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GİRİŞ 

Güvenlik endişesi, küresel çapta değişen terör tanımı, önlenemeyen göçün 

etkilediği toplumsal, ekonomik, siyasi hayat; Suriyelilere ve onlarla ilgili algıyı oluşturan 

haberlere yeni bir bakışı zorunlu kılmaktadır. Bu yeni bakışı oluşturmakta büyük rolü 

olan medyayı ve gazetecilerin haber üretim süreçlerini anlamak bu nedenle büyük önem 

taşımaktadır. Türkiye’deki Suriyelilerin topluma entegrasyonun sağlanmasının yanısıra 

eş zamanlı olarak toplumun da Suriyelileri tehdit olarak algılamasının önüne geçilmelidir. 

Suriyelilerin kendi sesinin toplumda çok az duyulması, çeşitli platformlarda onların 

görüşlerine nadiren yer verildiğinin göstergesidir. Böyle bir ortamda gazetecilerin 

Suriyelilerle ilgili haberleri nasıl yaptığı ve aslında nasıl yapması gerektiği konusu önem 

taşımaktadır.  

Toplumda “Suriyelilerin neden olduğu olumsuzluklar” algısının yayılmasının 

beraberinde sorunlar getirdiği bir gerçektir. Bu sorunların temelinin giderek güvenlik 

odağına yaklaşması ve bu yönde gelişmesinin küresel boyutta başka büyük sorunlara yol 

açabileceğine dair araştırmalar yapılmaktadır. Terör eylemlerinin ve teröristlerin son 

yıllarda geçirdiği değişimler sonucunda radikalleşme olgusu incelenmeye başlanmış, 

Türkiye dahil birçok ülkede radikalleşmenin ardından gerçekleşen terör eylemlerinin 

önlenmesinde göçmen topluluklarının uyum süreçlerinin önemini ortaya koyan 

çalışmalar yapılmıştır. Göçmen temelli politika ve entegrasyon sürecinin önemi, çatışma 

bölgelerinden gelenlerin uyumunun sağlanması, kalıplaşmış yargı ve ayrımcılığın 

önlenmesi için toplum içinde ve kurumlar arasında farkındalığı artırma gibi konular; bu 

çalışmalardan biri olan ve Haziran 2019’da Avrupa Birliği (AB) desteği ile Polis 

Akademisi tarafından hazırlanan “Radikalleşmenin Önlenmesi ve Terörizm Olgusu 

Çalıştay Raporu”nda da yer almıştır. Raporda “iletişime yatırım yapmanın” çözüm 

önerilerinden biri olarak sıralanması küresel güvenlik kaygılarının giderilmesinde 

haberciliğin ve gazeteciliğin üretimlerinin önemini ortaya koymaktadır.  
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Hazırlanmasında bu kaygıların büyük rolü olan tez çalışması, derinlemesine 

mülakat yöntemi ile görüme yapılan gazetecilerin Suriyeli haberlerini üretim sürecinin 

nasıl şekillendiğini ve sınırlandığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 3 bölümden oluşan 

çalışmanın “Suriyelilerin Durumuna Genel Bakış” başlıklı ilk bölümde Suriye ve 

Suriyelilere ilişkin genel durum değerlendirmesi yapılmış, Suriye’de yaşananların 

yarattığı göç olgusuna ilişkin temel kavramlar ele alınmıştır. Bu bölümün sonunda 

Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin çeşitli verilere yer verilmiş, Türkiye’de Suriyelilere 

yönelik genel bakış açıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

“Gerçekliğin İnşası Olarak Haber” adını taşıyan ikinci bölümde ise gerçekliğin 

inşası ve bu inşa sürecinin haber metinleriyle ilişkisi incelenmiştir. İdeoloji, ideolojinin 

medyadaki görünümü ve ideoloji ile haber metinlerinin ilişkisine dair literatür taraması 

yapılmıştır. Gerçeklik, haberde gerçeklik temsilleri ve ideolojinin haber metinlerinde 

yeniden inşası süreçleri ele alınırken, etik kavramına ilişkin görüşlere de yer verilmiştir. 

Gazetecilerin mesleki uygulamalarının gazete, televizyon ve internet ortamı gibi farklı 

medya alanlarında nasıl farklılaştığı/ benzeştiğine dair durumların da sıralanmaya 

çalışıldığı çalışmada etik ilkelere uyumun da mecralara göre nasıl işlemesi gerektiği 

üzerine düşünülmüştür. 

 “Medyada Suriyelilerin Temsilinin Haber Üretim Pratikleri” başlıklı üçüncü 

bölümde sırasıyla medyada Suriyeli temsilinin genel özelikleri, yöntem, görüşülen 

gazetecilerin mesleki kimlikleri ve mesleğe bakışı, habere ve toplumsal gerçekliğe bakışı, 

gazetecilerin etki ve etik hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. 

 

Medyadaki Suriyeli temsiline alternatif geliştirilmesinin olanaklılığını inceleyen 

çalışmada gazete, televizyon ve web ortamında yayıncılık yapan 9 gazeteci ile 

derinlemesine mülakat yapılmış, gazetecilere 31 soru yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen 
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yanıtlarla gazetecilerin bireysel özellikleri, Suriye konusuna bakış açıları ve 

haber/toplumsal gerçeklik ilişkisi hakkındaki görüşleri ortaya konulmuş, Suriyelilerle 

ilgili haber üretim süreçlerinin nasıl işlediği saptanmaya çalışılmıştır. Gazetecilerin örnek 

haberlerinin de incelenmesiyle haber üretim pratikleri somut olarak ortaya konmuş ve 

mülakat sorularına verilen yanıtlarla, ortaya çıkan haber metinlerinin birbiriyle örtüştüğü 

belirlenmiştir. İncelenen haberler, çalışmanın sonunda, “Ekler” bölümünde yer 

almaktadır. İnternet ve gazetelerde yer alan haberler, olduğu gibi; televizyon haberleri ise 

deşifresi yapılarak ve kullanılan ekran kuşakları ile görselleri anlatılarak metin haline 

getirilmiş ve gazetecilerin mülakat sorularına verdikleri yanıtlar doğrultusunda 

çözümlenmiştir. Çalışmaya katılan gazetecilerin isim ve kurum bilgileri gizli tutulmuştur. 

Gazetecilerin hangi kurumda çalıştıklarının incelemeye dahil edilmeme nedeni 

toplumdaki Suriyeli algısının oluşmasında rol alan haberlerin, siyasi görüş ve medya 

sahipliği gözetmeden benzer çerçevelerle kuruluyor olmasıdır. 

Çalışmada görüşlerine ve örnek haberlerine yer verilen gazeteciler “haber 

üretiminin/ haberciliğin temel ilkelerine ve meslek etiğine uyduğu düşünülenler” 

arasından seçilmiştir. Suriyelilere ilişkin “iyi örnek haberleri üretenler” arasından yapılan 

bu seçim aynı zamanda çalışma için bir sınırlılık olmakla birlikte çalışmanın 

amaçlarından birinin de zaten yaygın olmayan bir temsil biçimini görünür kılmak ve 

yayılmasının olanaklarının tartışılmasını sağlamak olması nedeniyle bir yetersizlik olarak 

değerlendirilmemelidir. 

Çalışmada Suriyeliler hakkındaki çoğu temsil ve içerik araştırmasında ortaya 

konan olumsuz çerçeve/ bakış açısı yerine Suriyeli haberlerinde olumlu bir 

çerçevelemenin de mümkün olduğunun gösterilmesi de amaçlanmıştır.   

Gazetecilerin; Suriyelilere ilişkin haberlerin toplumda negatif temsillerle, 

ayrımcılık ve nefret diliyle, basmakalıp yargı ve kalıplarla üretildiği konusunda 
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farkındalık geliştirebildikleri ve bu olumsuz temsillerin dışına çıkabilme iradesine sahip 

olabildikleri görülmektedir. Bu tür bir üretim pratiğini oluşturan temel etkenlerin 

belirlenmesi, Suriyeli haberlerinin toplumsal barışa/çatışmaya etkisi ve başka bir 

çerçeveleme yöntemiyle yapılabileceği konusunda farkındalık yaratma çabasının ürünü 

olan bu çalışma; Suriyelilerle ilgili yanlış algıların düzeltilmesi açısından haberlerin sahip 

olduğu olanakları ve sınırlılıkları, gazetecilerin bakış açısından sergilemektir. Böylelikle 

toplumda Suriyeliler aleyhine oluşan basmakalıp yargıların ve algıların dönüştürülmesi 

konusunda gazetecilerin önerilerinin de derli toplu biçimde ortaya konması 

amaçlanmıştır. Suriyelilere ilişkin haber üretim süreci; kurumsal belirleyiciler ile 

gazetecilerin, irade ve mecburiyetleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir.  
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BÖLÜM 1 

I-SURİYELİLERİN DURUMUNA GENEL BAKIŞ 

1.1.Göç ve Göçle İlişkili Kavramlar 

En basit tanımı, “bir türün üyelerinin toplu olarak farklı bir çevreye yaptığı geniş 

çaplı hareket” olan göç kavramı, yarattığı sonuçlar açısından çok karmaşık bir olgudur. 

Bu kitlesel yer değiştirme hareketinin başlıca nedenleri ise ekonomi ve güvenlikle ilgilidir 

(Ekici ve Tuncel, 2015). Arap Baharı olarak adlandırılan süreç başta Ortadoğu olmak 

üzere dünyanın birçok bölgesini etkilemiş, sürecin Suriye’ye yansıması ise çatışmalar ve 

sonrasında başlayan iç savaş olmuştur. Suriye’de yaşanan iç savaş burada yaşayanların 

kitlesel olarak yer değiştirmesine neden olmuş ve Türkiye’ye doğru önlenemeyen bir göç 

hareketine dönüşmüştür. Suriyelilerin kimi için yol üstündeki durak kimi için de ulaşılan 

hedef olan Türkiye, bu kitlesel insan hareketinden etkilenmiş, resmi verilere göre 

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından 2019’a kadar geçen sürede 3 milyon 600 bin 

Suriyeli Türkiye’ye gelmiştir.1  Gelen Suriyeli sayısının fazlalığı ve her geçen gün yeni 

göç dalgalarıyla ve doğumlarla artmaya devam etmesi, Türkiye’de birçok yeni durumun 

oluşmasına neden olmuştur. İnsan ile mekân arasındaki ilişkinin bozulması riskini de 

içinde taşıyan bu göç hareketi başta ekonomik ve sosyal sorunlar yaratmış, bu sorunlar 

doğal olarak siyasetin de gündemine girmiştir (Ekici ve Tuncel, 2015). Bu sorunlu alana 

ilişkin tespitleri ve çözüm önerilerini önce hukuki bir temele oturtma gereği olduğundan, 

göç olgusunun içinde taşıdığı kavramları da anlamak gerekir.  

Çalışmanın başlığında ve genelinde mülteci, sığınmacı, göçmen vb. kavramları 

kullanmaktan kaçınılmaya çalışılmasının başlıca nedeni (alıntı yapılan kaynaklarda bu 

şekilde yer almasının dışında) bu kavramların işaret ettiği hukuki bağlayıcılığın olmaması 

                                                           
1 https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler (Erişim 01.11.2019) 

https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler
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ve bu bağlayıcılığa rağmen tüm bu tanımların birbirinin yerine kullanılarak içi boşaltılmış 

hale getirilmiş olmasıdır.  

Göçten söz ederken en önemli kavram olan “mülteci” sözcüğü ne anlama gelir? 

Öncelikle Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre “mülteci” 

sözcüğünün hukuken sadece Avrupa ülkeleri vatandaşları için kullanılabileceğini 

belirtmek gerek.  Bu tanım, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde  

“Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, 

belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 

ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya 

da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu 

tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, 

oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 

vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statü” olarak 

ifade ediliyor. 

Yukarıdaki durumların, Avrupa ülkeleri dışındaki bir ülkede meydana gelmesi 

halinde Türkiye’ye sığınan kişilere ise üçüncü ülkelere yerleştirilene kadar “şartlı 

mülteci” statüsü sağlanıyor.2 Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak 

                                                           
2 “Türkiye, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesini, 1. maddesindeki mekân bakımından öngörülen seçme hakkını kullanarak 

“Coğrafi Kısıtlama” ile kabul etmiştir. Buna göre şartlı mülteci; Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle, mülteci tanımındaki 

şartlara haiz olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiye’den uluslararası koruma talebinde bulunan kişidir.” 

(https://www.goc.gov.tr ) 

 

 

https://www.goc.gov.tr/
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ülkesine dönerse can güvenliği olmayacak, işkence ve kötü muameleye maruz kalması 

muhtemel kişilere ise “ikincil koruma statüsündeki kişiler” adı veriliyor.  

Kitlesel sığınmanın söz konusu olduğu Suriyelilerin durumunda ise “geçici 

koruma” statüsü kullanılıyor. Suriyeliler bu durumda “geçici koruma statüsündeki kişi” 

olarak adlandırılıyor. Göçün çok büyük olması nedeniyle ev sahibi devletin yakın 

dönemde mevcut bireysel sığınma prosedürlerini uygulayamayacak hale gelmesi 

durumunda bu kişilere geçici koruma sağlanıyor, ülke sınırlarına ulaşan kişilerin, bireysel 

statü belirleme işlemleri ile vakit kaybetmeden, bazı haklardan yararlanmalarına olanak 

tanınıyor.3 

Hukuki çerçevelerin Suriyeli göç eden sığınmacılarla ilgili yarattığı çeşitlilik 

nedeniyle, tümünü birden ima eden ve herhangi birine indirgenmeyen bir kapsayıcılık arz 

ettiği düşünülerek, çalışma boyunca Türkiye topraklarına giriş yapmış bu kişiler, 

Suriyeliler olarak adlandırılmıştır.  

1.2. Suriye’de Güncel Durum 

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın yaratığı kriz, dünyanın uzun süredir 

aşamadığı bir kriz haline dönüşmüştür.  9 yıldır süren savaş ortamı nedeniyle Uluslararası 

Göç Örgütü verilerine göre yaklaşık 12 milyon kişi ülkede yerinden edilmiş, Şubat 2019 

itibariyle, neredeyse yarısı çocuk olan 5,6 milyon Suriyeli, bölgedeki ülkelere 

sığınmıştır. Ülkede artan güvenlik, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ülke dışına 

çıkanların sayısının giderek artmasına neden olmaktadır. Ülke içinde yerinden olmuş 

yaklaşık 1,3 milyon Suriyeli, 2018'de eve geri dönmüş, ancak aynı dönemde 4,4 milyon 

insan yeni yerlerinden edilmiştir. Ülkede birçok kesimde güvensizlik ortamı devam 

                                                           
3 https://www.goc.gov.tr/multeci (Erişim 12.08.2019) 

https://www.goc.gov.tr/multeci
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etmektedir. Yerinden edilen Suriyelerden sadece yüzde 30'unun geri dönmeyi istediği 

tespit edilmiştir. 4 

Mart 2011'de başlayan savaşın kaderi, İran ve Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı 

Beşar Esad’a, ABD'nin de terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destekle değişmiştir. İç 

savaşın başında ülke topraklarının büyük bölümünde kontrolü kaybeden Esad’a, 

Rusya’nın 2015’in eylül ayında aktif destek vermesiyle birlikte bölgede dengeler 

değişmeye başlamıştır.  Eylül 2019 itibariyle Suriye rejimi, Rusya ve İran'ın desteğiyle 

ülke topraklarındaki 114 bin 670 kilometrekarelik alanda hâkimiyetini sürdürmektedir.  

YPG/PKK 51 bin 867 kilometrekarelik alanda, Heyetül Tahrir-i Şam (HTŞ) ve Özgür 

Suriye Ordusu (ÖSO) 14 bin 35 kilometrekarelik alanda, Türkiye ise ülkenin 9 bin 39 

kilometrekarelik alanında kontrolünü sağlamıştır. Esad rejimi ülkenin yüzde 60’ında, 

YPG/PKK yüzde 27’sinde, HTŞ ve ÖSO yüzde 7’sinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 

muhalifler yüzde 5’inde, kalan yüzde 1’lik çöl bölgesinde de IŞİD egemendir.5 

Şam yönetimi ile PYD/PKK arasındaki en önemli sorun, örgütün kontrolündeki 

bölgelerde özerklik istemesidir. Şam yönetimi, ABD askerlerinin tamamen çekilmesi 

durumunda Suriye ordusunun PYD/PKK’ya operasyon yaparak, örgütün elindeki 

toprakları geri almasına kesin gözüyle baktığı için özerklik talebine şiddetle karşı 

çıkmaktadır. Suriye’nin tek petrol bölgesinin halen PYD/PKK’nın dolaylı olarak da 

ABD’nin elinde olması başka bir büyük sorun olarak durmaktadır. Rusya’nın 12, İran’ın 

ise 16 üs kurduğu Suriye’de bulunan yaklaşık 6 bin Amerikan askerinin çekilmesi 

bölgede tartışılan önemli konulardan biridir. Ancak ABD Başkanı Trump’ın asker 

çekmeye yönelik yaptığı açıklamalara rağmen ABD askerlerinin çekilip çekilmeyeceği 

ya da kaç askerin çekildiği konuları belirsizliğini korumaktadır. Bazı kaynaklara göre 

Suriye’de halen 2 binden fazla Amerikan askeri ve 2 bin civarında Rus askeri 

                                                           
4 https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10024 (Erişim 01.09.2019) 
5 https://www.stratejikortak.com/2019/05/suriye-haritasi-mayis-2019.html (Erişim  09.10.2019 ) 

https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10024
https://www.stratejikortak.com/2019/05/suriye-haritasi-mayis-2019.html
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bulunmaktadır. Ülkedeki İran askerlerinin sayısı hakkında net bir bilgi olmamakla 

beraber, bu sayının 7-8 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Suriye ordusuna destek 

veren bir diğer grup olan Lübnan Hizbullah’ı da yaklaşık 4 bin kişilik bir güçle bölgede 

faaliyet göstermektedir. Hizbullah’ın genellikle Lübnan ve İsrail sınırına yakın alanlarda 

bulunduğu bilinmektedir.   

Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonları ile 

PYD/PKK’nın kontrol ettiği alanı daraltarak yeni bir sığınmacı akınını önlemiştir. Birkaç 

yıl öncesine kadar Suriye’nin önemli bir bölümünü işgal eden IŞİD’in elinde bugün tek 

bir köy bile kalmamış, Suriye’yi terk eden IŞİD’lilerin önemli bir bölümünün 

Afganistan’a gittiği belirlenmiştir. Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2018’de varılan Soçi 

Mutabakatı, muhaliflerin elindeki İdlib ve yakın çevresindeki çatışmaları bitirmeyi 

amaçlasa da yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı bölgede çatışmalar tam anlamıyla sona 

ermemiştir. Hatay’a sınır olan bölgedeki tansiyonun yükselmesi, Türkiye’ye doğru yeni 

bir sığınmacı dalgası olasılığını da beraberinde getirmiştir. Suriye ordusunun 

operasyonlarından tedirgin olan Türkiye, Rusya’yı sık sık devreye sokarak çatışmaları 

durdurmaya ve sivillerin bölgede kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sınır ötesinde IŞİD 

ve PKK/YPG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 368 bin 217 Suriyeli 

ülkelerine geri dönmüştür.6 

1.3. Suriye’den Göç ve Etkileri 

1.3.1. Avrupa Ülkelerinin Göçe Bakışı 

İkinci Dünya Savaşı’nın büyük ölçüde yok ettiği insan kaynakları nedeniyle 

Avrupa ülkelerinde özellikle 1960’lı yıllarda işgücü açığı ortaya çıkmıştır. Almanya, 

Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka ve İngiltere gibi ülkeler bu sorunu eski 

sömürgelerinden getirdikleri işçilerle çözmeye çalışmıştır. Ancak sanayileşme ve 

                                                           
6 https://www.yenisafak.com/gundem/368-bin-suriyeli-eve-dondu-3515064 (Erişim 22.10.2019) 

https://www.yenisafak.com/gundem/368-bin-suriyeli-eve-dondu-3515064
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kalkınmanın sürekli arttığı bu yıllarda işgücü ihtiyacı da aynı oranda yükselmiştir. 

İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelerden işçi alımına başlanmış, Türkiye de aynı yıllarda 

genç nüfusu nedeniyle başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin ilgi alanına 

girmiştir. Türk işçileri de gelen davet üzerine akın akın Avrupa’ya gitmeye başlamıştır. 

1990’lı yıllarda ise Avrupa’da kendini gösteren ekonomik durgunluk ve buna bağlı olarak 

gelişen işsizlik, geri kalmış ülkelerden gelenlere ilişkin göç olgusuna bakışı da 

değiştirmiştir. Birçok ülke göçmen işçilerin geri dönüşünü teşvik etmeye yönelik 

önlemler almaya başlamıştır. Ancak birinci ve ikinci kuşak göçmenlerin çocuklarının 

doğdukları ülkelerden ayrılmayacaklarının anlaşılması, “Avrupa Birliği Vatandaşlığı” 

kavramının cazip gelmesi, göçmenlerin çok büyük bir bölümünün bulundukları yerlerde 

kalmasına yol açmıştır. 2000’li yıllar ise Avrupa ülkelerinde artan yaşlı nüfus, yeni 

doğumların yeterli düzeyde olmaması gibi nedenlerle yeni bir dönemin açılmasına neden 

olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinde artan yaşlı nüfus nedeniyle eksilen iş gücü 

ihtiyacının karşılanması için üçüncü dünya ülkelerinden gelenler çare olarak görülmüştür.  

Suriye iç savaşının ardından başlayan göç akınında Türkiye’de kalmak istemeyen 

ve daha iyi yaşam şartları arayan Suriyeliler, her türlü tehlikeyi göze alarak Avrupa Birliği 

ülkelerine yönelmiştir. Avrupa, varolan işgücü açığını daha az ücretle çalışmayı kabul 

eden Suriyeliler ve diğer göçmenlerle çözme yönündeki gayrı resmi politikalarını bir süre 

sonra beklenenden çok Suriyelinin gelmesi üzerine değiştirmiştir. AB yeni bir gayrı resmi 

politikaya yönelerek, Suriyeliler arasından meslek sahibi olanları seçmeye başlamıştır. 

Doktor ve mühendislerin yanı sıra elektrikçi, su tesisatçısı vb. meslek sahiplerine öncelik 

verilmiştir. 

Avrupa ülkelerinde Suriyelilerin gelmesi ile birlikte şekillenen yeni göç olgusu ile 

1960’lı yıllarda yaşanan göç olgusu arasında birçok alanda büyük farklılıklar 

gözlenmektedir. Bunlardan en önemlisi, 1960’lı yıllarda göçmenlere yönelik dışlayan, 

ırkçı tutumlar başlarda yokken ve çok uzun yıllar sonra ortaya çıkmışken; günümüzde, 
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Suriyelilerin gitmesiyle Avrupa siyasetinde büyük dalgalanmalar olmuştur. Suriyelilerin 

Avrupa ülkelerine geçmesiyle birlikte ırkçı ve aşırı sağ partilerin zaten yüksek olan oy 

oranları çok daha hızlı bir şekilde artmıştır. Bir dönem Suriye’nin önemli bir bölümünü 

kontrol eden IŞİD’in Avrupa’daki terör saldırıları, yeni göçmenler olarak görülen 

Suriyelilere yönelik tedirginliği, hatta korkuyu tetiklemiş, bu da aşırı sağ partilerin siyaset 

malzemesi olmuştur.  

1.3.2. Türkiye’nin Göçe Bakışı 

1.3.2.1.Suriyelilere İlişkin Veriler 

Türkiye, tüm dünyadaki ülkeler arasında en çok sığınmacı kabul eden ülke 

konumundadır. Türkiye’de 2019 kasım ayı itibariyle 3 milyon 600 binden fazla kayıtlı 

Suriyeli bulunmaktadır.7 Türkiye, uluslararası standartlara uygun sığınma sistemi kurmak 

için yasal düzenlemeler yapmış, 2013 nisan ayında, Türkiye’nin ilk sığınma kanunu olan 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü de kurulmuştur. Türkiye’de geçici koruma sağlanan kişilerin 

hak ve yükümlülükleri ile bu kişilerle ilgili işlemler de ekim 2014’te kabul edilen Geçici 

Koruma Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.8 

Nüfus ve sınır kapısı giriş-çıkış bilgilerine genel bir bakış Türkiye’de kalan ve 

doğan Suriyeli sayısının giderek arttığını, ülkelerine geri dönenlerin ise çok az olduğunu 

ortaya koymaktadır.  2018’de sadece 73 bin 722 Suriyeli kayıtlardan çıkarılmış, buna 

karşılık 2018 yılı içinde 283 bin 720 Suriyeli kayıt altına alınmıştır. Bu 283 bin sayısının 

içerisinde, bir yılda doğduğu tahmin edilen 144 binden fazla Suriyeli bebeğin de olduğu 

düşünülmektedir. Kayıtlardan düşülen 72 bin Suriyelinin ise Türk vatandaşlığına geçtiği 

için listeden çıkarıldığı tahmin edilmektedir. Bu sayılar bize Suriyelilerin ülkelerine geri 

                                                           
7 https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar (Erişim 07.04.2019) 
8 https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar (Erişim 07.04.2019) 

 

https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar
https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar
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dönmekte istekli olmadığını göstermektedir (Saryal, 2019). Bu konuyla ilgili resmi ya da 

özel kurum ve kuruluşların yaptıkları projeksiyonlar Suriyelilerin ülkelerine 

dönmemeleri durumunda, savaş yaşayan tüm toplumlarda olduğu gibi hızlı nüfus artışları 

nedeniyle, Türkiye içinde büyük bir orana ulaşacaklarını öngörmektedir. 21. Yüzyıl 

Türkiye Enstitüsü’nün Özel Raporu’nda 2040 yılında Türk nüfusun, Suriyeli nüfusa 

oranının 13/1 olacağı ifade edilmiştir. Suriyelilerin gelecekte ağırlıklı olarak Akdeniz’in 

doğusundaki iller ile İstanbul, Bursa ve İzmir’de yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu 

verilerin çeşitli kaynaklarda ve medyada yer alış şekli, siyaset sahnesinde dillendirilme 

biçimi çok büyük oranda olumsuz argümanlarla kuşatıldığı için, Türkiye’deki Suriyeli 

algısı da olumsuz olarak kurulmaya devam edilmektedir. Söz konusu raporun 2040 yılına 

ilişkin projeksiyonlarında İstanbul’da Suriyeli nüfusunun 1 milyon olacağı, İzmir’de 

nüfusun yüzde 5’ini, Hatay’da yarıya yakınını oluşturacağı, Kilis’in ise Türk 

vatandaşlarının azınlıkta olduğu bir şehre dönüşeceği öngörülmektedir (Saryal, 2019). 

 

Grafik 1: Geçici Barınma Merkezleri İçinde ve Dışında Kalan Suriyeliler (İçişleri 

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638) 

 

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
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Kasım 2019 tarihi itibariyle geçici koruma merkezlerinde yaklaşık 63 bin, bu merkezlerin 

dışında ise 3 milyon 600 binden fazla Suriyeli bulunmaktadır. 

 

Grafik 2: Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Geçici Barınma Merkezlerine Göre 

Dağılımı (İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638) 

  

Adana, Kilis, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’de yerleşik bulunan toplam 7 geçici 

barınma merkezinde 62 bin 578 Suriyeli yaşamaktadır.  

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
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(İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü https://www.goc.gov.tr/gecici-

koruma5638) 

 

Suriyelilerin en yoğun olarak yaşadığı illerin başında İstanbul, Gaziantep, Hatay ve 

Şanlıurfa gelmektedir. 

Grafik 3: Yıllara Göre Yakalanan Düzensiz Göçmenlerin Uyruk Dağılımı (İçişleri 

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638) 

 

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
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Grafik 4:Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı 

(İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü https://www.goc.gov.tr/gecici-

koruma5638) 

2014-13.11.2019 tarihi itibariyle yakalanan Suriyeli düzensiz göçmen sayısı 301 bin 

556’ya ulaşmıştır. Resmi verilere göre 3 milyon 684 bin 835 olan geçici koruma 

kapsamındaki Suriyelinin, 1 milyon 730 bin 569’u 0-18 yaş arasındadır. 

2011 yılında 252 Suriyelinin Türkiye’ye gelmesi ile başlayan göç süreci, bugün 

resmi rakamlara göre 4 milyona yaklaşmıştır. Türkiye, Suriye’den gelenleri 

misafirperverlik ve komşuluk ilişkileri çerçevesinde almış, “mazlum olanlar” bakış 

açısıyla ve “açık kapı politikasıyla karşılamıştır. Ancak gelenlerin sayısının giderek 

artması birçok alanda farklı etki yaratmıştır. Öncelikle merkezi ve yerel yönetim 

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
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politikalarını etkileyen göç, hukuktan, ekonomiye ve eğitim, güvenlik, sağlık konularına 

uzanan izler bırakmıştır (Tunca ve Karadağ, 2018). 

Tunca ve Karadağ, “Suriye’den Türkiye’ye Göç: Tehditler ve Fırsatlar” başlıklı 

çalışmalarına bu büyük nüfus hareketinin yaratığı bazı sorunları sıralamış, raporda 

özellikle Suriyeli nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde boşanmaların arttığı, çok eşliliğin 

çoğaldığı, çocuk işçiliğinin yaygınlaştığı, etnik-mezhepsel çatışmaların yaşandığı ifade 

edilmiştir. Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuk istismarının arttığı da 

gözlenmiştir (Oytun, 2015:16). 

Çeşitli araştırmalarla da ortaya konan bu veriler, toplum içinde Suriyelilere 

yönelik olumsuz algı yaratmış, bu algı içinde göçün ekonomiye ve iş gücüne etkileri baş 

faktör olmuştur. Tunca ve Karadağ olumsuz algının temelinde Suriyelilerin düşük ücretle 

ve sigortasız çalışması, eğitime erişme eksiklikleri nedeniyle uyum sağlamada ve dil 

öğrenmede yetersizlik yaşamaları, güvenlik ve asayişle ilgili endişelerin bulunduğunu 

belirtmiştir. Özellikle ekonomik yardımlar ve suç işleme oranlarıyla ilgili dolaşımdaki 

yanlış bilgiler, bu olumsuz algının temelinde yatmaktadır. Oysa yapılan araştırmalara 

göre Suriyelilerin, adli olaylara karışma oranları çok düşüktür. İlginç olan ise Türklerin 

onlardan davacı olma oranının yüksekliğidir (Tunca ve Karadağ, 2018). 

1.3.2.2. Suriyeliler Olgusuna Siyasal Partilerin Bakışı  

2019 yılında, 4 milyona yakın Suriyelinin bulunduğu Türkiye, Suriye’nin sınır 

komşusu da olmasının etkisiyle en çok Suriyeliyi ağırlayan ülke konumundadır. 

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)’nin başından itibaren Suriyelilere 

destek olan politikaları, süreç içerisinde değişmeye başlamıştır. Bunda, Türkiye’ye gelen 

Suriyeli sayısının her geçen gün daha da artması, onlara ayrılan paranın, ülke bütçesi 

üzerindeki yükünün sürekli büyümesi, ülke ekonomisindeki kötü gidiş, Suriyelilerden 

kaynaklanan sosyal sorunların büyümesi, muhalefet partilerinin eleştirileri ve toplumda 



17 
 

giderek artan Suriyeli karşıtlığı gibi nedenler etkili olmuştur. İktidar partisine yakın 

çevrelerde de Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi, TSK operasyonları ile terörden 

temizlenen bölgelere geri dönüşlerin sağlanması, Suriyelilere artık, Türkiye’de değil, 

kendi ülkelerinde gerekli hizmetlerin verilmesi konuları konuşulmaya ve bunlara ilişkin 

politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Yeni bir göç dalgasına sıcak bakmadığını 

hissettiren iktidar partisi özellikle İdlib’deki çatışmaların şiddetlenmesi ve sivillerin 

Türkiye’ye yönelmesini engellemek için yoğun çaba göstermektedir.  

Suriye’deki savaşın bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan ana muhalefet 

partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’ne göre Suriyeliler, güvenli ortam sağlandıktan 

sonra hemen ülkelerine gönderilmeli, yenilerinin gelmesine de izin verilmemelidir. 

Suriyelilere ayrılan ödeneklerin ülke ekonomisi üzerinde yük oluşturduğunu savunan 

CHP, Suriyelilere sağlanan bazı ayrıcalıklara da tepki göstermektedir. Ayrıca uluslararası 

kuruluşlar ile daha çok iş birliği istemektedir. 

İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Suriyelilere yönelik birbirine yakın politik 

görüşleri savunmaktadır. Suriyelilerin büyük bir bölümünün ülkelerine geri 

dönmeyeceğini öne süren bu iki parti, onların Türkiye’de kalması ve vatandaş olması 

durumunda toplumsal dengelerin alt üst olacağını iddia etmektedir. Ülke kaynaklarının 

Suriyelilere aktarılmasına karşı çıkan bu partiler, birçok büyük kentte Suriyeliler ile 

yaşanan sosyal çatışmalara dikkati çekerek, sorunun acilen çözülmesi için adımlar 

atılmasını istemektedir. Ayrıca, Suriyelilere vatandaşlık verilmemesi konusunda 

uyarılarda bulunmakta, Suriye sınırının daha iyi korunmasını, geçişlerin tamamen 

engellenmesini de talep etmektedir. 

Yusuf Devran ve Ömer Faruk Özcan’ın “Söylemlerin Dilinden Suriye Sorunu” 

başlıklı makalesinde siyasi partilerin Suriyelilere ilişkin söylemi incelenmiş, bu analiz 

üzerinden Suriyelilere yönelik politikaları açığa çıkarılmaya çalışılmıştır (2016).  2011-
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2015 yıllarını kapsayan çalışmada AK Parti, CHP, MHP, HDP/BDP (Halkların 

Demokrasi Partisi/ Barış ve Demokrasi Partisi)’nin Meclis grup toplantılarında genel 

başkanların yaptığı konuşmalar dikkate alınmış ve şu sonuçlara varılmıştır: İktidar ve 

muhalefet Suriye’de ve Ortadoğu’da yaşananların nedenlerini ve yaşanan sorunların 

çözümünü farklı noktalarda görmektedir. AK Parti yaşananlardan Esad yönetimini ve 

Suriye Ordusu’nu sorumlu tutarken, CHP bölgedeki emperyalist güçleri ve onların 

çıkarlarını işaret etmektedir. MHP de benzer şekilde rejim güçlerini ve Batılı güçleri 

yaşanan insani krizin ve savaşın sorumlusu olarak göstermiştir. HDP/BDP ise 

yaşananlardan AK Parti’yi sorumlu tutarak iktidardaki partinin, bölgede etnik ve 

mezhepçi politikalar aracılığıyla çatışmaları körüklendiğini ileri sürmüştür.   

Devran ve Özcan’a göre, Suriyelilere ilişkin kavramlaştırma konusunda partilerde 

söylem karmaşası oluşmuştur. AK Parti’nin ağırlıklı olarak “misafir, kardeş, muhacir, 

sığınmacı, mülteci” kavramlarını9; CHP, MHP ve HDP/BDP’nin ağırlıklı olarak 

“Suriyeli, mülteci, göçmen” tanımlamasını tercih ettiği görülmüştür. Devran ve Özcan 

                                                           
9 AK Parti’nin programında yer verilmeyen Suriyeliler konusu, partinin 2023 Siyasi Vizyon başlıklı belgesinde şu şekilde yer 

almaktadır:  

“Biz, Mısır’da halkın iradesi için ne dediysek, Tunus için de aynısını dedik. Tunus ve Mısır için ne dediysek aynısını Libya 

için de dedik. Onlar için ne dediysek, bugün Suriye için de aynısını söylüyoruz. Zira adil, özgür ve müreffeh bir ülkede yaşamak 

Suriye halkının her bir ferdinin de hakkıdır. AK Parti olarak, Suriye’deki olaylar başladığında rejime gerekli telkinlerde bulunduk. 

Reform ve uzlaşı yolunda adım atmaları için yoğun çaba gösterdik. Barışçıl bir geçiş sürecinin önünü açmak için görüşmeler yaptık, 

özel temsilciler gönderdik. Fakat Suriye rejimi halkın makul ve meşru taleplerini dinlemek ve somut, yapıcı adımlar atmak yerine 

kendi halkına karşı adeta bir katliama girişmiştir. Her gün artan ölümler, saldırılar, kuşatmalar ve oyalama politikaları karşısında 

Türkiye net bir tavır almış ve kendi halkına silah çeken bir rejimin yanında yer almayacağını ortaya koymuştur. Suriye’den akın eden 

binlerce mülteciye kapılarımızı açtık. İnsani ve ahlaki bir sorumluluk olarak ülkemize gelen hiçbir Suriyelinin geri çevrilmeyeceğini 

bir ilke olarak kabul ettik ve bu ilkeyi de titiz bir şekilde uyguladık. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi bağımsızlığını ve 

toplumsal huzurunu, temel bir veri olarak kabul etmektedir. Bütün Ortadoğu’da olduğu gibi Suriye halkının da tüm renkleri, dini, 

mezhebi ve etnik grupları, Suriye milletinin bir parçasıdır ve hepsi bizim kardeşimizdir. Özgür, adil, demokratik ve müreffeh  bir 

Suriye’nin inşa edilmesi için Türkiye samimi ve güvenilir bir dost ve komşu ülke olarak elinden gelen katkıyı sunmaya devam 

edecektir.” (Kaynak: http://www.akparti.org.tr/parti/2023-siyasi-vizyon/ ) 

 

http://www.akparti.org.tr/parti/2023-siyasi-vizyon/
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çalışmalarında AK Parti’nin tanımlamalarının “duygusal”, muhalefet partilerinin 

tanımlarının ise “resmi” olduğu tespiti yapmıştır (Devran, Özcan, 2016). Türkiye’ye 

gelen Suriyelilere ilişkin olarak tüm siyasi partilerin ortak temennisi ise bir an önce 

ülkelerine geri dönmeleridir. 
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BÖLÜM 2 

II-GERÇEKLİĞİN İNŞASI OLARAK HABER 

Buraya kadar anlattığımız Suriyelilere ilişkin politikalar, söylemler ile 

toplumların, dolayısıyla politika yapıcıların görüş ve algıları nasıl şekillenmektedir? 

