliz büyük 

medya kuruluşlarının bakış açısıyla verildiği ortadadır. 

 

       Amerikan Basın-Yayın    İngiliz Basın-Yayın 

                Kuruluşları            Kuruluşları 

Gazeteler Televizyonlar Gazeteler Televizyonlar 

The Washington Post: 8           CNN      : 9  The Daily Telegraph: 3               BBC    : 8 

The New York Times: 5           ABC TV:5 The Independent       : 3               Sky TV: 3 

Financial Times         : 2           CBS       : 4 The Sunday Telegraph: 2   ITN      : 1 

New Yorker Magazine:1           MSNBC:2 The Guardian              : 1 

The Wall Strett Journal:1 

 

Ortadoğu Kökenli Basın Yayın Organları 

El Cezire TV : 14 

Irak TV           : 8 

El Beyan Gazetesi: 2 

 

Amerikan ve İngiliz Basın Yayın Organları : 65 Haber (% 18.73) 

Ortadoğu Kökenli Basın Yayın Organları   : 24 Haber (% 6.91) 

 

Dış haber kaynakları içinde, Amerikan ve İngiliz basın-yayın kuruluşlarının 

ağırlığına ve çeşitliliğine karşın, Ortadoğu kökenli basın yayın kuruluşlarının oranı 
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oldukça düşüktür. Ancak özellikle El Cezire televizyonu ve Irak Televizyonundan 

alınan haberler buna istisna oluşturmaktadır. 

 

2-YABANCI HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

YABANCI HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

 

Batılı Haber Ajanslarının Dağılımı                  Bölge Haber Ajanslarının Dağılımı 
            
REUTERS  : 24 IRNA: 3 

AP               : 11 

AFP             : 9                                                                 

TOPLAM: 44 (%12.68) TOPLAM: 3 (% 0.86) 

 

Zaman Gazetesinde yayınlanan savaş haberlerinin içinde, tüm dünyada 

egemenlik kuran Batılı uluslararası büyük haber ajanslarının imzasıyla yayınlanan 

haberlerin oranının ağırlıklı bir yer tuttuğu görülmektedir. En çok haberi kullanılan 

ajans, 24 haberle  REUTERS olmuştur. Onu AFP ve AP takip etmiştir. Buna karşın, 

Doğulu bölge haber ajanslarından yalnızca IRNA’nın (İran Haber Ajansı) haberleri 

kullanılmıştır. Ancak IRNA’dan alınan haberlerin oranı, genel dağılım içindeki yeri 

yok denecek kadar azdır. 

 

3- TÜRK HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

Zaman Gazetesinde yayınlanan savaş haberleri içinde toplam 64 haber, Türk 

haber ajanslarının imzasıyla yayınlanmıştır. Haberi kullanılan ajanslar; Anadolu 

Ajansı ve Cihan Haber Ajansı’dır. 
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- Anadolu Ajansı (AA): 

Yapılan incelemede, bölgeden sıcak gelişmeleri aktaran Anadolu Ajansı 

imzasıyla yayınlanan toplam 40 haber tespit edilmiştir. Bu haberlerin toplam haberler 

içindeki oranı, % 11,52’dir. Ancak yapılan detaylı okuma sonucu, AA logosuyla 

yayınlanan bu 40 haberin, % 45’inin AA’nın anlaşmalı olduğu yabancı haber 

ajanslarından ve dış basın-yayın organlarından alındığı belirlenmiştir.  

Redaksiyon yöntemiyle derlenerek, yeniden yazılan bu haberler AA 

logosuyla yayınlanmıştır. Dolayısıyla Anadolu Ajansı’nın genel dağılım içindeki 

oranı (% 11,52), yanıltıcı bir nitelik taşımaktadır. 

 

Kaynakların Dağılımı 

REUTERS     : 3        Time + Newsweek        : 1 

AFP               : 2        The New York Times   : 1 

IRNA             : 4        The Los Angeles Times: 1 

BBC               : 3        The Washington Post    : 1 

El Cezire TV  : 1        Le Figaro                       : 1 

 

Kaynak Tespit Edilen         : 18 

Kaynak Tespit Edilemeyen : 22 

TOPLAM                            : 40 Haber (% 11.52) 

 

Zaman Gazetesinde yayınlanan haberler ışığında, ulusal haber ajansımız 

Anadolu Ajansı’nın, sınır komşumuz Irak’ta gerçekleşen savaşla ilgili olarak, kendi 

kaynaklarını devreye sokamadığını ve büyük ölçüde yabancı haber ajanslarına ve 

basın-yayın organlarına bağımlı olduğunu söyleyebilmek mümkündür. 
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- Cihan Haber Ajansı (CHA): 

Zaman Gazetesinin kendi yayın grubuna ait olan Cihan Haber Ajansı 

logosuyla yayınlanan toplam 24 haber tespit edilmiştir. Bu haberlerin toplam 

haberler içindeki oranı, % 6.91’dir. 

Türk haber ajanslarının genel dağılım içindeki oranı, incelenen diğer 3 

gazeteye göre (Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah) daha ağırlıklı bir yer tutmaktadır. (64 

haberle, % 18.44) Ancak daha öncede belirtildiği üzere, AA logosuyla yayınlanan 

haberlerin büyük çoğunluğu yabancı haber kaynaklarından elde edilmiştir.  

 

4- MUHABİR HABERLERİ 

 

Zaman Gazetesinde belirlenen süre zarfında, savaş bölgesinde görev yapan 

muhabirlerin imzasıyla yayınlanan toplam 51 haber tespit edilmiştir. Bağdat, Tikrit, 

Erbil, Kerkük gibi sıcak savaş bölgelerinden ilk elden geçilen bu haberlerin oranı, % 

14.69’dur.Gazetenin bölgede görevlendirdiği 3 muhabirinin geçtiği haberlerin oranı, 

toplam haberler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum, savaşla ilgili 

gelişmelerin yabancı haber ajanslarına ve haber kuruluşlarına bağımlı kalmadan 

değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Zaman Muhabirleri 

Adnan Yahya 
Adem Yavuz Arslan 
Mehmet Demirci 
 

 

5- DİĞER 

Haber kaynağının net bir biçimde ifade edilmediği, bir takım muğlak 

ifadelerle tanımlandığı toplam 5 haber (%1.44) tesbit edilmiştir. 
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- Zaman Kaynaklı Haberler: Haber kaynağı olarak “Zaman” yazan, toplam 4 haber 

tesbit edilmiştir. 

- Haber Merkezi: Haber kaynağı olarak “Haber Merkezi” yazan, 1 haber tesbit 

edilmiştir. 

 

6- GENEL SONUÇLAR 

                                                                ZAMAN 

 

Dış Haber Kaynaklarının  İç Haber Kaynaklarının 

            Dağılımı               Dağılımı 

Yabancı Haber Ajansları Türk Haber Ajansları 

Yabancı Basın-Yayın Organları Muhabir Haberleri + Diğer 

TOPLAM :227 Haber (% 65.41)                                      TOPLAM:120 Haber (% 34.58) 

 

Savaş haberleriyle ilgili olarak yapılan inceleme sonucu; Zaman Gazetesinde 

genel dağılım içinde dış haber kaynaklarının oranının, iç haber kaynaklarına oranla 

ağırlıklı bir yer tuttuğu görülmektedir. Yabancı haber ajanslarından ve basın yayın 

organlarından alınan haberlerin oranı, iç haber kaynaklarının oranının neredeyse 2 

katıdır. 

Zaman Gazetesi, bölgede muhabir bulundurmasına ve inceleme kapsamında 

yer alan diğer gazetelere oranla, Türk haber ajanslarının imzasıyla en fazla haber 

yayımlayan gazete olmasına rağmen; savaşla ilgili gelişmeleri aktarırken büyük 

oranda dış haber kaynaklarına bağımlı kalmıştır. Genel olarak baktığımızda iç haber 

kaynaklarının oranı, diğer üç gazeteye oranla (Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah) 

Zaman Gazetesi’nde daha yüksektir (%34.58). Ancak bu durum haberlerin genel 

dağılımını değiştirmemiş ve Zaman okuyucuları, savaşla ilgili gelişmeleri büyük 

ölçüde dış haber kaynaklarının gözüyle ve  bakış açısıyla öğrenmiştir. 
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- MİLLİYET GAZETESİ 

20 Mart -1 Mayıs 2003 tarihleri arasında, Milliyet Gazetesinde savaşla ilgili 

sıcak gelişmeleri aktaran toplam, 440 haber yayınlanmıştır. Araştırma kapsamında 

incelenen 4 gazete içinde, savaşla ilgili en fazla haber yayınlayan gazete, Milliyet 

Gazetesi olmuştur. Haber kaynakları, açısından yapılan değerlendirmede şu sonuçlar 

elde edilmiştir. 

1- DIŞ HABERLER SERVİSİ İMZASIYLA YAYINLANAN HABERLER 

Milliyet Gazetesinde “Dış Haberler Servisi” imzasıyla yayınlanan toplam, 

375 haber tespit edilmiştir. Bu haberlerin toplam haberler içindeki oranı, % 

85.22’dir. Milliyet gazetesinde savaşla ilgili yayınlana haberlerin neredeyse tamamı, 

yabancı haber ajanslarından ve basın yayın kuruluşlarından elde edilen ve derlenerek 

yeniden yazılan haberlerden oluşmaktadır. 

HABER KAYNAKLARININ DAĞILIMI 

 

Ajanslar Televizyonlar    Gazeteler 

REUTERS : 40 CNN       : 12 The Washington Post: 17 

AP              : 28 BBC        : 11 The New York Times: 8 

AFP            : 24 ABC        : 11 The Times                  : 6 

INA             : 2 FOX TV  : 4 The Independent        : 3 

KUNA         : 1                            Irak Tv     : 6 

IRNA           : 1                            El Cezire Tv:22 

 

Diğer: 32* 

         Kaynak Tesbit Edilen          : 228 

         Kaynak Tesbit Edilemeyen  : 147** 

         TOPLAM                             : 375 (% 85.22) 

                                                
* Tespit edilen diğer kaynaklar yüzdelik dilimde çok düşük yer tuttuğu için, “Diğer” kategorisinde 
değerlendirilmiştir. 
** Haberin içinde, haber kaynağına herhangi bir atıfta bulunulmayan, yalnızca “Dış Haberler Servisi” 
imzasıyla yayınlanan haberler. 
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Toplam savaş haberlerinin neredeyse tamamına yakınının dış haber 

kaynaklarından elde edilmiş olması, savaşın büyük ölçüde bu kaynakların bakış 

açısıyla yansıtıldığını ortaya koymaktadır. Haberlerde referans alınan haber 

kaynakları dikkate alındığında, uluslararası ölçekte tüm dünyaya haber sağlayan 

Amerikan ve İngiliz büyük medya kuruluşlarının ağırlığı görülmektedir. 

 

     Amerikan Basın-Yayın    İngiliz Basın-Yayın 

               Kuruluşları           Kuruluşları 

Gazeteler Televizyonlar Gazeteler Televizyonlar 

The Washington Post  : 17    CNN         : 12 The Times             : 6 BBC    : 11 

The New York Times   : 8    ABC TV     : 11 The Independent    : 3 Sky TV : 3 

The Los Angeles Times: 2    FOX TV     : 4 The Daily Telegraph : 2 

USA Today                   : 2     NBC           : 4 The Sunday Telegraph: 1 

Time Dergisi                 : 2     CBS            : 1 The Sun                       : 1 

Financial Times            : 1     WBALLTV: 1 The Mail                      : 1 

The Wall Strett Journal: 1  

 

Ortadoğu Kökenli Basın Yayın Organları: 

El Cezire TV    : 22      Kuveyt Radyosu   : 1 

Irak TV             : 6        El Tavra Gazetesi  : 1 

Abu Dabi TV    : 2        El Kuds El Arabi   : 1 

El Arabiye TV  : 2  

İran TV             : 1 

 

Amerikan ve İngiliz Basın-Yayın Kuruluşları : 95 Haber (% 21.59) 

Ortadoğu Kökenli Basın-Yayın Kuruluşları    : 36 Haber (% 8.18) 

 

              Amerikan CNN, ABC Tv; İngiliz BBC gibi televizyon kanallarının, The 

Washington Post, The New York Times gibi saygın gazetelerin haberlerinin sıkça 

kullanılmasına karşın, Ortadoğu’da yayın yapan basın-yayın organlarından alınan 

haberlerin oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ancak, özellikle El Cezire 

Televizyonu’ndan  alınan haberlerin yüksekliği dikkat çekmektedir. İncelenen 

gazeteler içinde El Cezire Televizyonu’ndan en fazla haber yayınlayan gazetenin 
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Milliyet olduğu görülmektedir. Ortadoğu kökenli basın-yayın kuruluşlarının 

haberlerde referans olarak fazla tercih edilmediği görülmekle birlikte, incelenen 

diğer gazetelere oranla Milliyet Gazetesi bu kuruluşlardan alınan haberleri en fazla 

yayınlayan gazete olmuştur. 

 

2-YABANCI HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

YABANCI HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

 

Batılı Haber Ajanslarının Dağılımı                  Bölge Haber Ajanslarının Dağılımı 
REUTERS: 40                                                                     INA    : 2 

AP             : 28                                                                     IRNA : 1 

AFP           : 24                                                                     KUNA: 1 

        TOPLAM      : 92 (% 20.90)                                            TOPLAM  : 4 (% 0.90) 

 

Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan savaş haberleri içinde, haberlerin aktarımı 

açısından dünyada egemenlik kurmuş üç büyük Batılı haber ajansının genel dağılım 

içindeki oranı, araştırma kapsamında yer alan diğer gazetelere oranla ağırlıklı bir yer 

tutmaktadır (%20.90). 40 haberle REUTERS en fazla haberi kullanılan ajans olurken, 

28 haberle AP ve 24 haberle AFP onu izlemiştir.İnceleme kapsamında yer alan diğer 

gazetelere oranla, uluslar arası 3 büyük haber ajansından alınan en çok habere 

Milliyet Gazetesi’nde rastlanmıştır. 

Bu haber ajanslarından alınan 92 habere karşılık, Ortadoğu kökenli bölge 

haber ajanslarından alınan yalnızca 4 haber tespit edilebilmiştir. INA (Irak Haber 

Ajansı), IRNA (İran Haber Ajansı) ve KUNA (Kuveyt Haber Ajansı) alınan bu 

haberlerin oranı, genel dağılım içinde oldukça düşüktür. 
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 Milliyet Gazetesi, savaşla ilgili okuyucularını bilgilendirirken, daha çok 

Batılı haber ajanslarının geçtiği haberleri kullanmış, ancak Doğulu bölge haber 

ajanslarının haberlerine çok az yer vermiştir.  