Suriyelilere atfedilen sorunların kaynağında yatan olumsuz algılarla ve önyargılarla nasıl 

mücadele edilebilir? Bu soruların yanıtını bulmak için toplumsal algının oluşmasında 

temel rol oynayan medya, haber ve gazetecilere dair bazı tartışmaları ve açıklamaları 

hatırlatmak, haber üretim sürecini incelemek gerekmektedir. 

2.1. Gerçekliğin İnşası ve Haber İlişkisi  

Gerçeği anlatmaya çalıştığı varsayımıyla yola çıkan haberi anlamak için önce 

gerçeklik üzerine biraz düşünmek gerekir. Gerçeklik üzerine düşünürken de karşımıza 

“hakikat” kavramı çıkar. Peki “hakikat” kavramı nedir? Antik çağlardan bu yana özellikle 

felsefenin konusu olan hakikat, farklı düşünce sistemlerine göre, farklı şekillerde 

kavramsallaştırılmıştır. Cevizci’nin (2015) Felsefe Tarihi adlı kitabında, bu tanımlara 

geniş yer verilmektedir. Rölativizmde mutlak ve değişmeyen bir hakikatin olmadığına 

vurgu yapılır. Hakikatin kişilerin bireysel özelliklerinden, toplumsal ve kültürel 

yaşanmışlıklarından bağımsız şekilde varolmayacağı söylenir. Hakikat üzerine en çok 

düşünen kesim olan filozoflar içinde ise Platon’un tanımı öne çıkar. Ona göre varlığın 

bilgisine ulaşmadan, hakikatin bilgisine de ulaşılamaz (Cevizci, 2015: 134). Hakikat 

üzerine tartışırken Platon’un “Devlet” adlı eserindeki “Mağara Alegorisi”ne değinmemek 

eksiklik olur. “Hayali bir mağarada yüzleri duvara dönük olarak zincirlenmiş insanların, 

arkalarında yanan ateşin oluşturduğu gölgelerin gerçek dünya olduğu sanarak geçirdikleri 

bir hayat ve aralarından birinin zincirini kırarak mağara dışına çıkıp, gördüklerini 

anlatması ancak ona kimsenin inanmaması” şeklinde özetlenen bu alegori, sıradan insanın 

gerçek hakkında sandığından çok daha az bilgiye sahip olduğunu ve onu derinlemesine 
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düşünmek yerine gördüğüyle yetindiğini anlatmak için kullanılmıştır. Burada mağaradan 

çıkan kişi, hakikat sandığının aslında hakiki olmadığını fark eder. Platon, bu hakikat 

bilgisine ulaşan kişiyi “filozof” olarak tanımlar. Onun öğrencisi Aristoteles ise insana 

özgü olarak tanımladığı hakikati arayanın “akıl” olduğunu vurgular. Hakikatin bilgisine 

ulaşmaya çalışan isimlerden biri de Kant’tır. Dünyayı inşa edilmiş bir sahne olarak gören 

Kant, hakikatin de inşacı bir yaklaşımla ele alınmasının temellerini atmış sayılır. Felsefe 

tarihinde hakikat üzerine çalışma yapan pek çok düşünür vardır. Bunlardan biri olan 

Heidegger, hakikatten söz edilirken bir ifadede bulunulduğunu vurgular ve her ifadenin 

bir gösterme olduğunun altını çizer (Heidegger, 2011: 239). Her gösterme hakikate dair 

bir keşiftir. Bu keşif, dil aracılığıyla yapılır. Hakikat dilin dolayımı ile gösterilir ve ortaya 

gerçeklik çıkar. Gerçeklik, hakikatin ifadesidir. Gerçeklik, varlığını hakikate borçludur. 

Hakikat ise hep ve zaten oradadır. Gerçeklik ise göz ile görülüp, dil ile anlatılandır. 

Hakikat ve gerçeklik üzerine düşünen isimlerden biri de Gadamerdir. Gadamer’in 

hakikat görüşünden söz eden Yücel Dursun, (Dursun, 2004) Gadamer’in Hakikat ve 

Yöntem adlı eserinde bir tanım yerine hakikate yönelik betimlemeler olduğuna dikkat 

çeker. Gadamer’in “dile gelen hakikat”, “paylaşılmaya çabalanan hakikat”, “gelenekten 

bize konuşan hakikat” gibi kavramlarını hatırlatır, anlamak için işleyen döngüde ön 

yargılar ve ön kavrayışların işlevinden, nesnenin bilgisine ulaşmak için kullanılan ve 

gelenekselleşen kalıp algılardan yararlanıldığından söz eder. Hakikate ulaşmak bir süzme 

işidir ve tinin kendi bilgisinin işlenmesi ile devam eden bir süreçtir. “Bilincine varma” 

süreci töre, gelenek, sanat vb. toplamı kültürü oluşturan süreçten yani dünya tarihinden 

bağımsız olamaz. Tin’in kendisinin ve diğerlerinin bilgisine varma sürecinde bu 

eklemlenme ve birikerek ilerleme olgusundan bağımsız olunamaz. Gadamer’e göre 

“hakikat bir bütündür ve başlangıçtan beri varolandır. Bu bakımdan da tarihsel gelenek 

içinde dile gelir” (Dursun, 2004:29) onun dile gelmesi de gelenek ve ön yargılar 

dahilinde, tarihsel bilinç çerçevesinde olacaktır.  “Miras bırakılan, miras bırakılanın bize 
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kendisini açması” gibi kavramların, hakikatin ne olduğunu kavramadaki önemini ortaya 

koymaya çalışan Gadamer, varlığın hakikatinin “dil” ile anlamlandırıldığına dikkat çeker. 

Burada da ortaya “anlamlandırma ve dil” ilişkisi çıkar. Anlamak, dil ile bağlıdır. 

Gadamer’e göre metinle diyaloğa geçilmesi sonucunda hakikat bize kendisini gösterir  

(Dursun, 2004: 25-29). 

Haberciliğin nasıl yapıldığını ve haber metinlerinin oluşma sürecini ortaya 

koymaya çalışan Tuchman’ın haberin belirlenim sürecine ilişkin yaptığı 

değerlendirmelere yer veren Çiler Dursun, haber metinin oluşturulduğu bağlama dikkat 

çeker. Haberin, ortaya çıktığı zaman, yer, kurum ve toplumsal yapıdan bağımsız 

olamayacağını söyler. Haber metinlerinin inşasından söz edilirken arka plandaki bu 

unsurların çözümlenmesi gerektiğini vurgular. Haberin, Tuchman’ın dediği gibi kendisini 

bize “uzlaşımlar dizgesi tarafından yönlendirilen işaretler ve simgeler olarak değil, hakiki 

temsiller olarak sunduğunun” farkında olunmasının önemine değinir. Ç. Dursun, 

“temsildeki uzlaşıların olgusal olarak kabul edilmesinin” gerçeklik algısında yarattığı 

tehlikeyi gösterir; haberin iddia ettiği gerçeklik algısı, yönlendirmeye açık bir kırılganlığı 

içinde taşımaktadır (Dursun, 2004: 40-41). 

Medya, bireylerin dünyayı kavrama ve anlamlandırmasında büyük rol 

oynamaktadır.  Olan- bitene dair gerçeklik algısını haberler yoluyla kuran bireyler, haber 

içeriğindeki duygu ve düşüncelerle etkileşime girmektedir. Bireyler, kendisine doğru 

akan bilgiyi anlamlandırırken ve başkasına anlatmak üzere sözcükler aracılığıyla yeniden 

kurgularken, aslında gerçekliğin toplumsal inşası sürecine dahil olmaktadır. Haber 

metinleri bir televizyon ekranında ya da gazetenin sayfasında kendi görsel/işitsel 

mesajlarıyla izleyicinin karşısına çıkarken; izleyici de o görsellerin ve seslerin, 

cümlelerin olağan akış içinde kendiliğinden ortaya çıktığı varsayımıyla mesajları algılar. 

Tokgöz’e göre (Tokgöz, 2000) gerçeklikle, izleyicinin karşılıklı olarak içine girdiği bu 

oyun, haber metinlerini bozmamakta aksine metinlerin yarattığı dünyanın ve algıların, 
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izleyicinin zihninde devamlı olarak pekiştirilmesine neden olmaktadır (Tokgöz, 2000: 

158). Ancak, Özdenören’e (2002:47) göre gerçekleşmiş bir olayla, o olayın haber olarak 

aktarılması sırasında araya habercinin yorumunun yani söylem ve gazetecinin 

seçimlerinin girmesi, olayın gerçeklik boyutunu az ya da çok etkilemektedir.  

Günlük hayatta olan-biten gazeteciler tarafından aktarılırken, habercinin kendi 

çerçeveleri ile yapılandırılır. Bir olayın hangi unsurlarının anlatılacağı, hangi unsurlarının 

dışarıda bırakılacağı, haberde kimlerin görüşlerine, ne ölçüde yer verileceği, haberin 

yayınlanacağı medya aracına göre hangi görsel ve işitsel unsurların kullanılacağı 

çerçevenin kapsamını oluşturur. Ayrıca tüm bunları seçip, haberi yapılandırırken gazeteci 

pek çok farklı çerçeveyi, duruma göre ortaya koyma olanağına sahiptir. Gazetecinin 

bireysel geçmişi ideolojik, zihinsel haritaları ve çalıştığı medya kurumunun iktidardaki 

güçlerle olan ilişkisi de bu çerçeveler hazırlanırken devreye girer. Scheufele, (Scheufele, 

2002) haber seçim süreci hakkındaki araştırmalar ve medya içeriği üzerinde yapılan 

çalışmalara göre, üç muhtemel etki kaynağının mesajın çerçevesini inşa ettiğini ileri 

sürmektedir. Scheufele’a göre  

- “İlk etki kaynağı, haberci merkezli etkilerdir. Haberciler genellikle haberin 

kaynağından gelen bilgileri anlamlandırarak, çerçevelerin yapısını inşa eder. 

Çerçevelerin yapısı, çeşitli profesyonel normlar, ideolojiler ve tavırlardan 

etkilenebilir ve genellikle habercilerin haber çerçevelemesi yoluyla yansıtılır. 

-Haber çerçevelemeyi etkileyen ikinci faktör, örgütsel rutinler olarak ifade edilen, 

orta düzeyde siyasi yönelimlerin sonucunda çerçevenin seçimidir. 

-Haber çerçevelemeyi etkileyen son faktör ise siyasal aktörler, yetkililer, ilgi 

grupları ve diğer seçkinler gibi dışsal etki kaynaklarıdır” (Scheufele 1999: 115). 

Tüm bu etki kaynaklarına bakıldığında gerçekliğin inşasında kullanılan 
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çerçevelemelerin, egemen ideolojinin yeniden üretilmesinde etkili olduğu açıkça 

görülmektedir.  

Haberde gerçekliğin inşası nasıl olur? Kalıplar, stereotipler, benzer hikâyeler, 

benzer kavramlar izleyici/okuyucunun olaylar karşısında nasıl bir tavır takınacağını, olan-

biteni nasıl algılayacağını belirler. İçinde olduğu evrendeki gerçekler, izleyici/ okuyucuya 

çoğunlukla birbirini tekrarlayan bu kalıplar aracılığıyla ulaşır, anlam kazanır. van Dijk de 

dünyada olan-bitenden haberin söylemi ve kurguladığı gerçek aracılığıyla haberdar 

olunduğunu söyler. Bunu söylerken de “yapısal tesir” kavramını ortaya koyar. Ona göre 

yapısal tesir, toplumda paylaşılan amaçları, kurallar ve değerler bütününü, belli 

çerçevelerle sınırlanmış yorumları işaret eder (Dursun, 2004: 75). Yani haber medyası, 

toplumsal güç ilişkilerinin ve genel kanaatlerin yapısal bir parçasıdır. 

Yusuf Devran’a göre (2010), ideolojik içerik dil ile taşınır. Söylem de dilin 

kullanılış biçimini tanımlar. Hammadde olarak sözcükleri ve dili kullanan gazeteci onu 

tercih ve amaçlarına göre farklı şekillere sokar, yani söylemi oluşturur (Devran, 2010: 

25). Söylem ve gerçeklik ilişkisini, Edibe Sözen (1999:12) şöyle anlatır; her söylem 

gerçekliğin inşasıdır ve gerçeklik söylem ile kurulur. Gerçekliğin dile getirilmesi aynı 

anda onun inşa edilmesidir.  

Volosinov dili, toplumsal mücadele alanı olarak ele alır. Foucault’a göre güç, 

söylemle yakın ilişkilidir ve bu yüzden evrensel bir gerçeğe ulaşılamaz. Bütün 

gerçeklikler tarihsel toplumsal bağlamla belirlenir. Laclau ve Mouffe, söylemin dış 

dünyanın anlamını inşa ettiğini belirtir. Söylemlerin birbiriyle etkileşime geçtiğini ve 

değiştiğini vurgular, yani bir söylemsel mücadele sürüp, gider. Tüm bu çalışmaların ortak 

noktası gerçeklerin inşa sürecinin dil olmasıdır (Devran, 2010:60). Peki bu mücadele dile 

nasıl yansır? Dili ve onun oluşturduğu söylemi kullanarak iş gören sistem kitle iletişim 

araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkardığı ürünün ham maddesi sözcükler ve 
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onları destekleyen imgesel göstergelerdir. Sözcük ve gösterge evreni, söylemi aracılığıyla 

bir gerçeklik algısı inşa eder ve ideolojiyi taşır.  Gerçeklik, haberlerde yer verilen kalıplar 

ve kavramlar aracılığıyla ete, kemiğe bürünür. Haber “doğru”, “gerçek” gibi tanımlarla 

kendini kurgulanmış medya yapımlarından ayırır ve “doğal”, “olduğu gibi” algısı/ ön 

kabulü ile inşa edilir.  

2.2.İdeolojinin Medyadaki Görünümü 

2..2.1. İdeoloji Nedir? 

İdeoloji kavramı birçok araştırma ve araştırmacının konusu olmuş ve farklı bilim 

dallarında çalışılmıştır. Zaman içinde ideolojiye bakış da değişmiştir. İdeoloji konusuna 

temel olarak iki farklı bakış dikkat çekmektedir. Bu temel algılayış farkını Devran net bir 

şekilde ortaya koymuştur. Onun sınıflandırmasına göre ideolojiye yönelik ilk 

kavramlaştırma ideolojiyi belli bir grup ya da çıkar kümesinin söylemi, görüşleri, onların 

kontrol ettiği semboller ve temsil biçimleri olarak tanımlar. İkinci sınıflandırma biçimi 

ise bir sosyal veya siyasi grubun kültürel ve düşünsel yapısına işaret eder. Bu görüşteki 

araştırmacılar ideolojinin bir parti, grup ya da aktöre tek başına yerleştirilemeyeceğini 

ancak toplumun tüm kademelerine sirayet edebileceğini ve kendiliğinden doğal kabul 

edilen bir olgu olduğunu savunur. İdeolojiden söz ederken adını mutlaka anmamız 

gereken Althusser’e göre (Kazancı, 2002) toplumsal pratik ve ideoloji iç içedir. Onun 

ideoloji tanımında üç tema dikkat çeker. “İdeolojinin tarihi yoktur. Bireylerin gerçek 

varoluş koşulları ile kendileri arasındaki hayali ilişkiyi temsil eder. Bu ilişkilerin 

tasarımıdır. Bireyleri özne olarak çağırır. Yapı, özneleri etkiler. Yaşamdan kaynaklanır 

ve yaşamın içinde oluşur. Egemen değerleri bireyin kabullenmesini sağlar, onları sistemle 

çatışmayan, sisteme uygun hale getirir. Althusser’e göre tüm bunlar kendiliğinden olur. 

Özneler ideoloji tarafından çağrılır ve kendilerinden beklenileni yaparlar. Toplum içinde, 

toplumun kurallarını özümseyen bireyler olarak yaşamlarını sürdürürler. Yaşamlarını 
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sürdürürken büründükleri roller ile ideolojiyi de taşırlar. Kazancı’ya göre ideoloji toplum 

içinde yansıtıcı olarak işlev görür, bireylerin özne olarak çağrılmasını ve kendilerini 

konumlandırmasını sağlar. Belirlenmiş rollerini yerine getiren özneler, egemen öznelerin 

altında yer alır, nesneler böylece özne haline gelir ve sistem bu yolla kendini üretmeyi 

sürdürür. Özne olarak çağrılma isimlendirme ile başlar ki ideolojik üretimin de ilk noktası 

olur bu durum. Althusser, bireylere özne olarak seslenip, onları nesne olma halinden 

özneye dönüştürürken seslenen pratiği “seslenen söylem” olarak adlandırır; bu da 

ideolojinin medya ile ilişkisini ortaya koymak açısından önemlidir. “Devletin ideolojik 

araçlarından her biri, bir önceki ideolojinin gerçekleşmiş biçimidir. Bir önceki ideolojik 

söylem maddi pratikle uyuşuyorsa, güncel olanın hem kaynağı hem de nedenidir. Bu 

ideoloji her zaman hem bir aygıtta hem de aygıtın pratiğinde yer tutmuştur “(Kazancı, 

2002:65).  