 

3- TÜRK HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

Milliyet Gazetesi’nde Türk haber ajanslarının imzasıyla yayınlanan toplam 13 

haber tespit edilmiştir. Haberi kullanılan ajanslar; Anadolu Ajansı ve Doğan Haber 

Ajansı’dır. Ajans haberlerinin genel dağılım içindeki oranı % 2.95 ile çok düşüktür. 

Milliyet Gazetesi, savaşla ilgili gelişmeleri aktarırken daha çok yabancı ajansların ve 

basın-yayın kuruluşlarının haberlerini referans olarak kullanmayı tercih etmiştir. Bu 

nedenle, Türk haber ajanslarının dağılım içindeki oranı oldukça düşük kalmıştır.  

 

- Anadolu Ajansı (AA): 

Sınır komşumuz Irak’ta cereyan eden savaşla ilgili olarak gelişmeleri aktaran 

Anadolu Ajansı imzalı yalnızca 6 haber (% 1.36) tespit edilebilmiştir. Ulusal haber 

ajansımız Anadolu Ajansı’nın haberleri, Milliyet Gazetesinde genel dağılım içinde 

oldukça düşük bir yer tutmaktadır. Bu durum, Milliyet Gazetesi’nin  savaşla ilgili 

gelişmeleri aktarırken AA logolu haberleri kullanmayı pek fazla tercih etmediğini 

göstermektedir. 

- Doğan Haber Ajansı (DHA): 

Milliyet Gazetesi’nin bağlı olduğu Doğan Grubu’nun kendi haber ajansı olan 

Doğan Haber Ajansı logolu toplam 7 haber tespit edilmiştir. DHA bölgede 

görevlendirdiği muhabirleri aracılığıyla, savaşla ilgili gelişmeleri yakından takip 

etmiştir. Ancak, DHA tarafından geçilen haberlerin oranı genel dağılım içinde,  
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oldukça düşük kalmıştır.(% 1.59) Milliyet Gazetesi kendi yayın grubunun ajansı 

olmasına rağmen, DHA logolu haberlere beklenenden daha az yer vermiştir. 

 

4- MUHABİR HABERLERİ 

 

Savaş bölgesinde görev yapan muhabirlerin imzasıyla yayınlanan toplam 52 

haber (% 11.81) tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan diğer gazeteler 

göz önüne alındığında, bölgede en fazla muhabir bulunduran ve bu muhabirlerin 

imzasıyla en fazla haber yayınlayan gazete, Milliyet olmuştur. 

Muhabirlerin bölgeden geçtiği haberler, savaşla ilgili ilk elden, birebir 

gelişmeleri aktarması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda Doğan Haber 

Ajansı içinde çalışan 7 muhabirinin geçtiği bu haberler sayesinde, okuyucular onların 

tanık oldukları ve bizzat yaşadıkları olayları ilk elden öğrenebilmişlerdir. 

Ayrıca, Milliyet Gazetesi’nin foto-muhabiri Ümit Bektaş, dünya basınıyla 

birlikte Türk basınında da çok ciddi eleştirilere ve tepkilere neden olan “embedded” 

uygulamasına dahil olmuş ve savaşı ABD’nin en yüksek teknolojisiyle donatılmış 4. 

Piyade Tümeni ile birlikte birebir izleme fırsatı bulmuştur. Bektaş, embedded 

uygulamasına yöneltilen tüm eleştirilere karşın, birebir tanıklık ettiği olaylar 

sayesinde Amerikan ordusunun hiç bilinmeyen yönlerini gözler önüne seren haberler 

yapmıştır.465 

Milliyet Muhabirleri 

Mahir Tan 
Faruk Balıkçı 
İhsan Dörtkardeş                 DHA 
Ferit Aslan 
Burçin İmir 
 

                                                
465 Bkz. “Tezkere Krizi Demir At’ı Vurmuş”, Milliyet, 15.04.2003-“Dijital At Yolda Kaldı”, Milliyet, 
24.03.2003 
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Namık Durukan  
Ümit Bektaş 

 

 

5- GENEL SONUÇLAR 

                                                         MİLLİYET 

 

Dış Haber Kaynaklarının                                                İç Haber Kaynaklarının 

            Dağılımı         Dağılımı 

Yabancı Haber Ajansları Türk Haber Ajansları 

Yabancı Basın-Yayın Organları Muhabir Haberleri 

TOPLAM : 375 Haber (% 85.22)                                     TOPLAM: 65 Haber (% 14.77) 

 

Yapılan inceleme sonucu elde edilen sonuçlara göre, Milliyet Gazetesi’nde 

yayınlanan savaş haberlerinin tamamına yakın bir kısmının, dış haber kaynaklarından 

elde edildiği görülmektedir.(%85.22) Gazetenin bölgede bulunan muhabirlerinin 

geçtiği haberlerle,  Türk haber ajanslarının imzasıyla  yayınlanan haberler ise, genel 

dağılım içinde çok düşük bir yer tutmuştur. 

Milliyet Gazetesi, savaşla ilgili gelişmeleri aktarırken büyük oranda yabancı 

haber ajanslarından ve basın yayın organlarından alınan haberlere  bağımlı kalmıştır. 

Savaşla ilgili haberlerde özellikle Amerikan ve İngiliz basın-yayın kuruluşlarının 

ağırlığı dikkat çekmektedir.  Ancak, Ortadoğu’nun sesi haline gelen ve yaptığı 

yayınlarla dünya çapında ciddi bir izleyici kitlesi olan El Cezire Televizyonu’nun 

genel dağılımdaki ağırlığını yadsımak mümkün değildir. Ayrıca incelenen diğer 

gazeteler göz önüne alındığında,  Ortadoğu’da yayın yapan medya kuruluşlarının 

haberlerine en fazla  Milliyet Gazetesi’nde yer verildiği görülmüştür (36 haberle, 

%8.18).   

Sonuç olarak baktığımızda, Milliyet okuyucularının Irak’ta yaşanan 

gelişmeleri dış haber kaynaklarının gözüyle ve onların bakış açısıyla öğrendiği 
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görülmektedir.( %85.22) Daha önceki bölümlerde ele alındığı gibi; Doğan Grubu 

diğer basın yayın kuruluşlarına göre daha savaş yanlısı bir tavır sergilemiş, bu 

durumda bazı haber kaynaklarının ve bazı görüşlerinin sıklıkla kullanıldığı bir 

habercilik yapmasına neden olmuştur. 
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- CUMHURİYET GAZETESİ 

 

20 Mart -1 Mayıs 2003 tarihleri arasında, Cumhuriyet Gazetesi’nde savaşla 

ilgili gelişmeleri aktaran toplam, 332 haber yayınlanmıştır. Araştırma kapsamında 

incelenen 4 gazete içinde savaşla ilgili en az haber tespit edilen gazete, Cumhuriyet 

olmuştur. Haber kaynakları açısından yapılan değerlendirme şu sonuçlar elde 

edilmiştir. 

 

1- DIŞ HABERLER SERVİSİ İMZASIYLA YAYINLANAN HABERLER 

Belirlenen süre zarfında Cumhuriyet gazetesinde, “Dış Haberler Servisi” 

imzasıyla yayınlanan toplam 275 haber belirlenmiştir. Dış haber kaynaklarından elde 

edilen ve redaksiyon yöntemiyle yeniden yazılarak yayınlanan bu haberlerin genel 

dağılımı içindeki oranı, % 82.83’dür. 

HABER KAYNAKLARININ DAĞILIMI 

 

 

Ajanslar  Televizyonlar  Gazeteler 

AFP             : 31 CNN              :10 The New York Times:10 

REUTERS   : 16 BBC               : 9 The Washington Post: 8 

AP                : 14 Fox  Tv          : 4 The Independent: 5 

IRNA            : 1 Irak TV           : 6 The Sunday Telegraph:3 

 El Arabiye Tv : 5 

                                             El Cezire Tv    : 11 

  

Diğer: 33* 

Kaynak Tespit Edilen          : 166 

Kaynak Tespit Edilemeyen  : 109** 

TOPLAM                             : 275 (% 82.83) 

 

Kaynakların dağılımı dikkatli incelendiğinde, haberlerde referans alınan 

haber kaynaklarının, önemli bir bölümünün Amerikan ve İngiliz basın-yayın 

                                                
* Tespit edilen diğer kaynaklar yüzdelik dilimde çok düşük yer tuttuğu için; “Diğer” kategorisinde 
değerlendirilmiştir. 
** Haberin içinde, haber kaynağına herhangi bir atıfta bulunulmayan yalnızca “Dış Haberler Servisi” 
imzasıyla yayınlanan haberler. 
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kuruluşları olduğu görülmektedir. Ortadoğu’dan yayın yapan El Cezire Televizyonu, 

El Arabiye Televizyonu ve Irak Televizyonu’nun haberlerine sıklıkla yer verilmesine 

karşın, genel tabloya baktığımızda, Ortadoğu kökenli basın-yayın organlarının 

geçtiği haberlerin çok fazla kullanılmadığını ve tercih edilmediğini söylemek 

mümkündür. Çünkü Ortadoğu kökenli basın yayın organlarının kullanılma oranı 

genel dağılım içinde oldukça düşüktür. 

       

 

       Amerikan Basın-Yayın         İngiliz Basın-Yayın 

                 Kuruluşları                Kuruluşları 

Gazeteler Televizyonlar Gazeteler Televizyonlar 

The New York Post    : 10   CNN           : 10 The Independent          : 5   BBC    : 9 

The Washington Times : 8      ABC TV     : 2      The  Guardian              : 4 Sky TV: 2 

USA Today                   : 2   FOX TV     : 4 The Sunday Telegraph : 2 

The Los Angeles Times: 2       The Daily Telegraph     : 2 

Financial Times            : 1  The Times                     : 2 

The New Yorker Magazine:1                                   The Sun                         : 2 

Time Dergisi                 : 1        Independent on Sunday : 1  

           The Observer                 : 1 

 

Ortadoğu Kökenli Basın Yayın Organları: 

El Cezire TV    : 11              El Baas Gazetesi                    : 1 

Irak TV             : 6               El Kuds El Arabiya Gazetesi  : 1 

Abu Dabi TV    : 5               Jordan Times                          : 1 

El Arabiye TV  : 1                Yase No Gazetesi                   : 1 

İran TV             : 1 

 

Amerikan ve İngiliz Basın-Yayın Kuruluşları : 70 Haber (% 21.08) 

Ortadoğu Kökenli Basın-Yayın Kuruluşları   : 28 Haber (% 8.43) 
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2-YABANCI HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

YABANCI HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

 

Batılı Haber Ajanslarının Dağılımı                    Bölge Haber Ajanslarının Dağılımı 
AFP            : 31  IRNA: 1 

REUTERS : 16         

AP              : 14         

TOPLAM: 61 (% 18.37)                                                      TOPLAM: 1 (% 0.30) 

 

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan savaş haberleri içinde yabancı haber 

ajanslarının kullanılma oranına baktığımızda; tüm dünyaya haber ve haber 

malzemesi sağlayan üç büyük haber ajansının (AFP, REUTERS ve AP) ağırlıklı bir 

yer tuttuğu görülmektedir. Bu haber ajansları içinde en çok haberi kullanılan ajans, 

diğer gazetelerden farklı olarak, Agence France Pres (AFP)’dir. 

Üç büyük haber ajansından alınan haberlerin oranının yüksekliğine karşın, 

bölge haber ajansı olan IRNA’ dan alınan tek bir haber tespit edilebilmiştir. 

Cumhuriyet Gazetesi, savaşla ilgili okuyucularını bilgilendirirken, temel haber 

kaynağı olarak Batılı haber ajanslarının haberlerini kullanmış ve bölge haber 

ajanslarından geçilen haberleri kullanmayı tercih etmemiştir. 

 

3- TÜRK HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

Cumhuriyet Gazetesi, Türk haber ajanslarından yalnızca Anadolu Ajansı’nın 

haberlerini kullanmıştır. AA logosuyla yayınlanan toplam 53 haber (% 15.96) tespit 

edilmiştir. İncelenen 4 gazete içinde Anadolu Ajansı’nın imzasıyla  en fazla haber 

yayınlayan gazetenin Cumhuriyet olduğu görülmektedir. Ancak Cumhuriyet 

gazetesinin Anadolu Ajansı’ndan aldığı bu haberlerin, AA’nın anlaşmalı olduğu 
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yabancı haber ajanslarından mı yoksa bölgede görevlendirdiği kendi muhabirlerinden 

mi elde ettiği tespit edilememiştir. 

 

4- DİĞER HABERLER 

Haber kaynağının net bir biçimde ifade edilmediği, bir takım muğlak 

ifadelerle tanımlandığı toplam 4 haber (% 1.2) tespit edilmiştir. 

- Ankara Cumhuriyet Bürosu: Haber kaynağı olarak “Ankara Cumhuriyet Bürosu” 

yazan toplam, 2 haber tespit edilmiştir. 

- Haber Merkezi: Haber kaynağı olarak “Haber Merkezi” yazan toplam, 2 haber 

tespit edilmiştir. 

 

5- GENEL SONUÇLAR 

 

   CUMHURİYET 

 

Dış Haber Kaynaklarının  İç Haber Kaynaklarının 

            Dağılımı               Dağılımı 

Yabancı Haber Ajansları Türk Haber Ajansları 

Yabancı Basın-Yayın Organları                                                       Diğer  

TOPLAM : 275 Haber (% 82.83)                                       TOPLAM: 57 Haber (% 17.61) 

 

Yapılan inceleme sonucu elde edilen sonuçlara göre, Cumhuriyet 

Gazetesi’nde yayınlanan savaş haberleri içinde dış haber kaynaklarının dağılımının 

oldukça ağırlıklı bir yer tuttuğu görülmektedir. Savaş haberlerinin neredeyse 

tamamına yakınının, dış haber kaynaklarından derlenen haberlerden oluştuğu ve 

başlıca referans kaynaklarının yabancı haber ajansları ve basın yayın organları 

olduğu görülmektedir. 

 İç haber kaynaklarının oranı ise, % 17.61 ile oldukça düşüktür. Cumhuriyet 

Gazetesi’nde iç haber kaynağı olarak, yalnızca Türk haber ajanslarından Anadolu 
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Ajansı’nın haberleri kullanılmıştır.(“Diğer Haberler” kategorisi içinde yer alan 

haberlerde, iç haber kaynağı olarak kabul edilmiştir.)  