İdeolojiyle ilgili en temel tanımı Marksizm ve Marksist analizlerde görürüz. Bu 

bakış açısına sahip analizlerde sınıf bilinci öne çıkar. Alt yapı ilişkileri ve üretim süreci 

toplumsal ilişkilerin kurulmasında ve sürdürülmesinde en büyük rolü oynar. Klasik 

Marksist anlayışa göre ideoloji, üretim araçlarını elinde tutanlar yani yönetici sınıfın 

çıkarları doğrultusunda oluşur ve yeniden üretilir. Maddi üretim tipleri farklılaştıkça, 

üretim ilişkileri, sınıfsal yapılar da farklılaşır, üst yapıyı yani siyasi örgütlenmeyi ve 

toplumsal düşünce yapısını, egemenlerin söylemini dönüştürür. Ancak bu kültürel ve 

sosyal ilişkileri arka plana atan anlayış ideoloji çalışmalarında bir temel teşkil etmekle 

birlikte, günümüz çalışmalarında yetersiz kalmakla eleştirilmektedir. Çağdaş iletişim 

çalışmalarında adından çok söz edilen van Dijk’e göre (van Dijk, 1999); ideoloji bir 

grubun, sınıfın ya da öbür toplumsal oluşumların üyeleri tarafından paylaşılan bir 

toplumsal biliş biçimidir. İdeoloji bireylerin olaylar karşındaki tutum, algı ve 

davranışlarını aynı zamanda inançlarını da şekillendirir. Toplumlardaki ve bireylerdeki 

önyargıları, algı, düşünce kalıpları ve yaygın davranışların oluşmasını ve dönüşmesini 
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yönetir, şekillendirir. Dijk’e göre bir ideolojinin oluşması ve şekillenip, dönüşmesi 

Marks’ta olduğu gibi sadece sınıfsal çıkarlarla açıklanamaz. O, söylem ve iletişim 

biçimlerinin ideolojilerin üretilmesi ve dönüştürülmesi süreçlerine rol aldığını savunur 

(van Dijk, 1999: 340-341). İdeolojik yapılar toplum içinde söylem ve dil aracılığıyla 

yayılır.  

Söylem ve dili kendine özgü olarak kullanan haber medyası içinden çıktığı 

toplumun ideolojik yapısını yansıtmaktan kaçınamaz. Bu yansıtmayı yaparken ise bir 

süzgeç gibi çalışır. Topluma hâkim kodları ve bilişsel yapıları kendi süzgecinden geçirir. 

Bireylerin ve toplumların birbirleriyle, medya aracılığıyla diğerleriyle ve olan-bitenle 

kurduğu ilişki ise ideolojik yapıların dönüşümünü ve üretimini etkiler.  

2.2.2. İdeoloji ve Haber İlişkisi 

Althusser ideolojinin bireyler tarafından tasarlanan bir yönü olduğunu ortaya 

koyarken (Althusser, 2003) tasarlanan bir temsil sisteminden de söz eder. Buradaki 

ideoloji hakikatin birebir yansıması olamaz ve aslında tasarlanmışlık, beraberinde inşa 

edilmişliği getirir. Bu inşa edilmiş ideolojik yapı, devletin ideolojik aygıtları ile kurulur. 

Eğitim, edebiyat, din, hukuk sistemi, aile ve kitle iletişim araçları bu aygıtlara girer. Bu 

araçlar ideolojinin baskı ve ceza yoluyla değil bireyler tarafından içselleştirilerek, rıza ile 

yeniden üretimini sağlar. Bu ideolojik aygıtlara sahip olan kültürel hegemonyasını da 

kolaylıkla yayabilir. Hem de baskı, korku ve ceza değil sadece ikna yöntemini kullanarak.  

 Althusser’in tanımladığı ve bizim ilgi alanımıza en çok giren ideolojik aygıtlar 

kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçların çıktısı olan her türlü üretim de “haber” dahil, hatta 

belki de “en çok haber”, ideolojinin yayılması ve karşılıklı rıza ile yeniden üretilmesi 

sürecinde başat rol oynar. Medya üretimleri ideolojinin içinden çıkar ve alımlayıcı 

tarafından tüketildikten sonra da arkasında ideolojik bir iz bırakır. Bu ideolojik iz 

bireylerin gerçekliğinin içinde doğallaşacak ve toplumsal olanla birleşecektir. Bu durum 
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tıpkı yağmur damlasının buharlaşması ve bulut olması sonrasında yeniden yağmur olarak 

toprağa düşmesi ve ardından tekrar buharlaşması döngüsüne benzer. Elbette yağmur 

damlasına benzettiğimiz medya ürünleri, asla ideolojiden arınıp, saf hale gelemeyecektir.  

Gramsci ideolojiyi hegemonyanın devamı ve kurulması için bir araç olarak 

görürken, Althusser onu maddi pratiğin ayrılmaz parçası olarak tanımlar. Her yerdedir, 

“balığın içinde yaşadığı su gibidir” Balığın içinde yaşadığı suyun farkında olmaması gibi, 

bireyler de kendilerini saran ideolojik ortamın farkına varamaz. Egemen ideoloji, bireyi 

çeşitli ideolojik aygıtlar aracılığıyla şekillendirir; kitle iletişim araçları bunlardan en etkin 

kullanılanıdır. Gramsci, “insanı kafasından yakaladınız mı kol ve bacak kolay gelir.” 

demiştir (Kazancı, 2002). İnsanı kafasından yakalamanın yollarından biri de kitle iletişim 

araçlarıyla bunu yapmaktır. Her medya üretiminin bir ideolojisi vardır, ideolojik bir etki 

yaratır. Toplumun gerçeği inşa edilirken, medya tüm bağlantı malzemelerini o alana taşır 

ve parçaları mesajları ile birleştirir. 

İdeoloji hayatın her alanına ve bireylere içkin şekilde değişip, dönüşüp, kendini 

yeniden üreterek varlığını sürdürür. İdeolojik yapıların medyadaki görünür yüzü, 

içeriklerde kullanılan “dil”dir. Söylem olarak da tanımlayabileceğimiz “medyada 

kullanılan dil” medya profesyonelleri aracılığıyla, topluma hâkim ideolojik yapıya göre 

şekillendirilir. Yasemin İnceoğlu ve Nebahat Çomak şu değerlendirmeyi yapmıştır 

(2009), “İdeolojiler kendilerini dil ile ifade edip, biçimlendirirler. Dili kullananların 

seçtikleri sözcükler, sözcük öbekleri, konuşma biçimi, anlatımı ve hatta cümle kurma 

yetileri, söylemin oluşmasında çok büyük etken olduklarından, dilin kullanımıyla söylem 

oluşur” (İnceoğlu ve Çomak, 2009: 35).  

Söylem sözcüklerin art arda ve anlamlı olacak şekilde kullanılmasından ve bu 

kullanımın okuyanda/ dinleyende yarattığı etkinin bütününden oluşur. Saussure, 

söylemin ve dilin temelde toplumsal olduğuna dikkat çeker (Hall, 1999). Bireyler 
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kendilerine bu yapı içinde bir yer bulur ve bundan sonra düşünmeye/ konuşmaya başlar. 

Konuşma ve düşünmenin soyut hali, göstergeler yani semboller ile somutlaşır. 

Düşünceler, göstergeler sayesinde ete-kemiğe bürünür. Göstergeler, aynı olmalarına 

karşın algılayanda her seferinde farklı bir gerçekliğe işaret edebilirler ki bu dilin sınırlı 

olduğunun değil, sonsuz anlam içerdiğinin ispatıdır. Yapısal dilbilimciler, bir göstergenin 

her seferinde tek ve aynı anlamı, “şeyi” işaret ettiğini savunsa da göstergeler aslında 

“gerçek dünya”daki herhangi bir varlığı ya da olayı tarif etmez. Hall’e göre göstergeler 

ile göstergenin işaret ettiği arasında doğrudan ve sabit bir ilişki yoktur. Gösterge, içinden 

çıktığı dil sistemi ve kodlama süreçlerinin bir araya geliş şekliyle, onu algılayan bireylerin 

koşullarıyla, bireylerin kendilerini kendi toplumları ve kendisinden olmayanlarla 

ilişkilendirme şekilleriyle etkileşim halindedir ve anlamını böyle kazanır (Hall, 1999:216-

217).  Gerçeğin, göstergeler aracılığıyla bu şekilde yansıtılması nedeniyle farklı kültürel 

ilişkilerin ve yapıların bulunduğu ortamlarda, anlam da değişir. Anlam, her kültürel 

yapının kendi özelliklerini içinde barındırır. 

Egemen ideoloji, iktidar ve sermaye yapısının hegemonyası, medyaya içerik 

üreten çalışanları içinde bulunduğumuz atmosfer gibi doğal biçimde sarıp sarmalamıştır. 

İçeriklerin sunulduğu bireyler de bu atmosferin içinde, farkında olarak ya da çoğu zaman 

olmayarak tüm bu yapının kodlarını yeniden üretmektedir.  Peki bu nasıl olmaktadır? 

Haberin, gerçekliği ne kadar olduğu gibi yansıtabildiği olgusu, tartışmalıdır. Gerçek ile 

toplum arasındaki ilişki; medya ve gazetecinin haberi oluştururken kullandığı dil, 

oluşturduğu söylemsel çerçeve, haberde yer verdiği görseller, haberin içeriğinde 

görüşlerine yer verilen kişi ve çevreler, hatta kameranın konuşlandığı yöne göre değişir 

ve aslında “oluşturulur.” Hall, anlamların tümüyle toplumsal ilişki ve yapılarda 

içerilmekte olduğunu söyler (Hall, 2002:117). Medya profesyonellerinin ürettiği içerikler 

toplumsal ilişkilerden bağımsız olamaz. Ya bu ilişkilerin içinde kolayca ve hiç rahatsızlık 

hissettirmeden kendine yer bulur ya da bazı toplumsal ilişkileri ve durumları sorgulayıp 
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rahatsızlık kimi zaman da farkındalık yaratmaya çalışır ki bunu yaparken de içinde olduğu 

toplumsal kodlardan dayanak alarak üretimi gerçekleştirir. Yani gazetecinin mesleğini 

yaparken içselleştirdiği ya da karşı çıktığı durumlar zaten toplumun içinde varolanlardır. 

Mesleki ve profesyonel kodlar yine Hall’un ifadesiyle; egemen kodun hegemonik 

alanında işler. “Medya kurumları kendi ülkelerindeki ya da bölgelerindeki hegemonik 

güçlerle iş birliği yapma niyetinde olmasalar bile bu işleyişin içinde yer almak zorunda 

kalırlar” (Güngör, 2011:200). Bir başka görüşe göre ise bu iş birliğinden kaçmanın yolu 

yoktur. İnal, haber için şu değerlendirmeyi yapar (İnal, 1999): “Egemen ideolojinin 

medyadaki en belirgin yüzü haberlerdir. Haberler, varolan güç/ iktidar yapısını pekiştirme 

yönünde işlemektedir” (İnal, 1996: 68). Bu “işleme” nasıl olur? Haber araştırmaları, 

haberin söylemini incelerken başlıkları, sözcükleri, kurulan nedensellik ilişkilerini, 

kullanılan görsel malzemenin/seslerin nasıl ve neden seçildiğini ve nihayetinde genel 

kabul görmüş anlayışın bir parçası olarak ortaya çıktığı varsayılan “mesaj”ları anlamayı 

amaçlar. Norman Fairclough (1992:105-110), Graham Murdock ve Anders Hansen 

(1985: 246-250) analizlerinde haberlerde görüşüne yer verilen “sınırlı bir görüşüne yer 

verilenler topluluğu” olduğunu ve onların görüşlerinin, medyanın kendi sesiyle 

karıştırılarak ve ikili bir ses oluşturularak belirsiz kaynaktan gelen mesaj şeklinde 

okuyucuya/izleyiciye aktarıldığını belirtir. Haberde kullanılan dil alımlayıcının 

kullandığı günlük dile benzetilir ve güçlü ama küçük bir topluluk olan “görüşüne yer 

verilenlerin” sesi, medyanın bu iş birliği ile yayılır. Böylece egemen görüş kendini 

rahatlıkla toplumun farklı kesimlerine ulaştırır.  

O halde haber nedir? Kamuoyu, yaşadığı kamusal alanda ya da uzak coğrafyalarda 

olan biteni gazeteciler ve medya araçlarının sunduğu içeriklerle öğrenir. Yaygın liberal 

anlayışa göre bu içerikler arasında “gerçek, doğru, tarafsız, olduğu gibi, objektif” vb. 

tanımlamalarla tarif edilen içeriğe “haber” adı verilir. Girgin’e (2002:6) göre insanların 

bilmek istedikleridir, bir kişi ya da olayın bilgisidir. Devran ise haberi dilin içinde temsil 
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edilen dünya olarak tanımlar. Göstergelerle oluşturulur, belli bir değer sistemini içerir ve 

yayar. Aynı olay, farklı söylemlerle anlatılabilir ki burada devreye gazetecinin ve medya 

kuruluşunun ideolojisi girer. Muhabirler kendi kimlikleri, hedefleri ve çalıştıkları 

kurumların bakış açılarına göre söylemi kurgular. Söylemsel gücü elinde bulunduran 

editör, haber müdürü gibi kişilerin de etkisiyle haber metni son halini bulur (Devran, 

2010: 118-119). İnal, haber söyleminin kurulması sürecini anlatırken 4 unsura dikkat 

çeker. Haber söylemi gazetecinin günlük pratikleri, profesyonel ideolojisi, içinde 

bulunulan tarihsel ve toplumsal koşullar ile medya kurumunun ekonomik ilişkileri 

bağlamında oluşturulur (İnal, 1996: 95-96). Ancak hem haber üzerine yapılan çalışmalar 

hem de medyada yaşanan çeşitlenme haber tanımının sorgulanmasına yol açmıştır.  Tüm 

bu sorgulamalar ve eleştiriler bir yana, yine de bir toplumun yakın çevresi ve yüzlerce 

kilometre uzaktaki olan-biteni öğrenmesinin en popüler yolu hâlâ haber izlemek, okumak 

ya da dinlemektir. Birçok kuramsal çalışmanın temelinde haberlerin “tarafsızlığı” ya da 

“tarafsız olması” gerektiği vurgulansa da aslında böyle bir durumun gerçekleşmesi asla 

mümkün değildir. Nitekim haber ve söylem üzerine yapılan çalışmalar da bu yönde 

evrilmeye başlamış, doğası gereği ideoloji, iktidar ve sermaye yapısından bağımsız 

olamayacak medyanın üretimlerinin “tarafsızlığı” değil “objektifliği ve etik değerlere 

bağlılığı” ön plana çıkmıştır. 

İnal’a göre haber, ideolojiyi bazen açık, bazen de üzeri kapalı olarak taşır ve 

aktarır (İnal, 1996: 141). Kazancı, haberin etkisini şöyle anlatır: Toplum haberin 

içeriğinde kodlanan mesajla etkilenir. Haberlerin ideolojik kurgusu önemlidir, çünkü 

haber etkilidir. Krizlere neden olabilir, parti kapattırabilir, hâkimlerin kararını 

etkileyebilir, savaşa bile neden olabilir (Kazancı, 2002: 78). Haber tek başına bunları nasıl 

yapar? İnşa ettiği gerçeklikle... Bir olay tek başına toplum üzerinde etki yaratmazken, 

habere konu olduğunda toplumda çok büyük değişikliklere neden olabilir. Bakanlar 

Kurulu toplantısında Anayasa kitapçığının atılması haber olmasaydı, bir hükümet krizi 
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yaşanmayacaktı. ABD’nin, Irak’ta kimyasal silah bulunduğu açıklaması haber olup, 

kamuoyu tarafından öğrenilmeseydi, kamuoyunu ikna edemeyecek olan ABD, Irak’a 

giremeyecekti. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi neden önce TRT ele geçirilmeye 

çalışıldı?  Bu örnekler, haberinin gücünü gösterir ve egemenlerin bu gücü nasıl ve neden 

kullandığının en güzel örneklerinden olabilir. 

Belli düşünceler, dil ve söylem aracılığıyla taşınır. İdeoloji haber metinlerinde bu 

şekilde kurulur. Haber metnine, “haber değerini” veren temelde onun inşa sürecine dahil 

olan kodlar, çerçeveler; ya da daha genel olarak içinden çıktığı toplumun algıları, genel 

kavrayış ve yadsımalarıdır. Haberi dil aracılığı ile kaleme alan aynı zamanda medya 

araçları ile görünür kılan yani bir şekilde çerçeveleyen gazetecinin bireysel ve mesleki 

özellikleri bu çerçevelerde ana unsurdur. “Doğrudanmış” gibi görünüp de son derece 

“dolaylı” olduğunu ortaya koyduğumuz haberin inandırıcılığı ve gücü nereden 

gelmektedir? Sınırlılıklarının tekrarını, belli bir rutin ve düzene oturtan haber, bu tekrar 

içinde belli tipolojiler, kavramlar, standartlar yaratır. Farklılıklar bu tipolojiler karşısında 

kendine yer bulur ve oluşan bu “toplumda kabul gören standartlar dizisine” göre kendini 

konumlayan izleyici, bu karşıtlıklar aracılığıyla olan-biteni algılamayı sürdürür. Gerçekçi 

olduğunu öne süren inşa edilmiş bir metindir haber. Egemenlerin söylem ve görüşlerini 

medya profesyonellerinin çerçevelerinin sınırlılığıyla aktarırken, İnal’ın dediği gibi haber 

metinleri hem egemen söylemlerin içinde kapanır hem de izleyicinin onu farklı alımlama/ 

okuma biçimlerini kapatır (İnal, 1996: 100). Bireylerin dünyaya ve kendilerine bakışı 

şekillenirken medya içeriklerinin ve dolayısıyla haberlerin ağırlığı azımsanamayacak 

ölçüde fazladır. Bireylerin kendilerine bakışı ve diğerleriyle kurduğu ilişkinin 

şekillenmesinde medya aracılığıyla öğretilenler büyük rol oynar. van Dijk’e (2007: 166) 

göre “dünya hakkındaki sosyal ve politik bilgilerimiz, inançlarımız, her gün okuduğumuz 

ya da izlediğimiz çok sayıdaki haber bülteninden kaynaklanmaktadır.”   
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Haber metni şekillendirilirken onu üreten gazeteci, haberin içinden çıktığı tarihsel 

ve kültürel bağlam ile birlikte medya kurumunun siyasi ve ekonomik ilişkileri de etkilidir. 

Roger Fowler’in tanımıyla (Fowler, 1991) haber üretimi bir tür endüstridir ve amacı son 

aşamada ticaridir yani bir şekilde gelir elde etmektedir (Fowler, 1991:20). Bu durum her 

medya kurumunun aynı olayı, farklı şekilde anlatmasının temelinde yatan unsurdur. 

Johan Galtung ile Mari Ruge, habere değerini veren unsurların kültürel olduğuna dikkat 

çeker. Haber üreticilerinin ve alımlayıcılarının bilişsel süreçlerinin mesajın kodlanması 

ve açılmasında etkili olduğunu belirtir, bu süreçte stereotipler, paradigmalar ve 

çerçevelerin önemine değinirler (Fowler, 1991:17). 

Acaba kitle iletişiminde ideoloji mecralara göre nasıl işler? Gazetecinin üretim 

yaparken kullandığı araçların en başta geleni ve olmazsa olmazı “sözcüklerdir”. Kamera, 

fotoğraf makinası, kalem, kağıt, bilgisayar, tablet, telefon, kurgu setleri, basım 

makinaları, internet bağlantısı olmasa da haber er ya da geç kendine yayılacak bir alan 

bulur, ancak sözcükler yoksa içerik ya da “haber” de yoktur. Gerçeklik ve medya içeriği 

arasındaki en temel bağ işte bu “sözcüklerdir.” Fakat sözcükler aynı zamanda gerçekliği 

eğip, bükme, istenen tarafa çekme gücüne de sahiptir. Sözcüklerin gücü, bireylerin 

gerçekliği algılama şekillerine ve dolayısıyla toplumla kendileri arasında ilişki kurma 

biçimlerine yansır. Bu nedenle medya içeriklerinin ve medya profesyonellerinin üretim 

sürecini anlamak büyük önem taşır.  

Devran, söylemi kullananların ayrıca bir güce sahip olduğuna vurgu yapar 

(2010:29). Ona göre politika, bilim ve medya toplumsal güç kaynaklarıdır. Bu mesleklere 

sahip olanlar aynı zamanda mesleki bir güce de sahip olurlar. Bu güç, söylemden gelir, 

gücün sahibi söylemi de kontrol edip, yönlendirebilir. Gazeteciler, medya söylemi 

üzerinde etkilidir. Söylem, zihinde algı ve davranışları etkiler. Söylem, hegemonyanın ve 

kontrol etmenin en temel yollarından biridir. Güvenilir ya da güvenilir olduğu düşünülen 

kaynaklardan edinilen bilgiler, bu kontrol sisteminde önemli bir yer tutar. 
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Muhabir kendi penceresinden gördüğünü, kendi çerçeveleriyle haber haline 

getirir. Bunu yaparken gerçekliğin inşa sürecini de kendine göre farklılaştırır. Chibnall, 

haber yazılırken seçilen sözcüklerin zamanın egemen güçlerine ve onların anlamlarına 

göre bir araya getirildiğini vurgular. Belli tarihsel dönemlerde, belli kelimeler farklı 

anlamlara göndermeler yapabilir (Matheson, 2005:24). Haberlerde kullanılan sözcükler 

düz anlamlarının yanı sıra yan anlamlar da taşır. Terörist-gerilla; öldü- telef oldu, Tunceli-

Dersim, siyahi-zenci, kadın-kız, insan-adam, mülteci-göçmen-kaçak göçmen vb. 

sözcükleri gibi… Gazetecinin bu sözcük tercihi, söylemi ve mesajı etkiler. Sadece haber 

metnindeki sözcükler değil, gazetedeki başlıklar, fotoğraflar, haberin puntosu ve yeri, 

televizyonda ise montajın şekli, seçilen görüntüler, görüntülerin tekrarı, çekim planı, ses 

ve müzik, spikerin sunumu, stüdyodaki diğer görseller, ışık, fondaki müzik, dekor... 

Bunların tamamı haber söylemini oluşturan unsurlardır. 

Gazete ve yazılı basında etki önce görsellerin yani fotoğrafın kullanımıyla 

yaratılır. Fotoğraf bazen haberin kendisidir. Bir haberin fotoğrafının, alımlayıcıda istenen 

etkiyi, çağrışımı tek başına yaptığına inanılıyorsa sözcüklere ihtiyaç bile olmayabilir. 

Bazen de sadece kısa fotoğraf altı bilgiler gazete haberi için yeterli olur. Fotoğraflar iyiyse 

haber kısa, değilse ya da fotoğraf yoksa genelde uzun tutulur. Görsel imgelerle bir 

gerçeklik oluşturmak, sözcüklerle inşa etmekten daha az çaba gerektirir. Bu durum, 

kodlama sürecinde olduğu gibi, kod açım, yani alımlayıcının mesajı anlaması için 

göstermesi gereken çaba için de geçerlidir. Haber fotoğrafları, gerçeklik etkisi son derece 

yüksek imgesel malzemelerdir. Uzun’a göre (Uzun, 2007), bu fotoğraflar kişilerin kendi 

gözleri ile gördüklerinden ve tanık olduklarından sonra en çok güvendikleri araçlardır. 

Haber fotoğrafı gerçek gibi algılanır, fakat kolaylıkla bir yönlendirme aracına da 

dönüşebilir. Dünyada olan-biteni, o gün yaşananları belgeler ve anlatır. Ancak her 

fotoğraf bir çerçeveyi, bakış açısını, konumlanmayı ve zamanın bir bölümünün seçimini 

kendinde taşır. Bu nedenle fotoğrafı çekene büyük sorumluluk düşmektedir. Foto-
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muhabiri de, sözcüklerin seçiminden sorumlu gazete ya da televizyon muhabiri kadar, 

inşa ettiği görsel dünyadan sorumludur. Hakikat, kadrajın içine girdiği andan itibaren bir 

tasarımdır. Foto muhabiri ya da kameraman kendi tercihlerinin bu tasarımda devreye 

girdiğinin ne kadar bilincinde olursa ve etik kaygılara ne kadar uygun bir üretimde 

bulunursa, hakikate o kadar yakın bir gerçeklik inşasını ortaya koyabilir (Uzun, 2007: 

153-154).  

Görsel unsurların ön planda olduğu televizyon haberciliğinde önce duygulara 

seslenilir. Görüntünün etkisi, sözcüklere göre çok daha fazladır. Hareketli videolar, sabit 

fotoğraflar, dramatik müzik, ışık ve doğal ses, kurgu ile birleştirilince, TV haberlerinde 

bazen sözcükler gereksiz hale gelir. Örneğin bir deprem haberi verirken yıkıntılar, 

yaralananlar, acıklı bir müzik tercih edilir. Depremden kurtulanların ya da depremi 

hissetmeyenlerin haber değeri genelde yoktur. Bir ölüm haberinde genelde ölenin acı 

içindeki yakınları, cenaze görüntüleri, düzenlenen tören gösterilir. Ölen kişinin yapıp, 

ettikleri – bu yönüyle çok bilinen biri değilse- önemli değildir. Duygusal bir metin 

yazılıyorsa kurgu ve seslendirme ona göre yapılır. Bir ekonomi haberi, ölüm haberi ile 

aynı tonda okunmaz. Bir askerin cenazesiyle, bir sanatçının yahut holding patronunun 

cenazesi birbirinden çok farklı kurgularla haber haline getirilir. İstisnasız her gün 

dünyanın bir yerinde yaşanan göçmen ölümlerine dair haberlerde ise cenaze törenleri bile 

yoktur. Onlar toplumdaki yaygın kanıya göre istenmeyendir. Mezarlarının yerini, 

yolculuklarının nerede sonlandığını bilmek gerekmediği için onlarla ilgili haberlerde bu 

unsurlara yer verilmez.  

Haberi yazan muhabir anlatacağı olaydaki bazı unsurları dikkat çekmek için öne 

çıkarırken, bazılarını metne gömer. Bazı unsurlara ise hiç yer verilmeyebilir. Haber 

metninde hangi bilginin, nasıl verildiği muhabirin, editörün ve nihayetinde medya 

kuruluşunun ideolojik çerçevesi tarafından belirlenir. Haberin gazete ya da televizyonda 

veriliş şekli kadar, veriliş sırası da ona atfedilen değeri gösteren unsurlar arasında yer alır. 



36 
 

Olayın arka planı ya da tarihsel bağlamının verilmesi haberin etkisini ve inandırıcılığını 

artırırken, bazen bilginin alındığı kaynakların bile paylaşılmaması, haber değerini çoğu 

zaman zayıflatan bir tavırdır. Gazetecinin tüm bu seçimlerinde hedef kitlenin yapısı ve 

onda oluşturulmak istenen algı önem taşır. Matheson’a göre haberin söylemi çeşitli 

kurallar ve belirtilmemiş varsayımların sonucunda kurulur (Devran, 2010: 102). 

Mc Luhan, medya araçlarının kullandığı yayın tekniğinin, bireylerin düşünme, 

duyma ve hareket şekillerini etkilediğini, özellikle yeni medya teknolojilerinin, bireyin 

gerçeği geniş anlamıyla kavramasına olanak sağladığını söyler (Erdoğan ve Alemdar 

1990: 155-156). İnternetin ve sosyal medya hesaplarının medya kurumları ve bireyler 

tarafından günün 24 saati ve her saniyesinde ulaşılabilir olması haberciliği, haberleri ve 

alımlayıcıları nasıl etkilemektedir? Dijital dünyada haber verme/ yayma işlevi nasıl 

yerine getirilmektedir? Medya şirketlerinin sosyal medyadaki kurumsal haber hesapları 

ve sosyal medya kullanıcıları gerçekliği nasıl etkilemekte, algıları nasıl yönetmektedir? 

Nasıl olur da tek bir video ya da fotoğraf ile kendisine sunulanın doğru olduğunu sorgusuz 

kabul eden binlerce, belki de milyonlarca kişi, sosyal medya ya da internetteki bilgileri 

teyit etme ihtiyacı duymadan algılarını oluşturup, eyleme dökebilmektedir?  

Ruhdan Uzun’un (2007) aktardığı üzere medyada yeni iletişim teknolojilerinin 

kullanımı, gazetecilik üzerinde bir dönüşüm başlatmış bu dönüşüm hem meslek 

çalışanlarına hem de haber çıktısına sirayet etmiştir. Çalışanlar hız, dikkat çekme ve 

reklam sarmalıyla birlikte daha çok haber üretimi yapmak için zorlanırken, aynı zamanda 

üzerlerindeki iş baskısı nedeniyle “hünersizleşme” ve yeniden “hünerlileşme” süreciyle 

gazetecilik üretimi ve etiğinden uzaklaştırılarak iş gücü ve bilgisayar okur-yazarlığı 

kıskacında sıkıştırılmış bir duruma evrilmiştir. Artık bilgisayar kullanabilen herkes haber 

üreticisi! olabilir. Bu anlayış yayıldıkça, geleneksel anlamda “gazetecinin” sonu 

gelmekte, bu da mesleki bilgi, beceri, tecrübe ve de en önemlisi etikten yoksun kişilerce 
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yapılan dijital üretimin, egemen kodları fütursuzca yeniden inşa etmesine ve yaymasına 

yol açmaktadır. 

Dijital kamusal alanda/ medya kurumlarının internet sitelerinde, Facebook, 

Twitter ve Instagram hesaplarında yer alan haberlerin içerikleri bu platformların kendi 

özellikleri nedeniyle farklılıklar gösterebilmektedir. Bireylerin çoğunlukla “tepki amaçlı 

ve suçun parçası olarak” yaptıkları yorumlarla yaydığı içerikler ise kısa sürede haber 

medyasının ilgisini çekmeye, hatta yapılan bireysel bir paylaşım birkaç saat içinde 

haberin konusu olup, ilgili devlet kurumlarının gündemine girebilme özelliğini de 

taşımaya başlamıştır. Taşıdığı “hız ve etkileşim gücü”, dijital dünyadaki haber ve 

mesajlarla ilgili ayrı çalışmalar yapılması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Bizim 

çalışmamızın konusuysa Suriyeli haberlerinin bu hızlı ve etkileşim gücü çok yüksek olan 

dijital kamusal alanda hangi başat özellikleri ile kendisine yer bulduğunu tespit etmektir.  

Bu platformlardaki haberlerin daha önce de bahsettiğimiz gibi “tıklanma” olarak 

da adlandırılan okunma sayısı kaygısı nedeniyle farklı çerçeveler kullanılarak kodlandığı 

açıktır. Aynı zamanda yazılı ya da görsel geleneksel medyada da yayın yapan medya 

kurumlarının internet sitelerinde haberler çoğunlukla aynı şekilde yer alır. Ancak bu 

kurumların ve diğer internet medyasının sosyal medya hesaplarındaki haberlerin 

kısaltılmış ve çarpıcı hale dönüştürülme amacıyla görüntüsü dikkat çekici hale getirilmiş, 

video kullanılmış ise aynı bölüm birkaç kez tekrarlanmış, bazı bölümleri işaretlenmiş ve 

çoğunlukla alt yazı ya da kurumun vermek istediği mesaja göre yorum içeren yazılarla 

desteklenmiş olduğu görülmektedir. Haberlerde ideoloji, çeşitli seçimler ve karşıtlıklar 

ile kendini göstermektedir. Devran bu seçimleri ve karşıtlıkları şöyle ortaya koyar:  

-Karşıt olunan kurum, görüş ya da kişiler, azımsama, öne çıkarmama, görmezden 

gelme yöntemleri ile habere konu olur. 
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-Desteklenen kurum, görüş ya da kişiler ise olumlu yönlerin öne çıkarılması, 

olumlu politika ve söylemlerin abartılması, olumsuz yanların da saklanması, 

görmezden gelinmesi yöntemleri ile habere konu olur (Devran, 2010: 165-166). 

İnternet ortamında, sosyal medya hesaplarından diğer mecralardaki haberlerin 

tamamının değil sadece dikkat çekenlerin, farklılaştırılarak ve bazı bölümleri ile 

paylaşılması bu alandaki amacın bilgilendirme ve haber verme olmadığını da açıkça 

ortaya koymaktadır. Geleneksel medyanın tutumu ile başlayan ve dijital alanda yayılan 

Suriyeli algısı, değiştirilmesi zor bir sürece girmiştir. Haber medyasının da dahil olduğu 

süreç sonunda artık çoğu kez devletin kurumsal yapılarının harekete geçmesi gerekmiş, 

çeşitli kampanyalar ve açıklamalarla toplumdaki Suriyeli algısının düzeltilmesi 

girişimleri başlatılmıştır. Ancak henüz bu konuda yeterince yol alınmadığı İçişleri 

Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı’nın 02. 7.2019 tarihli açıklamasıyla görülmektedir. 

Düzenlediği aylık bilgilendirme toplantısında Çataklı, Suriyelilere yönelik sosyal medya 

provokasyonlarının artmasına yönelik soruları yanıtlamış ve bu kışkırtıcı eylemleri 

yapanlara operasyonlar düzenlendiğini açıklamıştır. Görüldüğü üzere Suriyeli haberleri 

artık sadece “haber” olmaktan çıkmış, yarattığı etkiler nedeniyle kriminal boyut 

kazanmıştır.10 

Türkiye’de bu bilinçsiz dijital medya kullanımı ya da “sosyal medya okur-yazarı 

olamama” halinin çok yüksek düzeyde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sosyal 

medya okur-yazarı olamama halinin en çok etkilediği gruplardan biri de Suriyeliler 

                                                           
10 Bakanlık sözcüsünün bir gazetecinin sorusuna verdiği şu yanıt Türkiye’deki son durumu özetler niteliktedir; 

“Suriyelilerin ve diğer yabancıların kamu düzenini bozmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi, bazı provokatörler ve odaklar tarafından, 

yalan ve kurgu haberlerle halkımızın tahrik edilmesine, Suriyelilere dönük bir nefret söyleminin oluşmasına da müsaade etmeyeceğiz. 

Bu haberlerin özellikle son günlerde dolaşıma sokulduğu ve Suriyelilerle vatandaşlarımız arasında planlı bir şekilde gerilim 

oluşturulmaya çalışıldığı aşikar olup ceza kanunumuzun 122’nci maddesine göre nefret ve ayrımcılık, 216’ncı maddesine göre kin ve 

düşmanlığa alenen tahrik suç olarak düzenlendiğini hatırlatmak isterim. Emniyet birimlerimiz tarafından bu konuyla ilgili gerekli 

tespitler yapılmış ve provokatörler hakkında yasal işlem başlatılmıştır. “   
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olmuştur. Toplumda yaşanan olayların aktarımında dil, söylem ve gazetecilik mesleğinin 

sınırlılıkları, gerçeğin olduğu gibi yansıtılmasını engellemektedir ancak aktarımdaki bu 

bozukluk, sanal dünyada çok daha fazla yaşanmaktadır. Dijital kamusal alanda, medya 

mensubu olmadığı halde ürettiği içeriklerle medyaya konu olan ve yön veren milyonlarca 

kullanıcı, toplumsal algıyı şekillendirmekte büyük rol oynamaktadır. Kurumsal medya 

kuruluşlarının internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan yazılı ya da 

görsel haberler ise çoğunlukla gazeteciliğin en sınırlı çerçeveleri ile kodlanmıştır. 

Neredeyse tek amacı “tıklanma sayısını yükseltmek” haline gelen dijital habercilik, hızla 

geleneksel medyanın yani radyo, televizyon ve gazetelerin yerinin almaya başlamış, 

dayattığı “dar kalıplara sığdırdığı mesajlarla” toplumsal algıyı ve hareketleri örgütlemede 

dikkat çeken bir gücü ele geçirmiştir. Doğruluğu ve kaynağı bilinmeyen, teyit edilmesine 

gerek bile görülmeyen kodlanmış tek bir mesaj11, milyonlarca kullanıcının fikirlerini 

etkileyip, onların davranışlarında değişiklik yapabilmektedir.12 Bu gerçek, sosyal medya 

haberlerinin de en az geleneksel medya araçlarında olduğu kadar hatta daha da fazla 

sorumluluk duygusu ve etik değerlerle yoğrularak üretilmesi gerektiğini göstermektedir. 

13 Gazetecilikte etik her zaman ve her koşulda uyulması gereken bir zorunluluktur.  

                                                           
11 Bu mesaj bir metin, video ya da fotoğraf olabilir. 
12 İnternette “Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!” başlıklı bir haberde şarkıcı Fettah Can’ın 

sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile Suriyelilere tepki gösterdiği belirtilmiş, Can'ın “Türkiye’de Suriyeli, Suriye’de Türk 

askeri” başlığı ile yan yana koyduğu iki fotoğrafta piknik yapan Suriyeliler ile şehit bir Türk askerinin yatağı ve eşyalarına yer 

verilmesi üzerine bir takipçisinin "Size yüzde 100 katılıyorum bizim askerimiz ölürken onlar burada keyif yapıyor." yorumunu 

yapmasıyla paylaşıma haber değeri atfedilerek, olay haberleştirilmiş ve yayılmıştır. ( https://www.haberler.com/unlu-sarkici-fettah-

can-suriyeli-paylasimiyla-12197800-haberi/ ) 

 
13 Medya araçları eliyle yaratılan algının, nasıl gerçeğin yerine geçtiğini gösteren bir diğer örnek, dijital medyaya dair dile getirilen 

endişelerin haklılığını ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Vice News adlı internet haber sitesinin yazar kadrosunda yer 

alan Oobah Butler, 2018 yılında yaptığı sosyal deney ile dijital medyanın gücünü (ve barındırdığı tehlikeleri) ortaya çıkarmıştır. 