Araştırma kapsamında yer alan diğer gazeteler bölgede muhabirlerini 

görevlendirmiş ve gelişmeleri mümkün olduğunca birebir okuyucuları ile 

paylaşmıştır. Ancak yapılan incelemede Cumhuriyet Gazetesi’nin bölgede bulunan 

muhabirlerinin geçtiği herhangi bir habere rastlanmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet 

Gazetesi’nin savaş süresince bölgede hiçbir muhabirini görevlendirmediği 

görülmektedir. Bu durum üzerinde önemle durulması gereken bir noktadır; ilk elden 

muhabirleri aracılığıyla okuyucularını bilgilendiremeyen Cumhuriyet Gazetesi, AA 

logolu yayınlanan haberleri kapsam dışı bırakırsak, savaşla ilgili gelişmelerde 

tümüyle dış haber kaynaklarına bağımlı kalarak okuyucularını bilgilendirmiştir. 
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- SABAH GAZETESİ 

20 Mart -1 Mayıs 2003 tarihleri arasında, Sabah Gazetesi’nde savaşla ilgili 

toplam, 390 haber yayınlanmıştır. Araştırma kapsamında savaşla ilgili en fazla haber 

yayınlayan 2. gazete Sabah Gazetesi olmuştur. Haber kaynakları açısından yapılan 

incelemede şu sonuçlar elde edilmiştir: 

 

1- DIŞ HABERLER SERVİSİ İMZASIYLA YAYINLANAN HABERLER 

 

           Sabah Gazetesi’nde, “Dış Haberler Servisi” imzasıyla yayınlanan toplam, 336 

haber tespit edilmiştir. Bu haberlerin toplam haberler içindeki oranı, % 86.15 ile 

oldukça yüksektir. Sabah Gazetesi’nde yayınlanan haberlerin neredeyse tamamı, 

yabancı haber ajanslarından ve basın yayın organlarından alınan ve derlenerek 

yeniden yazılan haberlerden oluşmaktadır. 

HABER KAYNAKLARININ DAĞILIMI 

 

Ajanslar  Televizyonlar  Gazeteler 

REUTERS : 33 CNN            :13 The Washington Post:8 

AFP            : 15 BBC             : 10 The New York Times: 6 

AP              : 6 ABC TV       : 7 The Times 6 

IRNA         : 1 FOX TV       : 4 Newsweek: 4 

KUNA       : 1 El Cezire TV: 9 The Independent: 4 

INA            : 1 Irak TV         : 5 The Sunday Telegraph:3 

 

Diğer: 24* 

Kaynak Tespit Edilen          : 160 

Kaynak Tespit Edilemeyen  : 176** 

TOPLAM                             : 336 (% 86.15) 

                                                
* Tespit edilen diğer kaynaklar yüzdelik dilimde çok düşük yer tuttuğu için; “Diğer” kategorisinde 
değerlendirilmiştir. 
** Haberin içinde, haber kaynağına herhangi bir atıfta bulunulmayan yalnızca “Dış Haberler Servisi” 
imzasıyla yayınlanan haberler. 
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Tespit edilen savaş haberleri içerisinde haber kaynakları açısından yapılan 

değerlendirmede, haberlerde referans alınan haber kaynaklarının büyük oranda, 

Amerikan ve İngiliz basın yayın kuruluşları olduğu tespit edilmiştir. Özellikle CNN, 

BBC gibi global televizyon kanallarının ve The Washington Post, The New York 

Times gibi saygın gazetelerden alınan haberlerin fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu 

medya kuruluşlarının haberlerdeki ağırlığına karşın, Ortadoğu kökenli basın yayın 

organlarından alınan haberlerin oranının oldukça düşük olduğu  tespit edilmiştir.  

Özellikle diğer üç gazeteye oranla (Cumhuriyet, Milliyet ve Zaman) El Cezire 

ve Irak Televizyonları’ndan alınan haberlere, Sabah Gazetesi’nin çok az yer verdiği 

görülmüştür. Ortadoğu’da yayın yapan basın yayın kuruluşlarının haberlerine en az  

yer veren gazetede, yine Sabah Gazetesi olmuştur.Bu durum Sabah Gazetesi’nin, 

savaşla ilgili gelişmeleri aktarırken Ortadoğu kökenli basın yayın kuruluşlarının 

aksine, Amerikan ve İngiliz büyük medya kuruluşlarının haberlerinin daha çok tercih 

ettiğini göstermektedir. 

 

    Amerikan Basın-Yayın     İngiliz Basın-Yayın 

              Kuruluşları          Kuruluşları 

Gazeteler Televizyonlar Gazeteler Televizyonlar 

The New York Post    : 8  CNN           : 13 The Times                     : 5    BBC    : 10 

The Washington Times : 6     ABC TV     : 7      The  Independent          : 4 Sky TV: 2 

Newsweek                    : 4  FOX TV     : 4 The Sunday Telegraph : 2     ITN: 2 

USA Today                  : 2       NBC           : 2      The Guardian               : 2 

The Los Angeles Times: 1   CBS           : 1 The Mirror                    : 2 

Time Dergisi                 : 1  The Sun                        : 2 

       

Ortadoğu Kökenli Basın Yayın Organları: 

El Cezire TV    : 9                  El Ahram Gazetesi : 1 

Irak TV             : 5                  Jerusalem Post       : 1 

Abu Dabi TV    : 1                    El Şark El Avsat     : 1 
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El Arabiye TV  : 1                    El Hayat Gazetesi   : 1 

İran TV             : 1 

 

Amerikan ve İngiliz Basın-Yayın Kuruluşları: 79 Haber (% 20.25) 

Ortadoğu Kökenli Basın-Yayın Kuruluşları   : 21 Haber (% 5.38) 

 

 

2- YABANCI HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

YABANCI HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

 

Batılı Haber Ajanslarının Dağılımı                    Bölge Haber Ajanslarının Dağılımı 
REUTERS : 33        IRNA : 1 

AFP           : 15        INA    : 1         

AP              : 6        KUNA: 1         

TOPLAM: 54 (% 13.84) TOPLAM: 3 (% 0.76) 

 

Yabancı haber ajanslarının genel dağılım içindeki oranına baktığımızda, tüm 

dünyadaki kitle iletişim araçlarına haber ve haber malzemesi dağıtan üç büyük haber 

ajansı olan REUTERS, AFP ve AP’nın haberlerinin sıklıkla kullanıldığı 

görülmektedir. En çok haberi kullanılan ajans, 33 haberle REUTERS olmuştur. Onu 

15 haberle AFP izlemiştir. Associated Press haber ajansından alınan haberler, 

incelenen diğer gazetelere oranla görece düşüktür. 

Dünya iletişim gündemini belirlemede etkin konumda bulunan üç büyük 

haber ajansının dağılımdaki ağırlığına karşın, Doğulu bölge haber ajanslarından 

alınan haberlerin oranı oldukça düşüktür. Bölge haber ajanslarından olan INA, 

KUNA ve IRNA’dan alınan yalnızca 3 haberin yayınlanmış olması, Sabah 

Gazetesi’nin bu ajansların haberini kullanmayı pek tercih etmediğini göstermektedir. 
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 3- TÜRK HABER AJANSLARININ DAĞILIMI 

 

Sabah Gazetesi’nde Türk haber ajanslarının imzasıyla yayınlanan toplam 14 

haber tespit edilebilmiştir. Haberleri kullanılan ajanslar, Anadolu Ajansı, Sabah 

Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı’dır. Ancak bu ajanslardan alınan haberlerin 

genel dağılım içindeki oranı oldukça düşüktür (% 3.58).  

 

- Anadolu Ajansı (AA): 

Savaşla ilgili gelişmeleri aktaran AA logolu yalnızca 4 haber tespit edilmiştir 

(% 1.02). AA logolu haberlerin oranı, genel dağılım içinde çok küçük bir yer 

tutmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan gazeteler içinde, ulusal haber ajansımız 

Anadolu Ajansı’ndan en az haber yayınlayan gazete, Sabah Gazetesi olmuştur. 

 

- Sabah Haber Ajansı (SHA): 

Sabah Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sabah Haber Ajansı 

logosuyla yayınlanan, toplam 9 haber tespit edilmiştir. (% 2.30) SHA bölgede 

bulunan muhabirleri aracılığıyla, savaşla ilgili gelişmeleri birebir takip eden haber 

ajanslarımızdan biridir. Ancak, Sabah Gazetesi’nde yayınlanan SHA logolu 

haberlerin oranı genel dağılım içinde oldukça düşük bir yer tutmaktadır. 

 

- İhlas Haber Ajansı (İHA): 

İhlas Haber Ajansı’nın bölgedeki muhabirinin imzasıyla yayınlanan yalnızca 

1 haber tespit edilmiştir. (% 0.25) Araştırma kapsamında yer alan gazeteler, genel 

olarak Anadolu Ajansı’nın ve kendi yayın gruplarının haber ajanslarının geçtiği 

haberleri kullanmayı tercih ederken, Sabah Gazetesi diğerlerinden farklı olarak İhlas 

Haber Ajansı’nın haberine de yer vermiştir. 
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4- MUHABİR HABERLERİ 

 

Sabah Gazetesi de, savaş bölgesinde muhabirlerini görevlendirmiş (bu 

muhabirlerden bir kısmı aynı zamanda Sabah Haber Ajansı’nda çalışmaktadır) ve 

savaş boyunca yaşanan gelişmelerle ilgili olarak okuyucularını ilk elden 

bilgilendirme yolunu seçmiştir. Gazetenin bölgede bulunan muhabirinin imzasıyla 

yayınlanan toplam 40 haber (% 10.25) tespit edilmiştir. 

 

Sabah Muhabirleri 

Mürsel Acay 
Bengüç Özerdem 
Ali Özlüer 
Zülfikar Ali Aydın 
Murat Keklikçi 
Recai Kömür 
 

 

5- GENEL SONUÇLAR 

 

                                                            SABAH 

 

Dış Haber Kaynaklarının  İç Haber Kaynaklarının 

            Dağılımı               Dağılımı 

Yabancı Haber Ajansları Türk Haber Ajansları 

Yabancı Basın-Yayın Organları Muhabir Haberleri  

TOPLAM : 336 Haber (% 86.15)                                    TOPLAM: 54 Haber (% 13.84) 

  

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre; Sabah Gazetesi’nde 

yayınlanan savaş haberlerinin neredeyse tamamının, dış haber kaynaklarından elde 

edildiği görülmektedir. Dış haber kaynaklarından derlenen ve büyük ölçüde yabancı 

haber ajanslarından ve basın yayın organlarından alınan haberlerin oranı, incelenen 

SHA 
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diğer gazetelere oranla Sabah Gazetesi’nde oldukça yüksektir.( %86.15) Bu durum, 

Sabah Gazetesi’nin okuyucularını savaş hakkında bilgilendirirken büyük oranda dış 

haber kaynaklarına bağımlı kaldığını ve onların bakış açısından gelişmeleri 

aktardığını açıkça gözler önüne sermektedir.  

Sabah Gazetesi, gelişmeleri ilk elden duyurabilmek için savaş bölgesinde 

muhabirlerini görevlendirmiş olsa da, bu muhabirlerin imzasıyla yayınlanan haberler 

genel dağılımda dış kaynaklara bağımlılığı ortadan kaldıracak bir seviyeye 

ulaşmamıştır. 
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C. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Bu çalışma çerçevesinde, Irak Savaşı örnek olayı bağlamında Türk basınınca 

genel görünümünün dışa bağımlılık noktasında ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Araştırma kapsamında, belirlenen zaman dilimleri arasında (20 Mart-1 Mayıs 

2003) incelenen 4 gazete toplam, 1.509 haber tespit edilmiştir. Bu haberlerin 

dağılımı sırasıyla; Milliyet 440 haber, Sabah 390 haber, Zaman 347 haber ve 

Cumhuriyet 332 haberdir. Belirlenen süre zarfında, savaşla ilgili en çok haber 

yayınlayan gazete Milliyet olurken, en az haber tespit edilen gazete Cumhuriyet 

olmuştur. 

Haber kaynakları açısından yapılan değerlendirmede şu sonuçlar elde edilmiştir: 

 

1) Yapılan değerlendirme sonucu, Batılı haber ajanslarından alınan haberlerin 

genel dağılım işindeki oranına baktığımızda; özellikle üç büyük haber ajansının 

dağılımdaki ağırlığı dikkat çekmektedir. 

 

GAZETELER AFP AP REUTERS 
GENEL 

TOPLAM 
CUMHURİYET 31 14 16 61 
MİLLİYET 24 28 40 92 
SABAH 15 6 33 54 
ZAMAN 9 11 24 44 

TOPLAM 
79 

(% 5.23) 
59 

(% 3.90) 
113 

(%7.48) 
251 

(% 16.63) 

 

İncelenen 4 gazetede de en çok haberi kullanılan ajans, 113 haberle 

REUTERS olmuştur. Onu 79 haberle AFP (Agence France Pres) ve 58 haberle AP 

(Associated Pres) takip etmiştir. Dünya iletişim gündemini belirlemede söz sahibi 

olan bu 3 büyük ajanstan alınan toplam 251 haber tespit edilmiştir. Bu haberlerin 

200 



    

oranı, genel yapım içinde, % 16.63 ile oldukça yüksektir. Üç büyük haber ajansından 

en fazla haber yayınlayan gazete Milliyet olurken (92 haber), en az haber yayınlayan 

gazetenin Zaman olduğu (44 haber) görülmüştür. 

Uluslararası haber ajansları, kitle iletişim araçlarının yayınladıkları haberlerin 

çok büyük bir bölümünün belirleyicisi olan kurumlardır. Hangi haberin basılacağını, 

yayımlanacağını ve hangi haberlerin insanlar tarafından ilgi göreceğini belirleyenler, 

genellikle haber ajanslarıdır.466 

Uluslararası haber ajanslarının konumu, diğer kitle iletişim araçlarından 

oldukça farklıdır. Çünkü bu ajansların topladıkları ve yaydıkları haberler, tüm diğer 

kitle iletişim araçları tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası haber 

ajanslarının uluslararası olay ve olgulardaki yanlılığı, değerlendirme biçimleri, 

tutumlar, ve yarattıkları stereotipler de, bunları kullanan kitle iletişim araçları yoluyla 

tüm dünyaya ulaşmaktadır. Bu üzerinde önemle durulması gereken bir noktadır. 

Çünkü günümüzde uluslararası büyük haber ajanslarının haber toplama ve üretim 

aşamalarında “bilinçli ya da bilinçsiz” taraflılıktan soyutlamak mümkün değildir. 