Butler, İngiltere’de hiç var olmayan bir lokanta adına sosyal medya hesapları ve internet sitesi açmış, arkadaşlarının yaptığı gerçek 

olmayan yorumlarla dünyanın en çok bilinen gezi tavsiyeleri uygulamalarından TripAdvisor’da İngiltere’nin en popüler lokantası 

derecesine ulaşmıştır. Sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde temizlik malzemelerini kullanarak yemek görüntüsü verdiği 

https://www.haberler.com/unlu-sarkici-fettah-can-suriyeli-paylasimiyla-12197800-haberi/
https://www.haberler.com/unlu-sarkici-fettah-can-suriyeli-paylasimiyla-12197800-haberi/
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“İletişimin Etiği, Sorunlar ve Sorumluluklar” adlı çalışmasında Martin Bell’den 

aktarım yapan Uzun (2007), Bosna savaşı sırasında bir gazetecinin, bir keskin nişancı ile 

röportaj yapmak istediğini ve aralarında şu diyaloğun geçtiğini anlatır. “Önündeki 

savunma tuğlalarının arasından bakan keskin nişancıya gazeteci ‘ne görüyorsun?’ diye 

sorar. ‘Sokakta yürüyen iki kişi görüyorum, onlardan hangisini vurmamı istersin?’ der 

keskin nişancı. Muhabir o anda öldürücü ve aslında hiç yapmaması gereken bir işe 

giriştiğinin farkına varır. Keskin nişancıyı o kişileri vurmaktan vazgeçirmeye çalışır, özür 

dileyerek döner. O sırada iki el silah sesi duyar. ‘Yazık’ der keskin nişancı. ‘Onlardan 

birini kurtarabilirdin!’ ” Bu hikâyeye yer veren Uzun gazetecilikte “ayna” yani gerçeği 

olduğu gibi yansıtma anlayışının yanlışlığından söz eder ve gazetecinin yaptığı iş ile 

yazdığı haber, kullandığı kamera ya da fotoğraf makinası aracılığıyla gerçeği ve haberi 

etkileyip, dönüştürebileceğine dikkat çeker. Gazetecilik ahlaki ve değerlere yer vermesi 

gereken bir etkinliktir. Gazetecilik fark yaratır. Gazeteci, farkın ne olacağının farkına 

varmalıdır (Uzun, 2007: 115). 

2.3. Haber Üretim Sürecinin Etiği 

Medya, egemen ideolojileri nasıl inşa eder? Medya araştırmalarının çoğunda bu 

olguya yer verilmiş, medya çalışanlarının içinde oldukları kurumsal yapıların ve 

halihazırdaki iktidar görüşlerinin dışına çıkmadıkları- çıkamadıkları çoğu çalışmanın ön 

kabulü olmuştur. Ç. Dursun, toplumsal gerçekliğin inşasını anlatırken şöyle der: “Haber 

kuruluşlarının işleyiş özellikleri, haber çerçevelerinin oluşumunu belirlemekte; uzlaşıyla 

                                                           
fotoğrafları paylaşmış, yedi ayın sonunda dünyanın birçok noktasından rezervasyon talepleri almaya başlamıştır. Talepleri “yoğunluk 

nedeniyle” yedi-sekiz hafta sonra yanıtlayabileceğini belirtmiş, bu sürenin bitiminde ise evinin bahçesine koyduğu masalarla 

oluşturduğu sahte lokantada gerçekten müşterileri ağırlamıştır. (ht tps:/ /youtu.be/bqPARIKHbN8 ) Bu deney internet 

kullanıcılarının yönlendirilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve birkaç fotoğraf ve yorumla dünyanın bir ucundaki evlerinden 

kalkıp, başka bir yere gidebileceklerini yani algılarının yapılandırılabileceğini ve eyleme geçirilebileceklerini gösteren güzel bir 

örnektir.  

https://youtu.be/bqPARIKHbN8
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oluşturulan bu çerçeveler ise toplumsal anlamın dolaşımını sınırlandırmakta ve sonuç 

olarak bu sınırlandırılmış anlamlar toplumsal gerçekliğin inşasına yol açmaktadır” 

(Dursun, 2004:43). 

Tüm bu süreç içinde medya profesyonelleri tamamen pasif-edilgen ya da ne 

yaptığının farkında olmadan üretim yapıyor değildir. Etik değerleri de içeren bir 

sorgulayıcı eğitimden geçen medya çalışanları, yıllar içinde mesleki deneyimlerinin de 

artması ile tüm bu üretim süreçlerinin farkında olarak ve ürettiği medya içeriklerinin neye 

hizmet edeceğinin bilinci ile çalışmaya devam edebilmektedir. Egemen ideolojinin 

yeniden üretimine verdiği katkının bilinciyle, kendisine egemenler arasında alan açan ve 

yaptığı fikirsel üretimin kodlarını, söylemini farklı şekilde yönlendirebilen meslek 

profesyonellerinin varlığı da yadsınamaz. Nitekim bu çalışmada Suriyelilerin 

temsilindeki yaygın eksiklerin ve yanlışların farkına vararak, haberlerini ideal olarak 

çizilen çerçeveye yakın şekilde üretme gayretindeki gazetecilerin haberlerine ve 

görüşlerine de yer verilmektedir. Böylelikle haber üretim sürecine, yaygın akademik 

bakışın aksine farklı bir bakış açısı da getirilmeye çalışılmaktadır. 

Gazeteciler, üretim sürecinde kodlama ve çerçeveleme gibi yöntemleri kullanır. 

Yapılan bu kodlama ve kullanılan çerçeveleme biçimleri ne gazetecinin kendi ideolojik 

arka planından ne de içinde bulunduğu toplumda egemen olan iktidar ve sermaye 

yapısından bağımsızdır. Üretilen içerikleri yani kodlanan mesajları alımlayan bireyler de 

bu yapının içindedir.  Medya profesyonellerinin kodlama süreçlerinde temel olan, 

kullandıkları sözcükler yani dil ve söylemsel yapılardır. Seçilen sözcüklerden, haberin 

görselleri ve içinde görüşlerine yer verilen tarafların seçimlerine kadar her unsur bu 

kodlama sürecinin içinde yeniden şekillendirilir. Medya içerikleri hedef kitlenin de “kod 

açım” süreçlerine göre farklı algılanabilir. Hall, “kod açım” süreçlerinin egemen 

(toplumdaki yöneticilerin ve egemenlerin bakışına uygun), muhalif (egemenlerin söylem 

ve çıkarlarının karşısında) ya da müzakereci (egemenler ile egemen olunanlar arasında 
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tartışılıp, şekillendirilebilir-uzlaşmacı) gibi değişik şekillerde olabileceğine dikkat 

çekmiştir (Küçük, 1999: 237-238). 

van Dijk, haber olarak aktarılan olayların taşıdığı haber değerinin, gazetecilerin 

profesyonel inanç ve davranışlarını içeren meslek ilkeleriyle tanımlandığını söyler. 

Habercilik ilkelerinin ortak mesleki duyuya dayalı kriterlerden oluştuğunu belirtir. (van 

Dijk, 1988:27) Yani izleyici/okuyucu bu ortak değerler süzgecinden geçen temsil 

biçimlerini görür haber olarak karşısında. Bireyin toplumu algılamasına önayak olan 

haberin arka planında profesyonel kodlar bulunur. Medyanın kullandığı kodlar, farklı 

türlere göre çeşitlense de temelde benzer ve aslında klişe kodlardır. Bu kodlar sözcük 

seçimi ve söylem kurulmasındaki unsurlar; örneğin başlık ve manşet seçimleri, 

basmakalıp benzetmeler, klişeler, yakıştırmalar olabileceği gibi, renkler, kamera açıları, 

müzik ve ışık, kullanılan görseller, simge ve semboller olabilir. Devran, gazetecinin hedef 

kitlesini ve aktarmak istediği mesajı belirledikten sonra, hangi kodları seçeceğine karar 

verdiğini vurgular, hedef kitlenin özelliklerinin kodlama yapılırken dikkate alındığına 

işaret eder (Devran, 2010:35). Nitekim kodlanan mesajın etkisini ölçmeyi amaçlayan 

çalışmalar yapan Harold Lasswell, “kim, kime, neyi, hangi kanalla ve hangi etkiyle 

söylemektedir?” sorularının mutlaka yanıtlanması gerektiğini söyler (Berger, 2000:60). 

Buradaki “kanal ve etki”nin anlaşılması, kullanılan kodların analizini gerektirir. 

Kamuoyunun gündemini bu kapalı metinler aracılığıyla ve elbirliğiyle oluşturan 

egemenler ve medya profesyonelleri, haberde yer verdikleri ve yer vermedikleriyle –

farkında olarak ya da olmayarak- gündemi ve toplumsal kanaatleri şekillendirir. Barthes, 

gündelik yaşamdaki metinlerin ve medya üretimlerinin kültürler arasılığını vurgularken, 

tüm metinlerin, diğerlerinin dolayımını gerektirdiğinden söz eder. Ona göre gerçeklik 

kültürel bir örüntüdür ve neyin gerçek kabul edildiği birbirlerine gönderme yapan bu 

metinlerin oluşturduğu metinlerarası bir kurgudur. van Dijk ise haberlerdeki tarih, ardalan 

ve bağlama ilişkin içeriklerin eksikliğine hatta bu unsurların çoğu zaman hiç olmamasına 
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dikkat çekmiştir (İnal, 1996: 100).  İşte bu unsurların eksikliği haberin hem metinlerarası 

okumaya kapalı bir metin haline gelmesine hem de tek tip, benzer, kalıplaşmış olarak, 

içinden sıyrılamadığı tekdüze bir neden-sonuç sarmalına girmesine neden olur. Haber 

metinlerinin günümüzde ve daha da öncesinden beri içinde bulunduğu bu açmaz, sözü 

edilen eksiklikler konusunda farkındalığı oluşmuş medya profesyonelleri ile aşılmaya 

çalışılabilir. Gündem oluşturma sürecinde etkisi göz ardı edilemeyecek bir başka nokta 

da haberlerin kaynağı ya da görüşüne yer verilen kişilerdir. Egemenler ya da muhalifler 

hatta ezilenler/mağdurlar olarak haber metinlerinde temsil edilenlerin, sesine kulak 

verilenlerin büyük çoğunlukla aynı kişiler/gruplar olması haberlerin sınırlılıklarından biri 

olarak karşımıza çıkar. Burada gazeteci kuşku yok ki; iktidarda olanlar, iktidarın 

karşısında olanlar veya mağdurları temsil edenlerin görüşlerine yer vermekten 

kaçınamayacaktır.  Ancak bu durum benzer söylem ve temaların sürekli yeniden 

üretimine neden olacağı gibi, kamuoyuna da aynı gündemin (bu grupların gündeminin) 

dayatılması sorununu yaratacaktır.  

Medyada temsil hakkı elde etmek, bireyler ve gruplar için büyük önem 

taşımaktadır. Bireylerin ve grupların içinde bulundukları topluma ve hatta dünyanın 

geneline fikirlerini ulaştırmalarının hâlâ en geçerli yolu kitle iletişim araçlarıdır. Son 

yıllarda çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla bireysel ya da küçük ölçekli temsil 

yöntemleri kullanılıyor olsa da, kurumsal kimlikten bağımsız bu dolaşımların gerçekliği 

çok sorgulandığı için, kurumsal medya yapıları -her şeye rağmen- daha güvenilir olarak 

görülmektedir. Kitle iletişim araçlarındaki temsil şekillerini inceleyen isimlerden biri de 

Butler’dır. Butler (Butler, 2005), temsil pratiklerinin “insanlaştırma ve insanlıktan 

çıkarma”yla bağlantısını ortaya koymaya çalışmıştır. Temsil edilen hangi hayatların insan 

hayatı sayılacağı, bu temsilin medyada nasıl çerçeveleneceği ve çerçevelerin etik 

duyarlılığı içermesi için inşa sürecinin nasıl işlemesi gerektiği gibi sorunları araştırmıştır. 

Tüm bu araştırma aslında medyada “ötekiye bakış”ın nasıl kurgulandığının da ip uçlarını 
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verir.  Temsil hakkı elde edemeyenler insandan aşağı muamelesi görme ya da hiç 

görülmeme tehlikesi ile karşı karşıyadır (Butler, 2005:143). Temsil hakkı elde edenler ise 

olumlu algıların dışına çıkarılma riskini her zaman taşır. “Kurban, katil, düşman” 

temsilleri, bu riskli temsillere örnek olabilir. 

İşte tam da bu temsil ve ötekiye bakış kavramlarını anlamaya çalışırken etik 

devreye girer.  Kitle iletişim araçları, daima egemen olan ideolojiyi aktarmaz. Medya 

çalışanlarının bireysel özeliklerinin devreye girmesiyle yapılan seçimler farklı anlatılara 

ya da anlatıların farklılaşmasına olanak verir. İdeolojik aygıtların, sınırlı da olsa özerkliği 

bulunmaktadır. İdeolojinin yeniden üretiminde büyük rol oynarlar fakat tamamıyla onun 

etkisine girmezler. Tarafsızlık, özerklik ve etik burada önem taşır (Dursun, 2001:81).  

Etik sözcüğünün kökeni, Yunancadan gelir. Bazen töre ve ahlakı, bazen de yapılan 

eylem üzerinde düşünülerek iyiyi bulma anlamında kullanılır. Sıklıkla “ahlak” 

kavramıyla eş değer gibi görülse de etik, ahlak kavramından farklı olarak mesleki 

etkinliğin düzenlenmesini kapsar. Ahlak ise bireylerin edimleriyle ilgilidir. Medya etiği 

de gazetecilik ahlakı, meslek ilkeleri, doğru davranış kodlarını kapsamaktadır (Uzun, 

2007:11-12).  

Pieper’e göre etik, bireylerin iyi ve doğru olanı hiçbir otorite ya da kontrol 

mekânizmasına gerek olmadan yapabileceğini gösterir. Etik davranış insanın isterse 

vazgeçebileceği; keyfi bir tutum değildir. İnsana ilişkin vazgeçilmez ve değişmez bir 

özelliktir. Kuçuradi de eylemler ve insan değeri arasında kurulan ilişkide etiğin öne 

çıktığını vurgular. Kant’ın etiğe bakışında ise dikkat çeken kavram “iyiyi isteme”dir. Bir 

amaca ulaşmaya uygunluğu ya da yarattığı etki için değil sadece “isteme” olarak “kendi 

başına iyi”dir. Başkası için istenenler, kişisel çıkarlardan bağımsızdır (Uzun, 2007: 14-

15). 
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Medya etiği, gazetecinin mesleğini yaparken inşa ettiği metin ile anlatılması 

amaçlanan gerçek ve o medya metninden; çoğunlukla haberden etkilenenler (haberi 

okuyan, haberde yer alan) arasında dengeli bir ilişki kurulmasını amaçlar. Gazetecinin 

sorumluluğu nedir? Sınırları nerede başlar, nerede biter? Haberden etkilenenler 

kimlerdir? Kamuoyu neleri bilmeli, neleri bilmemelidir? Haberde kamuoyunun 

bilgilendirilme hakkı, gazetecinin doğruyu yazma zorunluluğu, habere konu olanlar 

açısından temel haklar (insan hakları, çocuk hakları, masumiyet karinesi vb.) arasında 

hangi seçimlerin yapılıp, denge ve ölçülülüğün nasıl sağlanacağı, medya etiğinin alanına 

girer. Tüm bunları burada tek tek saymanın gereği olmayan çeşitli ilkelerle düzenlemeye 

çalışan basın kuruşları, basın meslek örgütleri ve basın çalışanlarının kuşkusuz daha çok 

yol alması gerekmektedir. Fakat bu ilkeler çatısı altında bir yayıncılık ve habercilik 

imkânsız değildir.  

Haber bilgilendirir, öğretir hatta eğlendirir. Bunu da bir mesajı somutlaştırarak 

yapar. Mesajlar ise söylemler aracılığıyla kurulur ve aktarılır. Kazancı’ya göre haber 

söylemi, gazetecilerin profesyonel ideolojileri içinde oluşur. Medya kuruluşunun yapısı 

ve ekonomik bağları da üretim sürecinde gazetecinin mesleki ideolojisine ve dolayısıyla 

söyleme etki eder. Medya sadece özerk değildir, sadece ideolojinin emrinde de değildir, 

gerçeklerin katkısız aktarıcısı da... Aynı anda bunların hepsidir (Kazancı, 2002, 81). 

Gazetecilik söz konusu olduğunda Leisigner’in etiğe bakışı daha işlevseldir. Hiçbir ahlaki 

ilke, her durumda geçerli olamaz diyen Leisigner, davranışın bağlamını önemser. Ona 

göre herhangi bir durumda iyi ve kötünün ne olduğu, yalnızca niyete bakılarak 

anlaşılabilir (Uzun, 2007: 15-16) ki bu da gazetecinin her bir olayı aktarırken, o durumu 

kendi biricik özellikleri kapsamında değerlendirmesini gerektirir. Farklı zamanlarda, aynı 

eylemler, farklı anlatılabilir. Bu gazetecinin etik değerlerinden bağımsız bir karar olarak 

düşünülemez. Ürettiği içeriklerin etki yarattığının bilincindeki gazetecinin işini iyi 

yapması, yaşananları doğru aktarmasına, ilişkileri ve durumları değerlendirmesine 
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bağlıdır. Bu değerlendirme gazetecinin donanımıyla ilişkilidir. Bilgi donanımının 

yanında, etik donanım mesleğin kalitesini artıracak yegane dayanaktır. Alımlayıcıda belli 

bir etki bırakmayı, bazen bir tutum ya da davranışı gerçekleştirmeyi hedefleyen bir anlatı 

biçimi olan haber, her ne kadar sınırlılıkları olsa da bunun farkında olunması sayesinde 

bazı özelliklere sahip olarak bu sınırlılığını azaltabilir. Bunu meslek profesyonellerinin 

ortaya koyduğu ilkeler ile yapmaya çalışır. Ancak medya çalışanı bu ilkelere uyup-

uymamaya ya da “sadece iyi olduğu için iyiyi istemeye” kendisi karar verecektir. 

Haberler ile hemen her gün, hatta dijital medya aracılığıyla belki de her an 

karşılaşan bireylerin burada üretilen temel söylemlerden etkilenmemesi neredeyse 

imkânsızdır. Bu etkilenmenin büyük oranda farkında olan medya profesyonelleri de 

ürettikleri içerikleri kimi zaman güç, kimi zaman “saldırmak ya da savunmak” için 

kullanabilmektedir. Elbette gazetecilik meslek ilkeleri, kamuoyunu bilgilendirme ve etik 

değerler doğrultusunda üretim yapmaya çalışan medya profesyonelleri vardır ancak 

üretimlerini bu çabayla yapanlar da -kullanmasalar bile- çoğunlukla medyanın gücünün 

farkındadır. Haberlerde yaygın toplumsal kabuller çerçevesinde yapılan üretim, etik 

değerler ve meslek örgütlerinin önerdiği çerçeveler dahilinde kurgulandığı sürece, toplum 

kesimlerinin ve bireylerin;  adalet, eşitlik, özgürlük arayışlarına olumlu etki edebilir, aksi 

yönde bireysel ve medya/ iktidar sahiplerinin çizdiği çerçeveler içinde kalan yayıncılık 

anlayışı egemen söylemlerin yeniden üretimine sürekli yaptığı katkının yanısıra mağdur, 

hak arayan, ezilen, sesini duyurmak isteyen, adaletin peşinden koşan kesimlerin medyada 

eksik temsiline ve dolayısıyla toplumsal çatışmaya hizmet edebilecektir.  