Ayrıca uluslararası haber ajansları da, ulusal özlerini yitirmek gibi bir tutum içinde 

asla değildirler.467 

Uluslararası ajans haberleri, yadsınamaz bir biçimde; uluslararası 

diplomasinin, dünya görüşünün, bakış açısının ve politikanın yansımalarını da 

içermektedir. Bu haberlerde çoğu kez, üçüncü ülkeler için değer taşıyan öğeler yer 

almamakta, bazı önemli unsurlar, bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde 

atlanmaktadır.468 

                                                
466 Wolf Schneider ve Paul Josef Raue, Gazetecinin El Kitabı, Kondrad Adenauer Vakfı Yayınları, 
Ankara: 2000,s.15 
467 Girgin, a.g.e., s. 88 
468 Girgin, a.g.e., s. 115 
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Bu durum özellikle dünya gündemini meşgul eden uluslararası olaylarda daha 

da önem kazanmaktadır. Uluslararası haber ajanslarının olayları ele alışı ve yansıtma 

biçimi, dünya kamuoyunun olaylar hakkında sağlıklı bilgi almasını kimi zaman 

engelleyebilmektedir. Son Irak Savaşı örneğinde; İngiliz REUTERS ve Amerikan 

Associated Press haber ajanslarının, ülkelerinin dış politika önceliklerinin ve 

uluslararası diplomasinin gereklerinin etkisinde kalarak, taraflı değerlendirmelerde 

bulunduklarını göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Genel toplam içinde, Batılı büyük haber ajanslarından alınan haberlerin 

ağırlığına karşın, Doğulu bölge haber ajanslarından alınan haberlerin oranının 

oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

 

GAZETELER INA IRNA KUNA GENEL TOPLAM 

CUMHURİYET - 1 - 1 
MİLLİYET 2 1 1 4 
SABAH 1 1 1 3 
ZAMAN - 3 - 3 

TOPLAM 
3 

(% 0.19) 
6 

(% 0.39) 
2 

(%0.13) 
11 

(% 0.72) 
 

 

Batılı uluslararası büyük haber ajanslarından alınan toplam 251 habere (% 

16.63) karşılık, Doğulu bölge haber ajanslarından alınan yalnızca 11 habere 

rastlanmıştır. Bu haberlerin oranı, % 0.72 ile değerlendirmeye alınmayacak kadar 

küçük bir orandır. En fazla haberi kullanılan ajans, 6 haberle IRNA (İran Haber 

Ajansı) olmuştur. Onu 3 haberle INA (Irak Haber Ajansı) ve 2 haberle KUNA 

(Kuveyt Haber Ajansı) izlemiştir. 

Genel duruma bakıldığında, incelenen 4 gazetenin de Ortadoğu kökenli bölge 

ajanslarının haberlerini kullanmayı pek tercih etmediği görülmektedir. Bu durum 
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üzerinde önemle durulması gereken bir noktaya işaret etmektedir. Her şeyden önce 

bu savaş, bir Ortadoğu ülkesi olan Irak’ta gerçekleşmiştir. Bölgede yaşanan 

gelişmeler, bölgeyi ve bölge insanını yakından tanıyan hatta bizzat o bölgede 

yaşayan habercilerin görev yaptığı Doğulu haber ajansları yerine; tarihsel ve kültürel 

ön yargıları geçmişten bugüne taşıyan ve olaylara belli koşullandırmalarla bakan 

Batılı haber ajanslarının gözüyle verilmeye çalışılmıştır. 

Bu durum, uluslararası iletişimde yaşanan en temel sorunlardan biridir. Tüm 

dünyaya haber ve haber malzemesi dağıtan etkin ve güçlü uluslararası ajansların 

haberleri tüm dünyada kitle iletişim araçları tarafından kullanılırken; etki alanları 

küçük, alt yapıları ve teknolojik donanımları zayıf olan daha küçük haber ajansların 

haberleri ne yazık ki dünya medyasında kendilerine çok fazla yer bulamamaktadır. 

Dolayısıyla da bu ajanslar dünya haber dolaşımına katkıda bulunamamaktadırlar. 

Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer nokta; incelenen 4 gazetede de Irak 

Haber Ajansı’nın haberlerine çok az yer verilmiş olmasıdır. Sonuçta bu savaş, Irak’ta  

gerçekleşmiştir ve Irak, ABD ve müttefiki İngiltere’nin karşısında bu savaşın diğer 

tarafı olan ülkedir. INA ise, bu ülkenin resmi haber ajansıdır. Amerikan kökenli AP 

ve İngiliz kökenli REUTERS’in haberlerini sıkça kullanan bu gazeteler, Irak Haber 

Ajansı’nın haberlerine neredeyse hiç yer vermemişlerdir. Bu sayede karşı tarafın yani 

Irak’ın görüşlerini dile getirmeyi bilinçli olarak tercih etmemişler ve böylece bir 

anlamda taraflı davranmışlardır. 

 

2) Yapılan değerlendirmede, Türk haber ajanslarının genel dağılım içindeki 

oranına baktığımızda ise; gazeteler açısından birbirinden oldukça farklı sonuçların 

alındığını söylemek mümkündür. Haberi kullanılan ajanslar; Anadolu Ajansı, Cihan 

Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Sabah Haber Ajansı’dır. 
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İncelenen 4 gazetede de Anadolu Ajansı’nın haberlerine rastlanmıştır. Anadolu 

Ajansı dışında gazeteler genel olarak kendi yayın gruplarına bağlı haber ajanslarının 

haberlerini kullanmayı tercih etmişlerdir. 

 

GAZETELER 
ANADOLU 

AJANSI 

CİHAN 
HABER 
AJANSI 

DOĞAN 
HABER 
AJANSI 

İHLAS 
HABER 
AJANSI 

SABAH 
HABER 
AJANSI 

GENEL 
TOPLAM 

CUMHURİYET 53 - - - - 53 

MİLLİYET 6 - 7 - - 13 

SABAH 4 - - 1 9 14 

ZAMAN 40 24 - - - 64 

TOPLAM 
103 

(% 6.8) 
24 

(% 1.5) 
7 

(% 0.46) 
1 

(% 0.06) 
9 

(% 0.5) 
144 

(% 9.54) 

 

Ortaya çıkan tabloya baktığımızda, en çok haberi kullanılan ajansın, Anadolu 

Ajansı olduğu görülmektedir. Toplam 103 haberle, AA’nın genel dağılım içindeki 

oranı, % 6.8’dir. Araştırma kapsamında incelenen gazeteler içinde, AA logolu 

haberlere en fazla Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde rastlanmıştır. Milliyet ve 

Sabah gazetelerinde ise, AA logolu haberlere çok az yer verilmiştir. 

Anadolu Ajansı, Türkiye’deki yerel ve ulusal gazete ve televizyonların 

tamamına, haber ve haber malzemesi sağlayan en büyük haber ajansıdır. Ülkemizin 

ilk ulusal haber ajansı olan Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920’de kurulmuştur. Ulusal 

kurtuluş mücadelesinde ve yeni Türk devletinin alt yapısının hazırlanmasında 

oldukça önemli görevler üstlenen AA, bugün bünyesinde 500’den fazla kadrolu 

elemanı olan büyük bir kuruluştur.469 

AA’nın yayınlarının önemli bir bölümü, Dış Haberler Müdürlüğü’nün çeşitli 

servislerinde, uluslararası büyük haber ajanslarının haberleri arasından derlenerek, 

                                                
469 Girgin, a.g.e., .158, www.anadoluajansi.gov.tr. 
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Türkçe’ye çevrilen haberlerden oluşmaktadır. Dış haberler yayını bir yandan da 

AA’nın çeşitli ülkelerde bulunan temsilcilerinin gönderdikleri bilgi ve haberlerle 

desteklenmektedir.470 

Araştırma kapsamında tespit edilen AA logolu haberlerin büyük 

çoğunluğunun AA’nın anlaşmalı olduğu uluslararası haber ajanslarından ve dış basın 

yayın organlarından alındığı görülmektedir. Zaman gazetesinde yayınlanan AA 

logolu haberlerin % 45’i, AA’nın bu şekilde elde ettiği haberlerden oluşmaktadır. 

Anadolu Ajansı logolu haberlerin genel dağılım içindeki oranı, % 6.8 ile 

oldukça düşüktür. Oysa bulunduğu coğrafya da faaliyet gösteren en köklü haber 

ajanslarından biri olan Anadolu Ajansı’nın, sınır komşumuz Irak’ta gerçekleşen 

savaşla ilgili olarak daha fazla etkin olması beklenirdi. 

AA’dan sonra en çok haberi kullanılan ajans, 24 haberle Cihan Haber Ajansı 

olmuştur. CHA logolu haberler yalnızca Zaman gazetesinde yayımlanmıştır. Ancak 

CHA logolu haberlerin oranı, genel toplam içinde çok küçük bir yer tutmaktadır. (% 

15) 

Cihan Haber Ajansı, Türkiye içinde ve dünyanın değişik yerlerinde yayın 

yapan televizyon, radyo, gazete ve dergilere, yazılı, sesli ve görüntülü haber servisi 

yapmak amacıyla, 1 Ocak 1994’de kurulmuştur. Kuruluş yıllarından bu yana ağırlıklı 

olarak Zaman gazetesine haber sağlayan ajans, hızla gelişerek diğer kitle iletişim 

araçlarına da hizmet vermeye başlamıştır. Cihan Haber Ajansı’nın yurt dışında 

önemli bazı Avrupa ülkelerinin başkentlerinin yanı sıra; Asya, Orta Asya, Ortadoğu 

                                                
470 AA’nın yurtdışı temsilcilikleri; Almatı, Amsterdam, Aşkabat, Atina,  Berlin, Bişkek, Brüksel, 
Budapeşte,  Lefkoşa, Londra, Madrid, Moskova, New York, Paris, Pekin, Roma, Sofya, Tahran, 
Taşkent, Üsküp, Viyana ve Washington’dur.(www.anadoluajansi.gov.tr) 
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ve Uzakdoğu ülkelerinin çeşitli merkezlerine dağılmış, geniş bir haberci kadrosu 

bulunmaktadır.471 

Cihan Haber Ajansı’ndan sonra 9 haberle (% 0.5) Sabah Haber Ajansı 

gelmektedir. SHA logolu haberlere de yalnızca Sabah gazetesinde rastlanmıştır. 1994 

yılında Sabah Gazetesi bünyesinde kurulan SHA, başta Sabah gazetesi olmak üzere, 

Sabah Grubu bünyesinde faaliyet gösteren öteki gazete, televizyon ve dergiler ve de 

haber ve fotoğraf desteği vermektedir. 1999 sonlarında dijital ve online sisteme 

geçen SHA, dünyadaki gelişmeleri de yakından izlemektedir. Özellikle Sıcak Savaş 

rüzgarlarının estiği ve çatışmaların yaşandığı pek çok ülkeye muhabir göndererek 

gelişmeleri Türk kamuoyuna kısa sürede duyurmaktadır.472 Son Irak Savaşı’nda da 

bölgeye gönderdiği muhabirleri aracılığıyla, gelişmeleri sıcağı sıcağına aktarmaya 

çalışan Sabah Haber Ajansı’nın haberleri genel dağılım içinde çok düşük bir yer 

tutmuştur. 

Araştırma kapsamında Doğan Haber Ajansı logolu haberlerde yalnızca 

Milliyet gazetesinde rastlanmıştır. DHA, Doğan Grubu kuruluşlarından olan Hürriyet 

Haber Ajansı (HHA) ve Milliyet Haber Ajansı (MİLHA)nın birleştirilmesiyle, 8 

Aralık 1999’da kurulmuştur. DHA, Doğan Grubu’na bağlı gazete, televizyon ve 

radyolara haber ve haber malzemesi sağlamaktadır. Geniş haber örgütlenmesine 

sahip ajansın, 6 ülkede hizmet veren 11 bürosu da dış haberlere katkı 

sağlanmaktadır.473 Irak Savaşı ile ilgili olarak DHA logolu yalnızca 7 habere 

rastlanmıştır. DHA’nın bölgedeki muhabirlerinin geçtiği bu haberlerin oranı, genel 

dağılım içinde yok denecek kadar azdır. (% 0.46) 

                                                
471 Girgin, a.g.e., s. 183, www.cha.com.tr. 
472 Girgin, a.g.e., s. 184 
473 Girgin, a.g.e., s. 184 www.dha.com.tr. 
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Türkiye’nin 3 dalda (yazılı, görüntülü ve fotoğraflı) haber üretimi yapan ilk 

özel haber ajansı olan, İhlas Haber Ajansı logolu haberlere ise, yalnızca Sabah 

gazetesinde rastlanmıştır. Sabah gazetesi, diğer gazetelerin aksine Anadolu Ajansı ve 

kendi yayın grubunun ajansının dışında, İHA kaynaklı bir habere de yer vermiştir. 

1993’de kurulan İHA, özellikle görüntülü habercilikte kısa sürede adını duyurmuştur. 

İHA bugün başta TRT olmak üzere ulusal yayın yapan televizyonlara, bazı yerel 

TV’lere, 100’e yakın radyoya ve çok sayıda gazeteye haber servisi yapmaktadır.474 

Toplam haberler içinde, Türk haber ajanslarından elde edilen toplam 144 

haber tespit edilmiştir. Genel dağılım içinde bu haberlerin oranı, % 9.54 ile arzu 

edilen bir seviyede değildir. Oysa beklenen, ulusal ajansımız Anadolu Ajansında 

dahil olmak üzere Türk haber ajanslarının, Irak’taki savaşla ilgili olarak bölgeyi ve 

bölge insanını iyi tanımaktan kaynaklanan avantajlarını iyi kullanarak, daha fazla 

varlık gösterebilmesidir. 

 

3) Araştırma kapsamında incelenen 4 gazetede de, dış basın-yayın 

organlarından alınan haberlerin ağırlıklı bir yer tuttuğu görülmektedir. Özellikle 

dünya medya sektörüne yön veren global basın-yayın organlarının dağılımdaki oranı, 

oldukça yüksektir. 

İncelenen 4 gazetenin de, temel olarak Amerikan ve İngiliz basın-yayın 

kuruluşlarının geçtiği haberleri referans aldıkları tespit edilmiştir. Özellikle 

Amerikan basınında prestij ve tiraj sahibi The Washington Post, The New York 

Times; İngiliz basınından The Independent, The Guardian, The Daily Telegraph gibi 

köklü gazetelerin haberlerde sıklıkla referans olarak kullanıldığı görülmektedir. Yine 

                                                
474 Girgin, a.g.e., s. 182, www.iha.com.tr 
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aynı şekilde, Amerikan CNN, FOX TV, ABC TV; İngiliz BBC, Sky TV gibi global 

televizyon kanallarının haberlerdeki ağırlığı açıkça görülmektedir. 

Oysa söz konusu gazeteler haberlerinde Ortadoğu’da yayın yapan basın-yayın 

kuruluşlarının haberlerine oldukça az yer vermişlerdir. 

 

GAZETELER 
Amerikan ve İngiliz Basın Yayın 

Kuruluşlarının Haberleri 
Ortadoğu Kökenli Basın-Yayın 

Kuruluşlarının Haberleri 

CUMHURİYET 70 28 
MİLLİYET 95 36 
SABAH 81 21 
ZAMAN 65 24 

TOPLAM 311 (% 20.60) 109 (% 7.22) 

 

 

İnceleme kapsamında tespit edilen toplam 1.509 haberin 311 tanesi, 

Amerikan ve İngiliz basın-yayın kuruluşlarından alınan haberlerden oluşmaktadır. 

Buna karşın yalnızca 109 haber, Ortadoğu’da yayın yapan basın-yayın 

kuruluşlarından alınmıştır.  Amerikan ve İngiliz basın-yayın kuruluşlarının genel 

dağılımdaki oranı (% 20.60) incelenen gazetelerin büyük oranda bu kuruluşların 

görüşlerini aktardığını ve bir anlamda kamuoyunu bu kaynakların görüşleri 

doğrultusunda bilgilendirdiği gözler önüne sermektedir. 

Oysa daha önceki bölümlerde de ele alındığı gibi, dünya medya sektörüne 

yön veren Amerikan ve İngiliz dev medya kuruluşlarının bu savaşta, objektif ve 

tarafsız olarak görev yaptıklarını söyleyebilmek oldukça güçtür. Ana akım medya 

dışında kalan savaş karşıtı medya haricinde genel olarak Amerikan ve İngiliz medya 

kuruluşları hükümetlerine destek vererek, savaş yanlısı bir tutum sergilemiştir. 
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Özellikle Amerikan medyası, 11 Eylül’ünde etkisiyle gazetecilik mesleğinin dışında, 

kendisini ülkesini savunan asker gibi görmeye başlamıştır.475 

Irak Savaşı sırasında, yayınlarında ülke politikalarını dikkate almak zorunda 

kalan Amerikan ve İngiliz medya kuruluşlarının çoğu kez oto sansür uygulayarak, 

kimi gerçeklerin üzerine örtmeye çalıştığı da gözlerden kaçmamıştır. Dolayısıyla 

Amerikan ve İngiliz medya kuruluşları bu savaşta iyi bir sınav verememiştir. 

Yayınlarında Amerikan ve İngiliz medya kuruluşlarının haberlerini sıkça 

yayınlayan gazeteler, söz konusu Ortadoğu kökenli medya kuruluşları olunca, 

oldukça ketum davranmıştır. Buna istisna olabilecek tek örnek, El Cezire, 

Televizyonu olmuştur. Afganistan Savaşı’yla birlikte yıldızı parlayan ve giderek 

Ortadoğu’nun sesi haline gelen El Cezire Televizyonu’nun haberlerine, inceleme 

kapsamındaki tüm gazetelerde rastlanmıştır. (Milliyet 22 haber, Zaman 14 haber, 

Cumhuriyet 11 haber ve Sabah 9 haber). I. Körfez Savaşı deneyiminde, Kuveyt’in 

işgalini bile günler sonra duyuran Ortadoğu kökenli medya kuruluşlarının aksine, El 

Cezire Televizyonu bu savaşta, ciddi referans kaynaklarından biri olmuştur. El 

Cezire Televizyonu sayesinde, tüm dünya savaşın görünmeyen yüzüne de tanıklık 

etmiş ve oyalarlı tüm çıplaklığıyla görme fırsatı bulmuştur. 

 

4) Elde edilen sonuçlar itibarıyla, incelenen gazetelerin genel olarak 

bölgedeki gelişmeleri aktarabilmek için kendi kaynaklarını seferber ettikleri ve 

muhabirlerini bölgeye yolladıkları görülmektedir. Milliyet, Sabah ve Zaman 

gazeteleri bölgeye muhabirlerini gönderirken yalnızca Cumhuriyet gazetesi bölgeye 

hiçbir muhabirini göndermemiştir. Dolayısıyla bir anlamda, savaşla ilgili gelişmeleri, 

                                                
475 Mukadder Ekrem, “Medya Savaşı Normalleştiriyor” Esra D. Arsan’la yapılan röportaj, 
www.evrensel.net, 06.08.2003. 
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ajansların ve dış basın-yayın organlarının haberlerini kullanarak aktarmayı tercih 

etmiştir. 

 

GAZETELER MUHABİR SAYISI HABER SAYISI 

MİLLİYET 7 52 

SABAH 6 40 

ZAMAN 3 51 

GENELTOPLAM 16 143 (% 9.47) 

 

Savaşlardan en zor ulaşılan şey, gerçeklerdir. Özellikle son yıllarda teknoloji 

ve yaşanan baş döndürücü gelişmelerle birlikte, savaşların yapısı değişmiş; cephe 

savaşları yerini, enformasyon savaşlarına bırakmıştır. Devlet manipülasyonlarının ve 

dezenformasyonun fazlasıyla arttığı savaş dönemlerinde, insanlar her gün her saat 

bilgi bombardımanına tutulmaktadır. Ancak böyle dönemlerde çoğunlukla başta 

söylenenlerin yalan, çarpıtma ve aldatmalar üzerine kurulduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle, özellikle savaş dönemlerinde, medya dünyasında zincirin ilk halkasını 

oluşturan muhabirlere daha fazla iş düşmektedir. Çünkü birinci elden tanıklık her 

zaman önemlidir. 

Özellikle savaş zamanlarında muhabire verilen önemin azalması, önemli bir 

tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Haberi birinci elden duyuran habercilerin 

yokluğu, gazete ve televizyonları ve dolayısıyla ülke kamuoylarını yabancı ajansların 

ve bağlı oldukları ülkenin yorumuna mahkum etmektedir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada son 20 yılda çok sayıda savaş ve 

çatışma yaşanmıştır. Ortadoğu’da son zamanlarda cereyan eden sıcak gelişmeler, 

bölgede yaşanacak yeni çatışma ve krizlerin habercisidir. Ancak deneyimli savaş 

muhabiri Mete Çubukçu’nun da belirttiği gibi ülkemizde savaş ve kriz bölgelerinde 
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görev yapan muhabirlerin, foto muhabirlerinin ve kameramanların sayısı iki elin 

parmağını geçmeyecek kadar azdır.476 

Irak Savaşı örneğinde, incelenen gazetelerde bölgede görev yapan 

muhabirlerin geçtiği yalnızca 143 habere rastlanmıştır. Genel dağılım içinde bu 

haberlerin oranı, % 9.47’dir. gazetelerin bölgedeki gelişmeleri sıcağı sıcağına 

aktarmak için, kendi kaynaklarını devreye sokması, bir anlamda dış kaynaklara 

bağımlılığı ortadan kaldırmaya yönelik bir adım olduğu için sevindirici bir 

gelişmedir. Üstelik Ortadoğu’yu yakından tanıyan, kültürünü ve dilini bilen Türk 

muhabirlerin gelişmeleri, Avrupalı meslektaşlarından daha gerçekçi bir şekilde 

yerine getirebileceği de oldukça açıktır. Ancak, muhabirlerin geçtiği haberler henüz 

genel dağılımdan dış kaynaklara bağımlılığı ortadan kaldıracak bir seviyede değildir. 

Arzu edilen ve beklenen, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada gelişen 

uluslararası olaylar karşısında, gazetelerin kendi kaynaklarını daha fazla devreye 

sokması ve bu sayede kamuoyunu ilk elden bilgilendirmesidir. 

 

5) Uluslararası iletişim düzeninde görülen dengesizlik, ileti akışındaki tek 

yönlülük, kuşkusuz Türkiye’yi de yakından ilgilendirmekte ve olumsuz yönde 

etkilemektedir. Irak Savaşı örnek olayı bağlamında gerçekleştirilen bu çalışmanın 

sonuçları bu görüşü doğrulamaktadır. 

 

 

 

 

                                                
476 Mete Çubukçu, Ateş Altında Gazetecilik Savaş ve Savaş Haberciliği, Metis Siyah-Beyaz 
Yayıncılık, İstanbul: Nisan 2005, s. 225 
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GAZETELER 
DIŞ HABER 

KAYNAKLARININ ORANI 
İÇ HABER 

KAYNAKLARININ ORANI 

CUMHURİYET 275 57 

MİLLİYET 375 65 

SABAH 336 54 

ZAMAN 227 120 

TOPLAM 1.213 (% 80.38) 296 (% 19.61) 

 

İncelenen gazetelerin hepsinde dış haber kaynaklarının oranı, iç haber 

kaynaklarına göre oldukça yüksektir. Yalnızca Zaman Gazetesi’nde iç haber 

kaynaklarının oranı, dış haber kaynaklarına yakın görünmektedir. Ancak genel olarak 

baktığımızda, 4 gazetede de okuyucuların dış haber kaynaklarından elde edilen 

haberler doğrultusunda bilgilendirildiği görülmektedir. Elde edilen verilere göre, dış 

haber kaynakların oranı 1.213 haberle (% 80.38)’dir. Dış kaynakların içinde yabancı 

ajanslar, dış basın, radyo ve televizyon kuruluşları yer almaktadır. En çok haberi 

kullanılan ajanslar; REUTERS, AFP ve AP’dır. Diğer haber ajanslarının dağılımdaki 

ağırlığı yok denecek kadar azdır.  

Üç büyük uluslararası haber ajansı dışında, yabancı basın-yayın 

kuruluşlarının, özellikle de Amerikan ve İngiliz medya kuruluşlarının, dağılımdaki 

ağırlığı açıkça görülmektedir. Ancak ABD ve İngiltere’nin bu medya kuruluşlarını 

kendi istediği doğrultuda yönlendirmeye çalıştığı ve sansür uyguladığı gözden 

kaçırılmamalıdır. 

Toplam içerisinde iç haber kaynaklarının oranı ise; 296 haberle % 19.61’dir. 

İç kaynakların içinde, gazetelerin kendi muhabirleri aracılığıyla savaş bölgesinden 

sağladıkları haberler ve Türk haber ajanslarından alınan haberler yer almaktadır. 

(“Diğer Haberler” kategorisinde yer alan haberlerde, iç haber kaynakları içinde 

değerlendirilmiştir.) 
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İç haber kaynakları içinde, muhabirlerin bölgeden geçtiği haberler yaklaşık % 

10’luk bir dilimi oluşturmaktadır. Cumhuriyet gazetesi hariç, gazetelerin hepsi 

bölgeye muhabirlerini göndermiş ve okuyucularını ilk elden bilgilendirmeye 

çalışmıştır. Bu durum olumlu bir gelişmedir, çünkü olay yerinden gelişmeleri aktaran 

muhabirlerin geçtikleri haberler, olaylara yalnızca belli başlı birkaç yabancı ajansın 

ya da basın yayın kuruluşunun gözünden bakma zorunluluğunu ortadan 

kaldırmaktadır. Ancak genel dağılım içinde muhabir haberlerinin oranı, dışa 

bağımlılığı ortadan kaldıracak bir seviyede değildir. 

İç haber kaynaklar içinde, Türk haber ajansları da önemli bir yer tutmaktadır. 

Ancak elde edilen sonuçlar itibarıyla bu ajanslardan alınan haberlerinin oranının, 

beklenenden daha düşük olduğu görülmektedir. (% 9.54) Bu durum, Türkiye’nin 

sıcak gündemini oluşturan ve sınır komşusu Irak’ta gerçekleşen savaşla ilgili olarak, 

haber akışını sağlama konusunda oldukça yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak, elde edilen verilerin ışığında Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren 

Irak Savaşı örneğinde; Türk kamuoyunun haber alma açısından dış kaynaklara 

bağımlı olduğu görülmektedir. Türk okuyucusu savaşla ilgili gelişmeleri % 80.38 

oranında, başta uluslararası haber ajansları olmak üzere, yabancı basın yayın 

kuruluşları aracılığıyla öğrenmiştir. Sonuç olarak kapı komşumuz Irak’ta yaşanan 

savaşla ilgili haberlerde ilk başvurulan kaynak, yabancı ajanslar ve basın yayın 

kuruluşları olmuştur. Dolayısıyla Türk kamuoyunun sağlıklı bilgilendirildiğini 

söylemek mümkün değildir. Çünkü, dış kaynaklara bağımlılık bir anlamda, olaylara 

onların gözünden bakma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Deneyimli dış 

politika muhabiri Cengiz Çandar’ında ifade ettiği gibi, dış kaynakları kullanmak, 

gelişmeleri onların aracılığıyla izlemek ulusal bakış açısına ters düşmektedir. 
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Çandar’a göre, bir haberi AP’den kullanmak, o olaya AP muhabiri gibi bakmaya 

zorlamaktadır.477 

Türkiye, Irak Savaşı gibi çok önemli uluslararası gelişmede haberlerinin 

neredeyse tamamını, Batılı haber kaynaklarından almıştır. Kamuoyuna sunduğu dış 

gelişmelerle ilgili olarak, büyük oranda dış kaynaklara bağımlı olan Türk basınının 

uluslararası iletişimde varolan dengesizlikten payını aldığı açıktır. Türk basınının 

daha az dışa bağımlı hale gelmesi, kuşkusuz kendi olanaklarını arttırması ve Türk 

haber ajanslarının güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
477 İdris Adil, Uluslararası İletişim Düzeni ve Türk Basınının Dış Haber Kaynakları, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara: 1988, s. 189 
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SONUÇ 

 

Çağımız, dünyamızı kuşatan iletişim ağlarının görülmemiş bir boyutta ve 

seçenekte mesaj, veri, bilgi ve kültür ürünleri sundukları bir çağdır. Teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte, gelişmiş teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir büyük 

sermaye işi haline dönüşen iletişim, beraberinde iletişim araçlarının ve yoğun 

teknolojinin  belirli kişilerde ve ülkelerde toplandığı ve dünya haber dolaşımında 

gerçek anlamdaki bir demokratik katılımın azaldığı tekelci bir model ortaya 

çıkarmıştır. 478 

Bu tekelleşmenin bir sonucu olarak, küreselleşen dünyada özellikle haber 

akışının yönü gelişmiş ülkelerden, az gelişmiş ya da gelişmekte  olan ülkelere  doğru 

olmaktadır. İletişim teknolojisini geliştiren ve gelişimine öncülük eden ülkeler, kendi 

vatandaşlarını bilgilendirmede, dünya haber dolaşımına katkıda bulunma ve 

yönlendirmede önde gelmektedir. Bu yapı içinde haberler; gazeteler, radyo ve 

televizyon kanallarının özgün kadroları dışında, genellikle üç büyük haber ajansı  

tarafından  dünyadaki medya kuruluşlarına aktarılmaktadır. Özellikle Associated 

Press(AP), REUTERS ve Agence France Press(AFP) gibi  dünyaca ünlü haber 

ajanslarının, haberlerin aktarımı açısından tüm dünyada bir egemenlik kurduğu 

görülmektedir.479 

Batılı haber ajanslarının  tüm dünyayı habercilik alanında kendilerine 

bağlamalarının altında yatan en temel neden, teknolojiyi kullanarak elde ettikleri 

hızdır. Ekonomik açıdan güçlü olan, teknolojik olarak da gerekli donanıma sahip 

                                                
478 Mahmut Oktay, “Yeni Dünya Düzeni ve Uluslararası İletişim”, İletişim Dünyası UNESCO Türkiye 
Milli Komitesi Yayını, Kasım-Aralık 1992, s.10-11. 
479 Özgür Gönenç,  Agence France Press ve Anadolu  Ajansı’nın  Karşılaştırılması, İ.Ü Basımevi, 
İstanbul:2001, s.89 
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bulunmaktadır. Bu ajanslar, iletişimde ileri teknoloji kullanmakta, geniş altyapı 

olanaklarından yararlanmakta, güçlü ve yoğun yayınlarıyla haberleri dünyanın çeşitli 

bölgelerinden anında duyurarak, coğrafyayla ilgili zorlukların aşılmasında çok büyük 

rol oynamaktadırlar.  