Gazetecinin mesajları kodlarken kullandığı çerçeveler, haber değerini her zaman 

olumsuz etkilemeyebilir. Butler, alternatif çerçeveleme yöntemleri de olabileceğini 

ortaya koymuştur. Butler’e göre insani zayıflığı ve kırılganlığı içinde görünür kılan, insan 

hayatı ve haysiyetini savunmamıza, hayatlar aşağılandığında ya da hayat olarak 

değerlerine hiç saygı duyulmadan içleri boşaltıldığında hiddetle tepki vermemizi 
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sağlayabilecek çerçeveleme biçimleri de vardır (Butler, 2015: 77). Çerçevelemeler 

duyarsızlığı, sorgulamaksızın kabul etmeyi getirebildiği gibi, eleştiren ve sorgulayan bir 

zihinsel işleyişe de hizmet edebilir. 

Doğası gereği gündem oluşturma sonucunu yaratan medya üretim sürecinde 

“çerçeveleme” büyük önem taşımaktadır. Çerçeveleme, Parenti’nin ifadesiyle “haberin 

paketlenme biçimiyle, ortaya konulan kısmıyla, yerleştirmeyle, sunuş tarzıyla, başlıklar 

ve fotoğraflarla ve görsel-işitsel medyada sunuşa eşlik eden ses ve görüntü efektleriyle 

sağlanır” (Parenti, 2008: 100). Kurulan bu çerçeve alımlayıcıların haberi nasıl 

anlamlandıracağını da büyük ölçüde belirler.  

Toplumun gündemini oluşturan ve her gün gazetelerle/ haber bültenleri ile bunu 

tekrarlayan medya profesyonelleri bu çerçevelemeyi gazetede olayın sayfada 

konumlandırılma şekli, kullanılan fotoğraflar, başlıklar ile yapar; televizyonda kameranın 

olayı görüntülediği açı ve taraf, kurgulanan görüntülerin sırası, kullanılan doğal ses ve 

efektler, tercih edilen müziğin türü ve temposu gibi unsurlarla şekillendirilir. 

Televizyonlarda son dönemde yeni teknolojilerle donatılmış haber stüdyolarında spikerin 

sunumu sırasında arkasında dev ekranlarda yer verilen fotoğraf, hatta bazen 

hareketlendirilmiş görseller, stüdyodaki ışığın miktarı, fonda çalan müzik ve spikerin 

kıyafetinin rengi bile bu çerçevelemenin unsurlarıdır. 

Burada dikkat çekmek istediğimiz “profesyonel ideoloji” denen ve “medya 

profesyonellerinin” üretim sürecini belli kalıplara göre şekillendiren “mesleki 

edinimlerin” önemidir. Eleştirel çalışmalarda egemen ideolojinin hedef tahtasına 

koyduğu ve hegemonyanın sürdürülmesinin araçlarından biri olarak görülen “medya 

profesyonelleri” yaptıklarının farkında olmadan ya da tam da farkında olarak mı üretim 

sürecine devam etmektedir? Medya profesyonellerinin, baştan beri ortaya koyduğumuz 

çeşitli kuramsal çerçevelerin dışına çıkması mümkün değil midir? Haberin taraflı ve 
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sınırlı olduğunu, çerçevelerle kurulduğunu ve temelde bir seçme işlemi yaptığını bilen, 

gerçekliği dil aracılığıyla ve belli bir ölçüde yansıtılabildiğinin bilinciyle hareket eden, 

hatta çalıştığı kurumun sermaye/iktidar ilişkilerine rağmen bir habercilik yapan gazeteci 

mümkün olamaz mı? 

Gazeteciliğin, “hakikati” asla olduğu gibi yansıtamayacağına dair tespitler, işinin 

“gerçeği aktarmak” olduğunu savunan medyanın – özellikle haber medyası- temelini 

sarsmış, gazeteciliğe liberal bakışın zamanının çoktan dolduğunu ortaya koymuştur. Peki 

eğer bir gazeteci “hakikati” asla olduğu gibi anlatmanın mümkün olmadığının farkına 

varırsa ne yapabilir? Richard, burada şunları vurgular: Yaptığının aslında bir inşa ve 

yeniden üretim süreci olduğunu bilen gazeteci olaylara kesinlik, tamlık, rasyonellik, 

dürüstlük ve etik çerçevesinden bakarsa sınırlılıklarının bilincinde olarak haberini ve 

haberciliğini eleştirilmekten koruyabilir (Uzun, 2007: 37).  

Haberlerdeki bu olumsuz yeniden üretim ve inşa süreci, araştırmaların gelip 

dayandığı klasik haber eleştirileri nasıl aşılabilir? Temsil gücü yüksek ve tek ya da 

belirlenmiş grubun bakışının dışına çıkmaya çalışmak, bu sorun karşısında ortaya 

koyulabilecek çözüm önerilerinden biridir. Haberleri –bizim ele aldığımız konu olarak 

Suriyelilere dair haberleri- birbirini tekrarlayan kalıplar ve hikâyeler olarak, sadece 

üzücü/ trajik yönleriyle değil farklı bir dille örgütletmeye çalışmak da çözümün 

parçalarından biri olacaktır. Devran, hem kamuoyunun hem de medya çalışanlarının 

özellikle haberler için nasıl daha olumlu bir algı geliştirebileceğine dair şu öneriyi 

yapmıştır: Haber metinlerinin söylem aracılığıyla gerçekliği yeniden inşa eden metinler 

olduğu ortadadır. Üretim sürecinde görev alan muhabir, editör ya da haber müdürleri ve 

medya kuruluşu haberin dili ve söylemini oluştururken hassas ve özenli davranırsa, hem 

etik ilkeler doğrultusunda hareket etmiş olur hem de alımlayıcıların medyaya olan saygısı 

ve güveni artar (Devran, 2010: 168). Ayrıca haberin konusu olan kişilere kendilerini 

anlatmaları/ seslerini duyurmaları için alan açılmalı, ancak bunu yaparken mutlaka ve her 
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durumda onları gösterme zorunluluğu olmadığını bilerek anlatı oluşturulmalı. Yani bir 

haberde söz edilen kişiler/ hakları aranan/ haksızlığa uğrayanları göstermeden de onların 

mesajlarının dolaşıma sokulabileceği haberler inşa edilmesi bir yol olarak gazetecinin 

önünde her zaman durmaktadır. “Göstermenin ve izlemenin” kendini tekrarlayan 

sarmalından çıkma seçeneği hem medya profesyoneli hem de okur/ izleyici için bir 

seçenek olarak her zaman orada durur. Tıpkı ihlal/acı/ ölüm olmadan iyi örneklerin temsil 

edildiği haberler gibi.  

Etik değerler çerçevesinde gözden kaçmaması gereken unsurlardan biri de “hak 

haberciliği” kavramıdır. Gazetecilerin her bir haberi oluştururken hikâyenin insan 

haklarıyla ilgili olan yönünü de görmeye çalışması ve buna dair farkındalık geliştirmesi 

kuşkusuz haberlerin oluşturduğu algılarla şekillenen toplumda da bu farkındalığın 

hissedilmesini sağlayacaktır. Çünkü şu kaçınılmaz bir gerçek ki, bireylerin olaylara 

vereceği tepkiler, o olaylarla yüz yüze ya da dolaylı olarak yani medya/haber aracılığıyla 

nasıl karşılaşacağına bağlıdır.  
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BÖLÜM 3 

III-MEDYADA SURİYELİLERİN TEMSİLİNİN HABER ÜRETİM 

PRATİKLERİ 

3.1. Suriyeli Temsilinin Genel Özellikleri 

Gazetecinin etik sorumluluğu sadece izleyici ya da okura değil aynı zamanda 

haberin konusu olan kişilere karşı da işler (Uzun, 2007). Kişilerin hakları korunmalı, özel 

yaşamlarının gizliliği ihlal edilmemeli, onurları çiğnenmemelidir. Yasalarla da korunan 

insan hakları ilkelerine özen gösterilmeli örneğin suçluluğu yargı kararıyla 

kesinleştirilmedikçe, kimse suçlu ilan edilmemelidir. Küçük düşürücü ve aşağılayıcı 

ifadeler ve görsellere yer verilmemeli, etnik, dinsel, cinsiyetçi ya da kültürel ayrımcılık 

yapılmamalıdır.  

Türkiye medyasında bir süredir tekrar tekrar yazılan Suriyeli haberlerinin ortak 

özellikleri nelerdir? Haberler, medya ve Suriyeliler üzerine şimdiye kadar yapılan 

akademik çalışmalar bu konuda önemli bir birikim ortaya koymaktadır. Bu birikimin de 

gösterdiği gibi, “mağdur, ezilen, yardıma muhtaç, haksızlığa uğrayan” temsillerinin yanı 

sıra toplumsal sorunların kaynağı olarak da gösterilen Suriyeliler “suçlu, sorun yaratan, 

olası terörist, sapık, tacizci, hırsız vb.” kalıplarla sık sık karşımıza çıkmaktadır. 

Yaşadıkları yerdeki savaş ve çatışma ortamından kaçarak hayatta kalma edimiyle 

çağımızın en büyük göç dalgasına sebep olan Suriyelilere ilişkin algı, Türkiye’de sürekli 

değişime uğramaktadır. Bu algı, başlangıçta siyasi söylemin de katkılarıyla nispeten 

olumlu olarak kurulmuş olsa da göçün başladığı dönemden bugüne yarattığı toplumsal 

sorunlar ve vaat edilen geri dönüşlerin beklenen şekilde başlamaması nedeniyle giderek 

daha olumsuz bir çerçeveye bürünmektedir. Suriye’deki iç savaşı takiben başlayan 

Türkiye’ye göç, birçok kesimi etkilemesi nedeniyle sağlıktan, eğitime, güvenlikten, 

ekonomiye ve iletişime pek çok alanda çalışma konusu olmuştur. İletişim alanında 
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Suriyelilerin temsiline, özellikle de gazete-TV haberlerinde nasıl yer aldıklarına ve 

Suriyelilere ilişkin söylemin kuruluş şekline yönelik çalışmalar yapılmıştır.  Birbirinin 

benzeri niteliğindeki bu çalışmalarda varılan sonuçlar da ortak olmuştur. Genelde içerik 

analizi ve söylem çözümlemesi teknikleriyle yapılan çalışmalarda Suriyelilerin temsiline 

ilişkin şu bulgular ortaya çıkmıştır:  

Anaakım medyada haberlere konu olan Suriyeliler, kriminal olayların ya da 

siyasetin konusu olarak kendilerine yer bulmuş, bunların dışında da yaşadıkları 

mağduriyetler ön plana çıkarılarak haberin öznesi olabilmiştir. Murat Erdoğan, Yudum 

Kavukçuer, Tuğçe Çetinkaya’nın yaptığı “Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilere 

Yönelik Medya Algısı” araştırması (2017) Türkiye’deki Suriyeli algısına ilişkin şu 

başlıkları ortaya koymuştur:  

-Türkiye’deki Suriyeliler konusu, kendi başına medyanın ilgisini çok çeken bir 

konu değildir. 

-Suriyeliler haberlerde “son derece duygusal” bakış açısıyla ele alınır ve onlarla 

ilgili olaylarda (kendilerine ilişin) ekonomik, sosyal, siyasal bağlamlardan 

genellikle söz edilmez. 

-Suriyeli haberlerine bakış şekli, haberi yapan medya kuruluşunun ideolojik 

yapısıyla ilişkilidir. 

-Bu haberlerde siyasi bağlam, iktidar ve muhalefet partilerinin söyleminden 

kaynaklı “sosyal politika” tartışmalarına konu olarak kurulur. İktidara yakın 

kesimlerde “dayanışma, yardımlaşma, Ensar anlayışı, dini ortaklık, manevi 

değerler” öne çıkarılırken; muhalefet partilerine yakın medyada “yanlışlar, 

öngörüsüzlük, toplumsal çatışma, ekonomik ve sosyal sorunların kaynağı” 

yaklaşımları öne çıkar. 



52 
 

-Tarihsel bağlamından ve art alan bilgisinden kopuk olarak işlenen haberler derin 

analizlerden yoksun, tekil olaylar üzerine kurulur. 

-İnsani boyutundan çok siyasetin konusu olarak, özellikle dış politikaya ilişkin 

yönleriyle haberde yer alır. 

-İktidara yakın kesimlerde yapılan yardımların büyüklüğü, sağlanan olanakların 

iyiliği, göçmen kamplarının verdiği hizmetin kapsamı sıkça habere konu olur. 

-Suriyeli haberlerinin medyada en sık yer alma şekli kaçış, kaçarken denizde ya 

da karada kaza sonucu ölüm, kaçarken güvenlik güçlerine yakalanma 

başlıklarında olmaktadır. 

Suriyelilere yönelik haberlerde dikkati çeken bir başka konu da kavram 

karmaşasıdır. Siyasetin Suriyelilerle ilgili yaşadığı kavram karmaşasının, haber 

medyasına da yansıdığı görülmektedir. Suriyelilerden söz ederken, işaret ettiği hukuksal 

boyut dikkate alınmadan “mülteci, kaçak, göçmen, kaçak göçmen, sığınmacı, düzensiz 

göçmen, muhacir, korunma statüsündeki kişi, misafir, kardeş” kavramlarının kullanıldığı, 

bazen tek bir metinde bu kavramlardan birkaçının birlikte yer aldığı gözlenmektedir. 

Haberlere ilişkin çalışmalarda ortaya konulan bir başka durum da Suriyelilere 

ilişkin belli kalıpların haber söyleminde sıkça tekrarlandığı olmuştur. Bu kalıplar şöyle 

sıralanabilir: 

-Kaçak yollardan, kaçak göçmen gibi tanımlamalarla “suç, yasadışılık” yönlerine 

dikkat çekilmektedir. 

- “100 mülteci yakalandı, 15 mülteci teknenin batması nedeniyle hayatını kaybetti, 

46 göçmen sınır dışı edildi” türünden cümlelerle, insani özelliklerinden 

soyutlanarak sayısal bir veriye dönüştürülmektedirler.  
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-Büyük çoğunlukla yarattıkları sorunlar, şiddet olaylarına karışmaları, düzeni 

bozan eylemleri ile “olumsuz” imajlarla haberde anlatılmaktadırlar. 

-Suriyeliler, bir haberde sorun yaratan ya da hayatını kaybeden kişi olarak yer 

almıyorsa genelde “mağdur, ezilen” kavramsallaştırması ile o metnin konusu 

olmaktadır. Bu tür haberlerde Suriyeliler, “duygusal etki yaratılması amacıyla” 

kullanılmaktadır.  

Suriyeliler ve medya arasındaki ilişkiyi, gazetecilerin bu haberleri yazarken hangi 

koşullar ve ön kabuller içinde bulunduğunu, toplumsal algıların yaratılması ve sonra 

yeniden üretilmesindeki rollerinin ne kadar bilincinde olduklarını anlamadan irdelemek 

doğru olmaz. Günümüzde tarihin en büyük göçü, yer değiştirmeleri yaşanmakta, 

milyonlarca insan evinden, ülkesinden olup, yakınlarını, ailelerini kaybederken, 

milyonlarcası ölümü ve kötü yaşam koşullarını göze alarak yollara düşmektedir. Giderek 

artan göç yolculukları, artan ölümleri, dramları ve anlatılan/aktarılan hikâyeleri de 

beraberinde getirmektedir. Bu hikâyeler kimi zaman tek başına kimi zaman yaşandığı 

bölgenin/ülkenin siyasetçilerinin ürettiği politikalarla ama büyük çoğunlukla “kötü son” 

ile servis edilir. Veli Boztepe’nin, Televizyon Haberlerinde Suriyeli Mültecilerin Temsili 

başlıklı makalesinde muhafazakâr, liberal ve sol görüşlü medyadan haberler seçilerek 

incelenmiş, ana haber bültenlerindeki 129 haberin analiz edilmesi sonucunda farklı 

ideolojik konumlanmalarına rağmen TV haberlerinin dışlayıcı temsilde ortaklaştığı 

görülmüştür (Boztepe, 2017). van Dijk’in Batı medyasına ilişkin çalışmasından tespitler 

aktaran Boztepe, ırkçılık söyleminin bu haberlerde öne çıktığını söyler. Dijk’in ırkçı 

söyleme ilişkin 4 tespitte bulunduğunu aktarır; “farklıdırlar, uyum sağlamazlar, olumsuz 

eylemler içindedirler, sosyal ve ekonomik açıdan zarar veririler”. Dijk’e göre mülteci 

söyleminin ana unsuru “yük”tür. Dijk, mülteci söyleminin çok katmanlı olduğunu ve bu 

katmanlar içinde çeşitli kategoriler bulunduğunu belirtir. Onun saydığı kategorilerin belli 
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başlıları yadsıma, mesafe koyma, dramatikleştirme, örnekleme, genelleştirme, abartma, 

imalı anlatım, yineleme, kurbanlaştırma olarak sayılabilir (Boztepe, 2017:98-99). 

Göksel Göker ve Savaş Keskin’in Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli 

Mültecilerin Türk Yazılı Basınında Temsili (2015) başlıklı makalesinde de farklı 

ideolojik bakışa sahip gazetelerden 268 haber incelenmiş, bunun sonucunda Suriyelilerin 

haberlerde toplumsal sorunların merkezinde konumlandırıldığı ve genellikle edilgen, 

mağdur olarak tanımlandığı ortaya çıkmıştır (Göker ve Keskin, 2015).  Ayrıca 

Suriyelilerin, “günah keçisi” olarak da çerçevelendiği anlaşılmıştır. İncelenen gazetelerin 

haberlerinde “olumsuzlayıcı tutum” öne çıkmış, sorunun kaynağı farklı gösterilse de 

haberlerin temel bağlamı “sorun” olarak kurulmuştur. Suriyelilerle ilgili haberlerde 

baskın olan diğer unsurlar ise toplumsal anomaliler, karmaşa, çatışma ve suçtur. Kurban 

üretim mekanizmasının da mağduriyetler üzerinden kurulduğunu gösteren Göker ve 

Keskin, haberlerde görüşüne başvurulanların da olumsuz görüşleriyle yer aldığını belirtir.    