Bu nedenlerden ötürü, uluslararası haber dağıtımını yapan bu kuruluşlar, 

tüm ülkelerdeki basın-yayın organlarının başlıca kaynak kurumu ve can damarıdır. 

Hatta pek çok ülke teknik yetersizlikler ve ekonomik nedenlerden ötürü, özellikle dış 

dünyada olup biten olaylarla ilgili olarak bu ajanslara bağımlı durumdadır. Çünkü 

haber toplama ve iletmede, dünyada birkaç dev örgütün dışında hiçbir basın yayın 

kuruluşu sürekli dış muhabir tutmaya finansman bakımından yeterli değildir. 

Gelişmiş ülkelerdeki basın yayın organları bile, maddi güçleri ve imkânlarının 

fazlalığına rağmen, dünyanın her tarafında muhabir bulundurma ve ilk elden haber 

verme imkânına sahip değildir.  

Dolayısıyla, dünyada serbest enformasyon akışının önündeki en önemli 

engel, dünyanın her tarafındaki basın yayın kuruluşlarının dış haberler konusunda 

belli başlı birkaç büyük ajansa olan bağımlılıklarıdır. Bu bağımlılık neticesinde, 

özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler dış haberler konusunda çoğu kez bu 

ajansların yorumuna mahkum olmaktadırlar. Bireylerin dış dünyada yaşanan 

gelişmelerle ilgili olarak bildiği şeyler, bizzat yaşayarak ya da tanık olarak edindiği 

bilgiler değil, başka kaynaklar tarafından sağlanan bilgilerdir. Böylece bireyin 

doğrudan içinde yer almadığı uzak çevreyle ilgili düşünceleri, kendisine kitle iletişim 

araçları yoluyla sağlanan bilgilerle oluşturduğu kurgu yapılar üzerine 

oluşmaktadır.480 

                                                
480 Nejdet Atabek ve Erdal Dağtaş, Kamuoyu ve İletişim, Anadolu Ün. Eğitim, Sağlık ve Bilimsel 
Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayını, Eskişehir:1998, s.355 
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Kitle iletişim araçlarında yayınlanan dış haberler, bir anlamda çağdaş 

dünyanın ve tarihin yazılmasıdır. Bu yolla, kamuoyuna uluslararası ilişkilerin 

değerlendirilmesinde belirli bir bakış açısı verilebilir. Böylece bireyler ve toplumlar 

koşullandırılmaya çalışılır. Ancak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin basınlarında 

dış haberler farklı biçimlerde değerlendirilmektedir. Bu haberlerin kapsamları ve 

sunuluşu, her iki grup ülkede farklılıklar gösterebilmektedir.481 Örneğin, Basra 

Körfezi’nde ABD ile İran arasında çıkan bir çatışma, AP’ye göre, “İran’ın saldırgan 

tutumu” yüzünden, IRNA’ya göre ise; “ABD’nin, İran’ın egemenlik haklarını 

çiğnemesi ve saldırması üzerine” başlayabilmektedir.482 

Uluslararası haber ajanslarının ulusal kamuoylarını etkilemek ya da ilgisiz 

kılmak amacıyla, haber seçimlerini belirli siyasal, diplomatik ve ekonomik ölçütlere 

göre yaptıkları ve özellikle ülkelerarası ilişkiler içerikli haberlerde, uluslararası haber 

ajanslarının ait olduğu ülkenin dış politikasının haberlerin temel ölçütünü 

oluşturduğu bir gerçektir.483 

Ortadoğu; stratejik konumu, sahip olduğu doğal kaynaklar, sosyal, 

kültürel ve beşeri yapısı nedeniyle bugüne kadar iç ve dış kaynaklı birçok 

mücadeleye ve güç oyununa sahne olmuş, dünyanın sayılı istikrarsız bölgelerinden 

biridir. Irak Savaşı nedenleri ve sonuçları itibarıyla, Ortadoğu’da var olan dengelerin 

değişmesine neden olacak çapta önemli bir uluslararası gelişmedir. Gerek bölgesel ve 

gerekse uluslararası anlamda köklü değişimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan 

bu savaş, başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı çok yakından 

ilgilendirmektedir. 

                                                
481 Murat Zeytinli,  Uluslararası Haber Dengesizliği, Rebel Yayıncılık, İstanbul:1997, s.30 
482 İdris Adil, Uluslararası İletişim Düzeni ve Türk Basının Dış Haber Kaynakları, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara:1988, s.186  
483 Atilla Girgin,  Uluslararası İletişim  Haber Ajansları ve AA, Der  Yayınları , İstanbul:2002 , s.63-
65               
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Savaşın hemen yanı başımızda, sınır komşumuz Irak’ta gerçekleşmiş 

olması, yaşanan gelişmeleri Türkiye açısından daha da önemli kılmıştır. Geçmişte 

Irak’ın iç dengelerinin Türkiye’nin güvenliği için ne kadar önemli olduğu, I.Körfez 

Savaşı sırasında çok açık bir şekilde anlaşılmıştır. Daha önce yaşanan savaş 

deneyimi, Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devleti oluşumu ihtimali, ülkedeki 

Türkmenlerin geleceği, savaş sonrası Irak’ın yeniden yapılandırılmasında 

Türkiye’nin de söz sahibi olmak istemesi gibi pek çok unsur, yaşanan gelişmelerin 

büyük bir dikkatle ve önemle takip edilmesine neden olmuştur. 

Ülkemizi bu kadar yakından ilgilendiren bu olayda, Türk kamuoyunun ne 

kadar sağlıklı bilgilendirildiği sorulması gereken bir sorudur. Özellikle savaşın 

başlarında Türkiye’nin de savaşa katılma ihtimalinin olduğu, gerek siyasiler 

tarafından ve gerekse toplumun çeşitli kesimleri tarafından bu konunun uzun süre 

tartışıldığı ve toplumun genelinin olası bir savaş ihtimaline karşı hassasiyetle 

yaklaştığı göz önüne alındığında, bu sorunun sorulması daha da önem 

kazanmaktadır.  

Türkiye’de önemli uluslararası gelişmelerle ilgili haberlerini çoğunlukla 

Batılı haber kaynaklarından almaktadır. 20 Mart- 1 Mart 2003 tarihleri arasında 

gerçekleşen ve dünya gündemini uzun süre meşgul eden Irak Savaşı süresince 

yayınlanan haberlerden yola çıkılarak yapılan bu araştırmada elde edilen sonuçlar bu 

görüşü doğrulamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; Türk kamuoyu savaşla ilgili 

gelişmeleri büyük oranda dış haber kaynaklarından öğrenmiştir. 

Cumhuriyet, Milliyet, Sabah ve Zaman gazetelerinin yayınladığı 

haberlerden yola çıkılarak yapılan bu çalışma kapsamında, savaş bölgesinden sıcak 

gelişmeleri aktaran toplam 1.509 haber tespit edilmiştir.  Bu haberlerin içinde, dış 

kaynakların oranı, 1213 haberle %80.38’dir. Dış kaynakların içinde, uluslararası 
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haber ajanslarından ve dış basın yayın organlarından alınan haberler yer almaktadır. 

Uluslararası ajanslardan en çok haberi kullanılan ajanslar beklendiği üzere; 

REUTERS, AFP ve AP’dir. Diğer haber ajanslarının genel dağılım içindeki oranı 

yok denecek kadar azdır. 

Uluslararası haber ajanslarının yanı sıra yabancı basın-yayın 

organlarından alınan haberlerin de,  dış haber kaynakları içinde ağırlıklı bir yer 

tuttuğu görülmektedir. İncelenen gazeteler tarafından haberi kullanılan basın-yayın 

kuruluşlarının büyük bir çoğunluğunun Amerikan ve İngiliz haber kuruluşları olduğu 

tespit edilmiştir. Bunun temel nedeni, uluslararası arenada boy gösteren en büyük 

haber üreticilerinin Amerikan ve İngiliz dev medya kuruluşları olmasıdır.  Özellikle 

Amerikan CNN, Fox Tv, ABC; İngiliz BBC, Sky Tv gibi görüntülü habercilikte ön 

sıralarda yer alan televizyon kanalları genel dağılım içinde ağırlıklı bir yer 

tutmaktadır. Amerikan basınından The Washington Post, The New York Times, The 

Wall Street Journal gibi prestijli gazetelerin; İngiliz basınından The Daily Telegraph, 

The Independent, The Times gibi önemli gazetelerin haberlerine Türk basınında 

sıklıkla yer verildiği görülmektedir. Amerikan ve İngiliz haber kuruluşlarının dış 

haber kaynakları içinde ağırlıklı bir yer tutması, savaşla ilgili gelişmelerin büyük 

ölçüde bu kaynakların gözüyle aktarıldığını ortaya koymaktadır.  

Ancak, Amerikan ve İngiliz medya kuruluşlarının bu savaş sırasında iyi 

bir sınav verdiğini söylemek pek mümkün değildir. Savaş, ABD ve sadık müttefiki 

İngiltere’nin Irak’a askeri müdahalede bulunmasıyla başlamıştır. ABD ve İngiltere 

bu savaşın haklılığı konusunda dünya kamuoyunu ikna edemediği gibi, kendi ulusal 

kamuoylarının da tam desteğini almayı başaramamıştır. Bu nedenlerden ötürü, 

özellikle ABD, savaş sırasında medyanın yanında hükümetin yanında yer almasını ve 

kendisini desteklemesini istemiştir. ABD Donanması’nın eski Enformasyon 
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Direktörü Tuğamiral Stephen Pietropoli, bu istediği çarpıcı bir şekilde dile 

getirmiştir:“Gazetecilerin ABD’nin resmi politikasını destekleyip desteklememesi 

bizi ilgilendirmiyor, ancak bir kez savaş kararı alındı mı, sahadaki birliklerin medya 

tarafından desteklenmesini sağlamak zorundayız.”484 

Savaşın gerçek yüzü cephedir ve cepheden gelecek görüntüler, haberler 

kamuoyunun moralini bozup, görüşlerinin değişmesine, hükümetlere verilen desteğin 

azalmasına yol açabilir. Bu gerçeğin bilincinde olan ABD, daha önce yaşadığı 

Vietnam deneyiminin de etkisiyle, basın üzerinde tahakküm kurmaya çalışmış ve 

Irak Savaşı’nda “embedded journalism” (iliştirilmiş gazetecilik) uygulamasını 

devreye sokmuştur. Gazetecilerin ordu birliklerinin içine yerleştirilmesi ve cephede 

birliklerle beraber hareket etmesi anlamına gelen bu uygulamayla birlikte, 

gazetecilerin görevlerini yerine getirirken ne kadar özgür oldukları üzerine ciddi 

tartışmalar gündeme gelmiştir. Irak Savaşı’yla birlikte savaş gazeteciliği yeniden 

sorgulanmaya başlamıştır.  

Savaşan gruplar ya da devletler, hem askeri ve siyasal amaçlarına 

ulaşabilmek, hem de karşı tarafı ve gerektiğinde kendi kamuoylarını yanıltabilmek 

için, çağlar boyunca gerektiğinde hiç çekinmeden gerçeği gizlemeye çalışmışlardır. 

Hatta gerektiğinde yalana bile başvurmuşlar, medyayı istedikleri gibi yönlendirmenin 

savaşın bir parçası olduğuna inanmışlardır.485 

Irak Savaşı’nda da bu durum değişmemiş ve medya, tarafların birbirlerine 

karşı üstünlük kurma mücadelelerinin en büyük silahı haline gelmiştir. Özellikle, 

ABD, savaş sırasında basın üzerinde denetim kurarak, kamuoyunu istediği 

doğrultuda yönlendirebilmeyi hedeflemiştir. Günümüzde kamuoyunun savaşla ilgili 

                                                
484 Yasemin Çongar,  “Askeriye ve Medya”, Milliyet, 01.12.2003 
485 Zafer Arapkirli, “Yalan Füzeleri”, www.ntvmsnbc.com, 23.03.2003 
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düşünceleri büyük önem taşımaktadır. 1970’lerde kamuoyu desteğini kaybettiği için, 

Vietnam Savaşı’nı terk etmek zorunda kalan ABD, Irak Savaşı’nda da gerek 

Amerikan ve gerekse dünya kamuoyunun neyi ne kadar öğrenmesi gerektiğini 

kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Bunun için medyayı dilediği gibi kullanmaktan 

çekinmeyen Amerikan yönetimi, dezenformasyonda hem kendi medyasını hem de 

Avrupa ve Ortadoğu’daki iletişim araçlarını kullanmıştır.  

ABD güdümlü basın-yayın organları da, savaşın başlamasından itibaren 

cephe gerisinden ürettiği senaryolarla Irak halkı ve ordusu üzerinde psikolojik baskı 

oluştururken, tam da Amerikan yönetiminin arzu ettiği şekilde çalışmıştır. Özellikle 

BBC, Sky Tv ve Fox News gibi global televizyon kanalları açıkça taraf tutarak 

Pentagon ve CIA çıkışlı her haberi, tartışılmaz gerçek gibi sunmuşlardır.486 

Diğer yandan özellikle Amerikan medyasının oto sansür uyguladığı 

görülmüştür. Örneğin, Amerikalı esirlerin görüntüleri televizyonların yayınlamayı 

“etik bakımdan” uygun bulmamaları sonucu, ya çok kısa bir haber olarak verilmiş ya 

da hiç yayınlanmamıştır. Özellikle CNN ve BBC’nin bu görüntüleri bilinçli olarak 

yayınlamadığı dikkatlerden kaçmamıştır. 

Sonuç olarak, Amerikan ve İngiliz medya kuruluşlarının bu savaşta 

tarafsız olarak görev yaptıklarını söyleyebilmek güçtür. Hem İngiliz, hem de 

Amerikan medyasının savaşta akan kanı ve şiddeti kaba bir gerçekçilikle değil de,  

daha çok öykü formatında belgesel nitelikli bir habercilik temelinde vermeye 

çalıştığı görülmüştür. Bu sayede savaşın yok ediciliği görmezden gelinirken, savaşta 

gerçekten neler yaşandığına dair dünya kamuoyunun doğru ve tarafsız haber alması 

engellenmiştir.  

                                                
486 Zafer Arapkirli,, “Savaşın İlk Kurbanı Gerçeklerdir”, www.ntvmsnbc.com, 02.10.2001. 
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Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmada, toplam haberler 

içinde iç haber kaynaklarının oranı ise, yalnızca %19.61 olarak tespit edilmiştir. İç 

haber kaynaklarının içinde, gazetelerin kendi muhabirleri aracılığıyla bölgeden 

sağladıkları haberler ve Türk haber ajanslarından alınan haberler yer almaktadır. 

Türk haber ajanslarından alınan haberlerin genel dağılım içindeki oranı, %9.54 ile 

oldukça düşüktür. Bu durum, Türkiye’nin sıcak gündemini oluşturan Irak Savaşı 

karşısında, başta ulusal haber ajansımız Anadolu Ajansı olmak üzere Türk haber 

ajanslarının yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Oysa beklenen, Türk haber 

ajanslarının bölgeyi ve bölge insanını iyi tanımaktan kaynaklanan avantajlarını iyi 

kullanarak daha etkin olabilmesidir. Ancak elde edilen sonuçlar itibarıyla Türk haber 

ajanslarının uluslararası alanda yaşanan gelişmeler karşısında henüz yeterince varlık 

gösteremediğidir. 

İç haber kaynakları içinde değerlendirilen diğer grupta ise, gazetelerin 

bölgede bulunan muhabirlerinin geçtiği haberler yer almaktadır. Bu haberlerde genel 

toplam içinde %10’luk bir dilimi oluşturmaktadır. Cumhuriyet Gazetesi hariç, tüm 

gazeteler bölgede muhabirlerini görevlendirmiş, mümkün olduğunca gelişmeleri ilk 

elden duyurmaya çalışmıştır. Ancak genel dağılım içinde muhabir haberlerinin oranı, 

henüz istenilen seviyede değildir. İdealde istenen, her ülkenin dünyada gerçekleşen 

olayları, kendi muhabirlerinin gözüyle görmesi, onların yorumuyla okumasıdır. 

Çünkü olaylara bakış açısı ülkelere, ülkelerin çeşitli durumlarına göre farklılıklar 

göstermektedir. Aksi takdirde, başka bir ülkenin basın yayın kuruluşundan ya da 

ajansından alınan haberlerde olaylara farklı açılardan bakılmış, farklı yorumlar 

getirilmiş olma ihtimali vardır. Çünkü haberi yayanlar, duyuranlar olayları kendi 

222 



    

açılarından görüp değerlendirir ve kendi ölçütlerine göre seçerler. Bu durum, 

dünyanın her yerinde her zaman böyle olmuştur.487 

Sonuç olarak, Türk basınında kamuoyunun değişik kesimlerine 

seslenen 4 önemli gazeteden elde edilen veriler ışığında, savaş sırasında, Türk 

kamuoyunun dış haber kaynaklarından gelen haberler doğrultusunda bilgilendirildiği 

görülmüştür. Buradan yola çıkarak, Türk basınının uluslararası alanda gerçekleşen 

olaylar karşısında hala büyük oranlarda (%80.38) dış kaynaklara bağımlı olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçları  özetleyecek olursak; 

� Türk Basını,  Irak Savaşı sırasında yaşanan gelişmeleri aktarırken büyük 

oranda (%80.38) dış haber kaynaklarına bağımlı kalmıştır. Bu haber 

kaynakları, başta uluslararası Batılı haber ajansları olmak üzere, dünyanın en 

büyük haber üreticileri olan Amerikan ve İngiliz medya kuruluşlarıdır. 

� Irak Savaşı sırasında medya, ABD ve İngiltere tarafından yönlendirilmiş, en 

üst düzeylerde dezenformasyon uygulanmıştır. ABD ve İngiltere’nin özellikle 

kendi medyaları üzerinde ciddi sansür uyguladığı görülmüştür. 

� Bu savaşta Amerikan ve İngiliz medyasının tarafsız olarak görev yaptığını ve 

dolayısıyla iyi bir sınav verdiğini söyleyebilmek güçtür. 

� Türk kamuoyu Irak Savaşı ile ilgili olarak gerçek anlamda 

bilgilendirilmemiştir. Kamuoyunun dış kaynaklardan gelen bilgiler 

doğrultusunda bu kaynakların bakış açısı ve yorumuyla bilgilendirildiği 

görülmüştür. 

Araştırma sonuçlarına göre, Türk basınının uluslararası iletişim 

düzenindeki dengesizlikten aldığı payını aldığı açıktır. Bunun giderilmesi ancak Türk 

                                                
487 İdris Adil, Haberde Dışa Bağımlılık, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Yayını, İstanbul:1992 s.19 
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basınının kendi haber kaynaklarını devreye sokmasıyla mümkün olacaktır. Basın-

yayın kuruşlarının kendi mali yapılarını güçlendirerek, uzman kadrolarını 

yetiştirmesi ve beraberinde dış büro sayılarını arttırması yoluyla bu sorunun 

aşılmasında büyük mesafe kat edilecektir. Ancak bu sayede Türk kamuoyunun daha 

doğru bilgi edinme ihtiyacına cevap verilmesi mümkün olacaktır. 
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ÖZET 

Uluslararası iletişimde varolan dengesizlik herşeyden önce 

uluslararası büyük haber akımları ve haberin toplanma ve yayılmasında uluslararası 

büyük haber ajanslarının egemenlikleri çerçevesinde netlik kazanmaktadır. Haber, 

değişik işlevlerinin yanı sıra bireylerin, öteki bireyler ve çevreyle anlamlı ilişkiler 

kurmasında, dünyayı algılamalarında en önemli öğeleri oluşturan değerler bütünüdür. 

Dolayısıyla yerel, yöresel ve ulusal çerçevenin dışındaki uluslararası alanda kimlerin 

neleri haber konusu olarak seçtikleri, konuların nasıl işlendiği, ne amaçla ve kimlere 

hangi ölçütlere dayanılarak dağıtıldığı üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Dengesiz iletişimin en önemli boyutlarından biri, dış haberler 

konusunda, yabancı haber kaynaklarına olan bağımlılıktır. Çünkü bağımlılık ister 

istemez olaylara yalnızca tek bir açıdan bakma zorunluluğu getirir. Bir ülkenin basın-

yayın organları, dış dünyada gelişen olaylarla ilgili olarak kendi kaynaklarını devreye 

sokamıyorsa ya da o ülkenin kendi haber ajansları dış olaylar konusunda yeterince 

varlık gösteremiyorsa, o zaman o ülkenin kamuoyu, dış haber kaynaklarının 

yorumuna mahkum demektir. 

Bu noktadan hareketle, bu çalışma kapsamında 20 Mart-1Mayıs 2003 

tarihleri arasında gerçekleşen ve dünya gündemini uzun süre meşgul eden Irak 

Savaşı’yla ilgili yayınlanan haberlerden yola çıkarak, belirlenen süre zarfında Türk 

Basını’nın hangi oranda dış kaynaklara bağımlı olduğunu ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Elde edilen verilerin ışığında, Türkiye’nin de uluslararası iletişimde 

varolan dengesizlikten payını aldığı ve Türk kamuoyunun büyük ölçüde yabancı 

kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda bilgilendirildiğinin altı çizilecektir. 

 

                                                 

225 



    

                                                    ABSTRACT 

Existing inequality in international communication becomes concrete 

especially in the domination of the big international news agencies on the collection 

and difusion of the news and on the transmission of the international news. Besides 

its other functions, news is the whole of the informations that constitute the most 

important elements  for an individual in perceiving the world and interacting in a 

semantic way with his/her environment and other individuals. Thus, the questions 

like which subjects are chosen by whom in the international context which is beyond 

regional local and national one, how the subjects are handled, their diffusion is 

realised on which criteria and for what reason are the ones that should be emphasized 

diligently. 

One of the most significant aspects of the inequal communication is 

the dependence to the external sources of information in the context of  foreign news. 

Because the necessary implication of this kind of dependence is to see the facts in a 

single way. If media of a country can not use its own resources with regard to an vent 

occured in foreign world, this means that public opinion of the same country 

becomes open to the influence of the comments of the external resources. 

Bearing in the mind these facts, the aim of this study is to analyse and 

prove to which extent Turkish press is dependent to the external sources during War 

of Iraq which occured in 20 March - 1 May 2003 and constituted the agenda of the 

world for a long time. In the light of the data obtained, the facts that Turkey is being 

affected by existing inequality in the international communication and Turkish public 

opinion is mainly being informed in accordance with information coming from 

external resources. 
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EK 1 :  

 

Temize çıkarma, kefil olma (/tazminatları karşılama), zarar vermeme ve dava 

açmamayı öngören anlaşma 

 

1. Amerika Birleşik Devletleri “hükümeti”, Savunma Bakanlığı aracılığıyla başlattığı 

uygulama çerçevesinde, askeri operasyonlar süresince, operasyonların öncesinde ve 

sonrasında savaşla ilgili haberlerin yansıtılabilmesi amacıyla özel olarak seçilmiş 

belli birliklerin yanına özel olarak seçilmiş belli medya kuruluşu çalışanlarının 

yerleştirilmesinin, gerek Amerikan hükümeti gerekse haber alanında faaliyet 

gösteren basın kuruluşları açısından faydalı olduğuna inanmaktadır. Bu anlaşmada 

medya  çalışanlarının görevlerini askeri birliklerin yanında yerine getirmelerine 

ilişkin uygulamadan “iliştirilmiş muhabirlik” ya da “embedded muhabirliği” süreci 

olarak bahsedilecektir. Bu uygulama, medya çalışanlarının tüm personel ve şahsi 

faaliyetlerini “iliştirildikleri” askeri birliklerle birlikte, yani onlarla birlikte yaşıyarak, 

seyahat ederek, yiyerek ve uyuyarak gerçekleştirecekleri anlamına gelmektedir. 

 

2. Tanımlar: 

 

A. “Hükümet” ifadesi, tüm kurumları, alt kurumları, imkanları, memurları (askeri ve 

sivil personel de dahil olmak üzere) ve tüm çalışanları ve gönüllü ya da anlaşmalı 

olarak hizmet veren kişi ve kuruluşlarıyla “Amerika Birleşik Devletleri” hükümetine 

atfen kullanılmaktadır. 

 

B. “Medya kuruluşu” ifadesi, medya alanında kar amacı güden ya da gütmeyen 

kayıtlı Amerikan ya da yabancı işverenleri ya da medya çalışanlarını ya da bunlara 

bağlı olarak çalışanları ya da bunlara bağlı olarak çalışan kişileri tanımlamak için 

kullanılmıştır.  

 

C. “Medya çalışanı” ifadesi, bir medya kuruluşuna bağlı olarak çalışan, söz konusu 

kuruluşun icra kurulunda veya idari birimlerinde görev alan ya da kuruluşta pay 

sahibi olanlar için kullanılmıştır. 
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3. Medya kuruluşları ve çalışanları, “embedded muhabirlik” uygulamasının, askeri 

birliklerin ve üyelerinin maruz kaldıkları risklere ve tehlikelere aynı ölçüde maruz 

kalmak anlamına geldiğini kabul ederler. 

 

A: “Embedded muhabirlik” süreci, medya çalışanlarını, askeri ortamın beraberinde 

getirdiği ve savaşın öngörülemez ve en ileri noktadaki tehlikeleriyle sınırlı olmayan 

tehlikelere, çatışma operasyonları ve çatışma destek operasyonları da dahil olmak 

üzere tüm tehlikelere maruz bırakacaktır. Askeri ortam doğası gereği tehlikelidir ve 

medya çalışanlarının ölümü ya da yaralanmaları ya da mallarına zarar gelmesiyle 

sonuçlanabilir. 

 

B. “Embedded muhabirlik” süreci, askeri amaçla kullanılan uçaklar, uçak gemileri ve 

hükümete tahsis edilmiş tüm araçlarda seyahat etmekten ve bu araçlara yakın 

olmaktan kaynaklanan, ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek yorucu ve 

tehlikeli faaliyetleri de beraberinde getirecektir. Söz konusu yaralanmalar ya da 

ölümler medya çalışanının, hükümetle anlaşmalı olarak çalışanların, memurların, 

askeri ortamda hizmet verenlerin, hükümet çalışanlarının ya da diğer kişilerin kendi 

eylemlerinden ya da ataletlerinden kaynaklanabilir. Ölümler ya da yaralanmalar 

hükümet tarafından temin edilen teçhizatların beraberinde getirdiği tahmin edilebilen 

ya da edilemeyen şartlardan, savaşın doğası nedeniyle ortaya çıkan tehlikelerden ya 

da çatışma destek operasyonlarından kaynaklanabilir. 

 

C. “Embedded muhabirlik” süreci medya çalışanlarının sağlık durumlarının genel 

olarak iyi olmasını gerektirir. Sağlık durumları genel olarak iyi olmayan kişiler 

“iliştirilmiş muhabirlik/cephe muhabirliği” görevini üstlenmeden önce doktorlarına 

danışarak bu göreve uygun olup olmadıklarından emin olmalıdırlar. Daha önce kalp 

ya da akciğer hastalıkları geçirmiş, damar hastalıklarından ya da kronik 

hastalıklardan şikayetçi olanlar bu göreve katılmamalıdırlar. 

 

D. Hükümet, “embedded muhabirlik” süreci çerçevesinde maliyetini üstlenmemek 

kaydıyla (tüm hükümet masraflarının karşılanması kaydıyla) medya çalışanlarına 

şarbon ve çiçek aşısı olma imkanını tanıyacaktır. Bu konuda medya çalışanları olası 

risklerle ilgili olarak ek bir anlaşma da imzalamalıdırlar. Aşılar gönüllü olarak 
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yaptırılır ve “embedded muhabirlik” sürecinin bir önşartı değildir. Medya kuruluşları 

ve çalışanları, şarbon ve çiçek aşısı olmayı seçenler “kurtarma, tazminat, zarar 

vermeme ve dava açmama”ya ilişkin imzaladıkları bu anlaşmanın şarbon ve çiçek 

aşısıyla ilgili tüm tehlikeleri içerdiğini bilmelidirler. Medya çalışanlarının 

hastalanması, sağlığının bozulması ve ölümü de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek 

tüm olumsuz tepkiler ve yan etkiler de buna dahildir. 

 

4. Medya çalışanları aşağıdaki şartlara uymayı taahhüt ederler: 

 

A. Embedded muhabirlik sürecine katılmak ve hükümetin bu konuyla ilgilenen 

birimlerinin talimatlarına uymak. Medya çalışanları hükümetin bu konuyla ilgili 

olarak hazırladığı mevzuata uymayı taahhüt ederler. Medya çalışanı, söz konusu 

mevzuata ve talimatlara ve kara harekatına ilişkin kurallara uymamanın “iliştirilmiş 

muhabirlik/cephe muhabirliği” görevinin son bulmasıyla sonuçlanabileceğinin 

bilincindedir. 

 

B: Muhabir bu süreçte gönüllü, istekli ve bilinçli olarak, “embedded muhabirlik” 

süreciyle ilgili olarak, savaş, çatışma operasyonları ve çatışma destek operasyonları 

da dahil olmak üzere bilinen ve bilinmeyen tüm riskleri göze alır. 

 

C. Medya çalışanı hükümeti, “embedded muhabirlik” sürecine katılmaktan 

kaynaklanan ya da buna bağlı olarak gündeme getirilen her türlü iddia, talep, eylem, 

ipotek ya da ihtiyati haciz girişimi, alacaklı yerine geçme ya da aidat talebinde 

bulunma, hak talep etme, borçlu kılma, yargılama, maliyet beyan etme ve avukat 

parası talep etmeye karşı temize çıkarmayı, hükümete kefil olmayı (/tazminatları 

karşılamayı) ve hükümete zarar vermemeyi ve dava açmamayı kabul eder. Bu 

“embedded muhabirlik” sürecinin sonucu olarak, herhangi bir kişinin mallarına zarar 

gelmesi, mal kaybı ya da herhangi bir kişinin yaralanması ya da ölmesi durumunda 

ve bu gelişmelerin sürecin bir uzantısı olarak meydana gelmesi halinde de geçerlidir. 

 

D. Medya kuruluşu, çalışanlarının “embedded muhabirlik” sürecine katılmalarına 

izin vermeyi kabul eder. Medya kuruluşu verdiği bu izin çerçevesinde hükümeti 

herhangi bir iddia, talep, eylem, ipotek ya da ihtiyati haciz girişimi, alacaklı yerine 
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geçme ya da aidat talebinde bulunma, hak talep etme, borçlu kılma, yargılama, 

maliyet beyan etme ve avukat parası talep etmeye karşı temize çıkarmayı, hükümete 

kefil olmayı (/tazminatları karşılamayı) ve hükümete zarar vermemeyi ve dava 

açmamayı kabul eder. Bu “embedded muhabirlik” sürecinin sonucu olarak, herhangi 

bir kişinin mallarına zarar gelmesi, mal kaybı ya da herhangi bir kişinin yaralanması 

ya da ölmesi durumunda ve bu gelişmelerin sürecin bir uzantısı olarak meydana 

gelmesi halinde de geçerlidir. 

 

6. Medya kuruluşu ve çalışanı bu çerçevede, “embedded muhabirlik” sürecine 

katılma nedeniyle kuruluşun ya da çalışanın mallarının kaybı, zarar görmesi, 

çalışanın ölümü ya da yaralanması sonucunda hiçbir zaman hükümete karşı bir 

tahkikat süreci başlatmamayı, dava açmamayı veya böyle bir talep ya da iddiada 

bulunanlara veya dava açmak isteyen kuruluşlara yardımcı olmamayı taahhüt eder. 

 

7. Medya kuruluşu ve çalışanı “embedded muhabirlik” sürecine katıldıktan sonra 

gerekli olabilecek diş tedavileri ya da acil müdahale gerektiren diğer tedaviler 

konusunda ve hükümetin görevlendirdiği diş doktoru ve tıp uzmanlarının profesyonel 

değerlendirmesi çerçevesinde sunulan tedavi hizmetlerini acil, gönüllü ve bilinçli 

olarak onaylamayı kabul eder. Bu çerçevede acil tıbbi müdahaleler ve diş tedavileri 

çerçevesinde hükümete ya da bu konuda hizmet veren ticari bir kuruluşa ait bir 

merkeze nakil yapılması gerekli olabilir. Hükümetten diş tedavisi ya da diğer tıbbi 

müdahaleler konusunda hizmet alan ancak buna hakkı olmayan kişiler, hükümete bu 

hizmetlerin karşılığını ödemek durumundadırlar. 

 

8. Medya kuruluşu ve çalışanı, hükümetin sadece kendi takdiri çerçevesinde ve 

uygun gördüğü için “embedded muhabirlik” sürecini herhangi bir noktada veya 

herhangi bir sebeple sonlandırabileceğini kabul eder. 

 

9. Temize çıkarma, kefil olmayı (tazminatları karşılama), zarar vermeme ve dava 

açmamayı öngören bu anlaşma, federal yasalar uyarınca yorumlanacaktır. Anlaşma 

ilgili federal yasanın öngördüğü şekilde geniş bir çerçevede ve kapsamlı olarak teklif 

edilecektir. Bu belgenin harhangi bir bölümünün geçersiz kılınması durumunda da 

belgede belirtilen unsurlar tam anlamıyla yürürlükte kalmaya devam edecektir. 
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Kaynak: 

Cüneyt Özdemir, Onlarlaydım Ama Onlardan Değildim, Doğan Kitap, 

İstanbul:Ekim 2003 

 

 

Ek 2:  

 

Kara Kuralları Anlaşması 

 

Standart kara kuvvetleri yasaları şunlardır: 

 

1. Tüm servis üyeleriyle yapılan röportajlar kayıtlarda bulunmalıdır. Kaynağn güenli 

olması esastır. Pilot ve hava kuvvetleri mürettebatı röportajları görev bitiminde 

yapılır; ancak bilginin aktarılması kara kuvvetleri medya yasalarına uymalıdır. 

 

2. Yazılı veya görsel olarak yayınlanan hikayelerde yerel kara kuvvetleri yasalarına 

göre yayın tarihi belirtilmelidir. Yerel kara kuvvetleri yasaları Central Command’la 

(CENTCOM) emir kanalları vasıtasıyla koordine edilecektir. 

 

3. Birleşik Devletler askeri güçleriyle embedded olan medya mensupları kişisel 

silahlar taşıyamaz. 

 

4. Koalisyon güçleriyle embedded durumundaki medya mensupları alkollü içecek ve 

pornografik materyaller edinemez ve tüketemez. 

 

5. Işık disiplini kısıtlamalarına uyulacaktır. Flaş ve televizyon ışığı dahil olmak üzere 

tüm görünür ışık kaynakları, flaşlı kameralar, geceleri askeri güçlerle beraberken, 

yetkili komutanlar tarafından onaylanmadığı sürece kullanılmayacaktır. 

 

6. İşlevsel güvenliği koruyabilmek amacıyla ambargolar zorla kabul ettirilebilir. 

Ambargolar sadece bu işlevsel güvenlik için kullanılacaktır ve ambargo olağan 

güvenlik durumu geçer geçmez kaldırılacaktır. 
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7. Aşağıdaki kategorilere ait bilgiler aktarılabilir; 

 

8. Yakınlardaki dost askeri güçler, 

 

9. Yakınlardaki, serviste görevli, dost yaralılar. Embedded medya mensupları 

Operational Security (OPSEC) sınırları dahilinde şahit oldukları zayiatlı birimleri 

doğrulayabilirler. 

 

10. Düşman olduğu belirlenen güçler durdurulacak veya yakalanacaktır. 

 

11. Harekata katılan dost gücü asker sayısı yaklaşık ifadeler kullanılarak 

bildirilmelidir. Belirli bir askeri güç veya birimin adı, ancak güvenliğin 

korunmasında bir tehlike teşkil etmedikçe açıklanabilir. 

 

12. Saldırı tehdidi, ilk askeri hedeflerin enformasyon birimlerine ve 

yerleşkelerinedir. 

 

13. Hava harekatının kaynağının genel açıklaması, kara kurallarında olduğu gibidir. 

 

14. Daha önceki olağan askeri görev ve harekatların tarihi, yeri, zamanı veya 

sonuçları, ancak genel açıklama yapıldığı takdirde aktarılabilir. 

 

15. Ordu donatım malzemeleri genel açıklama yapıldığında tüketilebilir. 

 

16. CENTCOM’un operasyon alanındaki hava çarpışmalarının, keşif uçuşlarının 

veya sortilerin sayısı, 

 

17. Katılan askeri güçlerin çeşidi (örneğin; hava savunma, piyade, silahlı, denizci), 

 

18. Müttefik güçlerin komutanın onayından sonra bu güçlerin katıldığı operasyon 

çeşitleri (gemi, uçak, kara birimleri vs.), 
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19. Operasyonların kod adları 

 

20. Birleşik Devletler askeri birimlerinin isimleri ve anayurtları, 

 

21. Servis görevlilerinin rızası alınarak adları ve anayurtları, 

 

22. Aşağıdaki kategorilere ait olan bilgilerin yazılı veya görsel olarak yayınlanması 

yaşam tehlikesi taşıdığından aktarılamaz. 

 

23. Corp/MEF seviyesi altındaki bölüklerin birimlerle kesin sayısı 

 

24. Hava Seferleri Kanat Seviyesi’nde veya altındaki uçakların birimlerle kesin 

sayısı, 

 

25. Diğer ekipman veya kritik kaynakların (top, tanklar, iniş yapan uçaklar, radarlar, 

kamyonlar, su vs.) kesin sayısı, 

 

26. Nakliyeci Savaş Grup Seviyesi’nin altındaki kesin gemi sayısı, 

 

27. CENTCOM komutanı veya savunma birimlerince özellikle açıklama yapılmadığı 

takdirde, CENTCOM’un sorumluluğundaki alanda bulunan askeri birimlerin kesin 

coğrafik konumları ve askeri üslerin adları, 

 

28. Gelecekte yapılacak opersyonlara hitaben bilgi, 

 

29. Askeri üste ve kamplardaki güç koruma ölçümlerine hitaben bilgi (görünür 

olanlar hariç), 

 

30. Askeri üs veya kamplardaki güvenlik seviyesini gösteren fotoğraflar, 

 

31. Anlaşmanın kuralları, 

 

32. Taktik, teknik ve prosedürleri içeren istihbarat toplanmasıyla ilgili bilgi, 
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33. En iyi şekilde etkilemek için düşmanlar başlangıçta ekstra tedbirle haber 

yapılmalıdır. Embedded medya tarafından havaalanlarında, karada veya gemide canlı 

yayın, ilk çarpışma ekibi sağlam olarak geri dönene dek veya birim komutanı 

tarafından onaylamadan yapılmayacaktır. 

 

34. Operasyon sırasında dost gücü harekatları, taktiksel yayılma ve geri çekilmelerde 

güvenliği tehdit edecek veya yaşam tehlikesi taşıyan kesin bilgiler. Devam etmekte 

olan anlaşmalar bir komutan beyan etmediği takdirde yayınlanmayacaktır. 

 

35. Özel operasyon birimleri hakkında bilgi, metodoloji, hava harekatları, saldırı 

açıları ve hızları, donanmaya ait taktiksel veya kaçak manevralar vs. gibi özgün 

operasyonlar. “Düşük” veya “hızlı” gibi genel terimler kullanılabilir. 

 

36. Düşmanın elektronik savaş etkisi konusunda bilgi, 

 

37. İptal edilen veya ertelenen operasyonlarla ilgili bilgi, 

 

38. Arama, kurtarma veya bulma aşamasında olan düşen veya kaybolan uçak veya 

kaybolan gemiyle ilgili bilgi, 

 

39. Düşmanın kamuflaj, aldatma veya saklama konusundaki etkisiyle ilgili bilgi. 

Hedef, doğrudan ya da dolaylı ateş, istihbarat toplama veya güvenlik ölçümleri. 

 

40. Savaş tutuklusu olmuş veya esir alınmış düşmanın yüzünü gösteren, adını veren 

veya belirleyici unsurunu gösteren hiçbir fotoğrafı çekilemez ve hiçbir görsel medya 

organında yayınlanamaz. 

 

41. Gözaltı operasyonlarının veya gözaltına alınan kişilerle yapılan röportajların 

durağan veya video görüntüsü, 

 

42. Kimlik belirleme çalışmaları tamamlanmadan, medya mensupları ölen kaybolan 

veya yaralanan hiçbir servis görevlisinin adını açıklamayacaktır. 
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43. Her ne kadar yaralıların görüntüleri savaşın korkunç yanını sergilese de, ölmüş 

bir servis çalışanının hatırlanabilecek şekilde yüzü, adı, ve diğer belirleyici 

unsurlarının fotoğrafı çekilmeyecek ve hiçbir görsel medya organında 

yayınlanmayacaktır. 

 

44. Sağlık hizmetlerinden yararlanacak medya mensupları uygulanan düzenlemelere, 

standart prosedürlere, operasyon emir ve kurallarına doktorlara başvurarak uyum 

sağlamalıdır. Onaylandığı takdirde, servis veya sağlık hizmetleri personeli medya 

mensuplarına her zaman eşlik edecektir. 

 

45. Sağlık hizmetlerinde ve diğer tedavi yerlerinde hastanın durumu, özel hayatı, 

akraba ve aile ilişkileri medya mensuplarının öncelikle dikkate alması gereken konu 

olmalıdır. 

 

46. Medya mensuplarının sağlık hizmetlerine yapacakları ziyaretler sağlık hizmetleri 

komutanı tarafından onaylanmalı ve bir doktorun da katılımıyla tedavi bölünmeden 

yapılmalıdır. Sağlık hizmet birimlerini Birleşik Devletler dışında yapacak olanlar tek 

Pentagon emriyle koordine edilecektir. 

 

47. Muhabirler bu yerleri sağlık hizmetleri komutanının yönlendirmesi 

doğrultusunda ziyaret edecek ve ameliyat sırasında ameliyat odalarına girmelerine 

izin verilmeyecektir. 

 

48. Hastanın fotoğrafının çekilmesi veya hastayla röportaj yapılması, eşlik eden 

doktor, komutan ve bu konuda “bilgilendirilmiş” hastanın rızasıyla, şahitlerin 

huzurunda yapılacaktır. 

 

49. Bilgilendirilmiş olan hasta, kendi resmini tanıyabilen, haber yapılması amacı 

konusunda yorumda bulunabilecek kişidir ve yurt çapındaki haber bültenlerinde yer 

alabilir. 
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50. Eşlik eden kişiler veya doktor, servis mensubuna yakın akrabaların haberdar 

edilip edilmeyeceğini sormalıdır.  

 

Ben (Adınız) ............, ............(haber kurumunun adı) ‘da............., ...........(mesleğiniz) 

olarak, yukarıda bahsedilen medya kara kuvvetleri kurallarını okudum, katılıyorum 

ve imzalayarak onaylıyorum. Ayrıca, bu kara kuvvetleri kurallarına karşı gelmem 

halinde Coalition Force Land Component Command (CFLCC) ile olan medya 

akreditasyonumun yenilenmemesini anlayışla karşılıyorum. 

 

İmza: .........  Tarih: ......... 

 

Adı, Kurumu, Adres&Telefon Numarası: 

.......................................... 

 

Şahidin İmzası: 

........................................... 

 

Tarih: 

............................................ 

 

Şahidin Adı, Rütbesi: 

............................................. 

 

Kaynak: Cüneyt Özdemir, Onlarlaydım Ama Onlardan Değildim, Doğan Kitap, 

İstanbul:Ekim 2003 
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