Haber medyasında Suriyelilere ilişkin kullanılan ortak çerçevelere bakıldığında, 

Suriyeliler ve medya arasındaki ilişkinin “sorunlu bir ilişki” olduğu söylenebilir. Eda 

Özgül (2016), “mültecilerin kurban ve istisna” olarak kavramsallaştırılmasına ilişkin 

çalışmasında mültecilerle (bizim çalışmamız için Suriyeliler) ilgili haberlerde sıkça “yol, 

can yeleği, lastik bot” imgelerinin kullanıldığını ve sürekli özgürlüğe (modernliğe) giden 

yolda karşılaşılan engellerin anlatıldığına dikkat çeker. “Yolun bir engel olarak 

kurulması, mültecinin kurban konumuna yerleştirilmesine yol açmaktadır” diyen 

Özgül’ün tespitiyle, buradaki “kurban” algısı aynı zamanda hem modernliğin hem de 

kapitalist sistemin kurbanı olmaya işaret eder. Kurban imgesinin medyada en çok 

çocuklar ile kurulduğunu söyleyen Özgül’e göre böylece mültecinin masumiyeti 

vurgulanır fakat derinlerde yaratılan anlam ile modernliğe karşı yaratacağı tehlikeler 

“çocuk olması nedeniyle” ortadan kaldırılır. Böylece ehlîleştirilen mültecinin 

kurbanlaştırılarak özne konumundan uzaklaştırıldığı görülür (Özgül, 2016). 



55 
 

Göç hikâyeleri/dramları çoğaldıkça, haberlerin sayısı artmakta ancak aynı 

zamanda toplumda ve gazetecilerde yarattığı etki azalmaktadır. Genel kalıplarla 

çerçevelenen haber paketleri, ancak büyük/sarsıcı/toplu ölümlerle biraz genişletilmekte, 

bu haberler de çoğu zaman klasik haberlerin ötesine geçememektedir.  Suriyeli haberleri, 

insan hayatının en dramatik ve acı gerçeği olan “ölüm” içeriklerine rağmen, nasıl etkisi 

giderek azalan anlatılar haline gelmektedir? Levinas bu durumu ölümün en acı vereni 

“çocuk ölümleri” üzerinden anlatırken haberlerde mülteci çocuk ölümlerinin “ötekine 

özgü” olarak yer alması ve öteki olanın yaşadığı durum olarak sunulmasının “delip 

geçen” imge olarak tanımladığı “ölü çocuk” imgelerinin bile keskinliğinin 

törpülenmesine neden olduğunu söyler. Sonuçta “ölü çocuk” gösteri toplumunun izlediği, 

seyirlik, bakanın dikkatini çeken ama bir düşünceye ulaşmayan imge olarak kalabilir 

(Özgül, 2016). 

Yaşamları ve kaçış yolculukları sayıya indirgenen, kitleselleştirilen ve birey 

olmaktan uzaklaştırılan Suriyeliler, en çok ölümleri ile haber olur. Bu haberlerin 

alımlayıcıdaki etkisi nedir? Medya aracılığıyla yas nasıl tutulur? Ya da medya aracılığıyla 

yas tutulur mu? Morse, ölümlerle ilgili haberlerde yasın dolaylılığından söz eder ve üç 

boyut sıralar (Taş, 2017): 

-Ölen kişinin insan olarak kurulması: Burada Butler’a referansla kimlerin insan 

sayıldığı, kimin yaşamının “yaşam” sayıldığı ve bir yaşamın “yası tutulabilir” 

olmasının özelliklerine değinir.  

 -İzleyiciler ve uzaktaki ötekiler için uzam-zamansal ortaklık oluşturulması 

 -İzleyicinin tanıklığı için hikâye oluşturulması 

Bu üç boyut, bazı ölümlerin “insan ölümüne” işaret etmediği, onların zaten insan 

olarak temsil edilmediği, bireysel hikâyelerinin olmadığı, sayılara ve şekillere 
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indirgendikleri yani zaten haber söylemleri aracılığıyla insanlıktan çıkarıldıklarına işaret 

eder. İnsanlıktan çıkarılmış olanlar için de yas tutmaya gerek yoktur (Taş, 2017). 

Suriyeli haberlerinde sıklıkla karşılaşılan unsurlardan biri de haber anlatısındaki 

eylemlerin yasadışı ya da suçla ilişkili olmasıdır. Haber anlatısı sebep-sonuç ilişkisi 

içinde kurulur. Hatice Keneş’in belirttiği gibi (2016), bu kurgu kaçak olarak tanımlanan 

kişilerin yasadışı eylemlerinin, ölmek- öldürülmek-kıyıya vurmak gibi sonlarla 

noktalanmasının normalleştiği çerçevelerle yapılır (Doğanay ve Keneş: 2016).  

Suriyelilerin haberlerde temsil biçimine ilişkin bir çalışma da Tijana Stolic ve 

Lilie Chouliaraki’ye aittir. Yazarlar, bu haberlerde 5 ayrı görünürlük kalıbına işaret eder 

(Taş, 2017). “Biyolojik hayat olarak görünürlük, empati olarak görünürlük, tehdit olarak 

görünürlük, konukseverlik olarak görünürlük ve özdüşünümsellik olarak görünürlük”. Bu 

kalıplardan en çok tehdit unsurunun öne çıktığını belirtirler. “Kurban” olarak temsil de 

yazarların Suriyeli kimliklerinin işlenmesinde sıkça karşılaşıldığını vurguladıkları bir 

başka kalıptır.  

Ülkü Doğanay ve Hatice Çoban Keneş’in “Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: 

Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerin İnşası” (2016) isimli makalesi 

1022 haberin incelenmesi sonucu yazılmış ve farklı medya gruplarının Suriyeli 

haberlerini yaparken “dışlayıcı” tavır sergilediklerini ve bu tavırda ortaklaştıklarını açığa 

çıkarmıştır. Çalışmada varılan bir başka sonuç ise bu haberlerde ortak temalardan birinin 

de “güvenlik sorunu” olduğudur. Gasp, para karşılığı evlendirme ve evlenme, tecavüz, 

fuhuş, cinayet vb. ifadelerle haberlere konu olan Suriyeliler, güvenliğin yanısıra ahlak ve 

aile yapısına karşı da tehdit unsuru olarak görülmektedir (Doğanay ve Keneş, 2016).  
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3.2 Araştırma Yöntemi 

Tez çalışmasında Suriyelilere ilişkin “iyi örnek” olarak değerlendirilen haberleri 

yapan gazetecilerin üretim pratikleri ve bu pratiklerin altında yatan kültürel kodlar 

incelenmiştir. İletişim alanındaki başka birçok çalışmalarda tespit edilen medya ve 

Suriyeli haberleri arasındaki “olumsuz temsil” bağının farklı bir şekilde kurulabileceğini 

göstermeyi amaçlayan tezde bu nedenle habercilik kriterleri ve etik/ mesleki ilkelere 

uygun üretilen haberler yazdığı düşünülen gazeteciler ile görüşülmüştür. Çeşitli ulusal ve 

yerel basın organlarında Suriyelilere ilişkin “iyi örnek” haber yazan 9 gazeteci ile 

derinlemesine mülakat yapılmış, böylece gazetecilerin mesleklerini sürdürürken ve 

haberlerini yazarken dikkate aldıkları unsurların, kendi ifadeleriyle ortaya konulması 

amaçlanmıştır.  

 Derinlemesine mülakat yöntemi, araştırmada yer alan kişilere açık uçlu soruların 

yöneltildiği ve bire bir görüşmeler yapılarak katılımcıların herhangi bir konudaki 

görüşlerinin öğrenilmesini amaçlayan bir veri toplama tekniğidir. Sosyal bilimlerin 

tamamında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem araştırmaya katılanlara kendi fikirlerini, 

bakış açılarını, içinde bulundukları durumları, duygu ve düşüncelerini ifade etme olanağı 

verirken, araştırmacıya da görüştüğü kişilerin kendi dünyasını ve davranışlarının altında 

yatanları derinlemesine anlama imkânı verir. John Johnson (2002:106) bu tekniği ifade 

etmek için kullanılan “derinlemesine” sözcüğünü “görüşülen kişinin gerçek hayatta 

yaşadığı günlük aktivite, olay ve mekanların tamamıyla anlaşılmaya çalışılması” olarak 

tanımlamıştır. Bu yöntemi kullanan araştırmacı soru sorduğu kişilerle bir etkileşime girer. 

Etkileşimin sonucunda ortaya çıkan ürün, toplanan veridir. Derinlemesine mülakat 

yönteminde görüşmeyi yapan ve görüşme yapılan kişi olarak iki aktör vardır. Görüşmeyi 

yapan kişi hazırladığı sorularla, bilmek istediklerini ve bilmediklerini öğrenmeyi amaçlar. 

İki taraf birbiriyle etkileşime girdiği için, birbirini de etkiler aynı zamanda. Bu araştırma 
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yöntemi kendini sınırlamayan ve yeni sorularla, yeni kavrayışlara olanak tanıyan bir 

yöntemdir. Hasan Tekin (2006:103)’in belirttiği gibi derinlemesine görüşmede sorduğu 

soruların yanıtlarını sınıflandıran araştırmacı, aldığı yanıtlardan hareketle incelediği 

konuyu anlamaya çalışır. Bu yöntemin esnek ve keşfedici olduğunu ifade eden Tekin, 

açık uçlu soruların çalışmaya katkısını da şöyle tanımlar: “Bu tarz görüşmeler doğrudan, 

genel, objektif gerçekleri ortaya koymak ya da hipotezi test etmek gibi bir amaç 

taşımamakla birlikte, araştırmacıya görüşme yapılan kişinin tecrübelerini anlaması 

yoluyla çalışması için gerekli sonuçları çıkarmasına yardımcı olur”. Bu yöntemde, 

soruların yöneltilmesi ve yanıtların verilmesi sırasında iki taraf karşılıklı olarak bir anlam 

inşa sürecine girer. Böylelikle araştırılan konunun incelenmesi sırasında çok katmanlı bir 

yapı ortaya çıkar ki sosyal bilimlerde ve insan düşünce ve davranışlarının anlaşılmasında 

bu çok katmanlı yapının çözümü, çalışmalara zenginlik katmaktadır.  

Derinlemesine mülakatın avantajları yukarıda anlatılan çeşitlilik ve çok anlamlılık 

olarak sıralanırken, dezavantajları da geniş zaman ve emek istemesi ile sınırlı bir 

örnekleme uygulanabilir olmasıdır.  Araştırmacılar bu türde bir veri toplama yöntemi 

kullanılırken geniş ve rastgele seçilmiş bir grupla çalışmayı tercih etmez (Tekin, 2006, 

104-106). Geniş bir evrene genellenmediği için eleştirilen yöntem, bu tez çalışmasında 

özellikle seçilen bir gruba (iyi örnek haberleri yazan gazeteciler) uygulandığından dolayı 

araştırmacının edinmek istediği bilgilerin sağlanmasında herhangi bir eksikliğe yol 

açmamıştır. Çalışmanın amacı zaten az sayıda üretilen iyi örneklerin altında nelerin 

yattığının, bu tür haberleri yapan gazetecilerin üretim sürecindeki belirleyenlerin açığa 

çıkarılmasıdır. 

Gazetecilerin Suriyeli haberlerine ilişkin haber üretim pratiklerinin ortaya 

konulması için yapılan çalışmada, Suriyelilerle ilgili olaylar haberleştirilirken nelere 

dikkat edildiği, hangi süreçlerden geçildiği, gazetecilerin Suriyelilere bakış açıları, bu 

bakış açılarının haberlere yansıması, kendilerinin dışındaki gazetecilerin yaptığı 
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haberlerle ilgili görüş ve eleştirileri ile gazetecilik mesleğine ilişkin genel 

değerlendirmeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için bir mülakat formu hazırlanmış 

ve gazetecilere bazı sorular yöneltilerek yanıtlar yazılı olarak alınmıştır. Sorular 

“gazetecilerin kendilerine dair sorular, gazetecilerin haber ve toplumsal gerçekliğe 

bakışına ilişkin sorular ve Suriye konusuna ilişkin sorular” olmak üzere 3 grup halinde 

hazırlanmıştır. İlk grupta 6, ikinci grupta 10 ve üçüncü grupta 15 olmak üzere toplam 31 

soru yöneltilmiştir. Mülakat soruları 15 gazeteciye gönderilmiş, 6 gazeteci soruları 

yanıtlamamış, sadece 9 gazeteciden yanıt gelmiştir.  

Görüşme yapılan gazetecilerin tamamı Suriyelilerle ilgili çok sık ve mesleki 

kriterler ile etik ilkelere uygun habercilik yaptığı düşünülenler arasından seçilmiştir. 

Soruları yanıtlayan gazetecilerin kimliği ve çalıştıkları kurumların isimleri gizli 

tutulmuştur. Çalışmada katılımcı 9 gazeteci G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 olarak, 

onların haberleri ise H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 şeklinde kodlanmıştır. Sorular 

1 Ekim-15 Kasım 2019 tarihleri arasında yanıtlanmıştır. 5 gazeteci televizyon çalışanıdır. 

6 gazeteci ulusal çapta yayın yapan bir kurumda görev almaktadır. Katılımcı 

gazetecilerden biri kadın, diğerleri erkektir. Cinsiyet farklılığı araştırmada bir belirleyen 

olarak ele alınmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

3.3 Görüşülen Gazetecilerin Mesleki Kimlikleri ve Mesleğe Bakışı 

MESLEĞE BAŞLAMA 
EĞİTİM 

DURUMU 

EĞİTİM, PROJE, 

ETKİNLİK 

KATILIMI 

BAŞKA 

HANGİ İŞİ 

YAPARDI? 

TEKRAR 

GAZETECİLİĞİ 

SEÇER MİYDİ? 

G1 

(Erkek) 

1993 yılında, özel 

televizyonda 

Üniversite/ 

İktisat Fakültesi 

Türkiye Gazeteciler 

Cemiyeti, Basın Yayın 

Enformasyon Genel 

Müdürlüğü, Bağımsız 

İletişim Ağı, Birleşmiş 

Milletler Dünya Sağlık 

Örgütü eğitim 

çalışmaları 

Başka bir iş 

yapmaz 
Evet 

G2 

(Erkek) 

Üniversite sınavında 

ilgili bölümü kazanarak 

Üniversite/ 

İletişim Fakültesi 

Kurum içi internet 

yayıncılığı, sosyal 

medya kullanımı 

eğitimleri. Meslek 

örgütlerinin mesleki 

dayanışma, ifade 

özgürlüğü ve tutuklu 

gazetecilere ilişkin 

projeleri 

Tiyatro 

sanatçısı 
Evet 

G3 

(Erkek) 
1996 yılında lisedeyken 

yerel televizyonda. 

Üniversite/ 

İletişim Fakültesi 

Bağımsız İletişim Ağı, 

kurum içi mesleki 

eğitimler, İletişim 

Çalıştayı, Gazetecilik 

Eğitimi Kampı, Çocuk 

Yaşta Erken ve Zorla 

Evlilikler Habercilik 

Atölye Çalışması 

Yazar ya da 

komedyen 
Evet 

G4 

(Erkek) 
Yerel televizyonda 

Üniversite/ 

Fotoğrafçılık ve 

Kameramanlık 

Bölümü 

Kurum içi eğitimler 
Başka bir iş 

yapmaz 
Evet 

G5 

(Erkek) 
Lise yıllarında, yerel 

radyo ve televizyonda 

Üniversite, 

İletişim Fakültesi 

Yunanistan ve 

Bulgaristanlı 

gazetecilerle birlikte 

mesleki eğitim 

Çevirmen Evet 

G6 

(Erkek) 

Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nden 

ayrılarak yaptığı iş 

başvurusu ile 

Üniversite 

(devam)/ İktisat 

Fakültesi 

Katılmadı 
Güvenlik 

uzmanı 
Evet 

G7 

(Erkek) 

1990’lı yıllardan 

itibaren çeşitli yerel 

gazetelerde yazarak 

Üniversite/ 

Mühendislik 

Fakültesi 

Barış Gazeteciliği ve 

mültecilere ilişkin 

medya eğitimleri 

Yazar Evet 

G8 

(Erkek) 

Lise yıllarında yerel 

gazetede çalışarak ve 

internet gazeteciliği 

yaparak 

Üniversite/ 

İletişim ve 

Tasarım 

Katılmadı 
Yazılım 

mühendisi 
Hayır 

G9 

(Kadın) 

Üniversitedeyken bir 

medya kuruluşunda staj 

yapmaya başlamasıyla 

Üniversite/ 

İletişim Fakültesi 
Katılmadı 

Olay yeri 

inceleme 

uzmanı 

Evet 
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Soruları yanıtlayan gazetecilerin çalıştığı alanların sınıflandırılması şu şekildedir: 

 

Grafik 5: Gazetecilerin Çalıştıkları Yayın Organlarına Göre Dağılımı  

 

 

Grafik 6: Gazetecilerin Çalıştıkları Yayın Organları Ulusal /Yerel Dağılımı 

Gazetecilerin Çalıştıkları Yayın Organlarına Göre 
Dağılımı

Televizyon Gazete Ajans

6

3

Gazetecilerin Çalıştıkları Yayın Organları Ulusal / Yerel 

Ulusal Yerel
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Katılımcıların tamamının çalıştığı kurumların, gazete ve televizyon ayrımı olmaksızın, 

web siteleri aracılığıyla internet ortamında yayını vardır. 

 

 

Grafik 7: Gazetecilerin Yaşa ve Yıla Dayalı Deneyimleri 

Katılımcı gazetecilerin yaş ve deneyim dağılımı tablodaki gibidir. Katılımcılar ağırlıklı 

olarak 40 yaş üstü ve 15 yıldan fazla deneyim sahibidir. 

Çalışmaya katılan gazetecilerin kendilerine dair sorular bölümünde 6 soru 

yöneltilmiştir. Gazetecilerin eğitim durumu, mesleğe nasıl başladıkları, mesleki eğitim 

çalışmalarına katılıp-katılmadıkları, gazetecilik mesleğine ilişkin görüşlerinin sorulduğu 

bu bölümde şu bulgulara ulaşılmıştır: 

-8’i üniversite mezunu, 1’i üniversite üçüncü sınıf eğitimine devam ediyor  

-5’i iletişim fakültesi, 1’i fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programı, 1’i 

mühendislik fakültesi, 1’i iktisat fakültesi mezunu, 1’i de iktisat fakültesi 

öğrencisidir. 
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Bu sonuçlara göre gazetecilerin biri hariç diğerleri üniversite mezunu, henüz 

mezun olmayan ise üniversitede üçüncü sınıf öğrencisidir. Görüşülenlerin tamamı 

üniversite eğitimi almıştır. Katılımcı gazetecilerin çoğu iletişim fakültesi ve gazetecilikle 

ilgili bölüm mezunudur.  

Katılımcıların sorulara verdiği yanıtlara bakarak mesleklerini severek ve isteyerek 

seçtikleri ve yapmaya devam ettikleri anlaşılmaktadır. Katılımcılardan sadece biri ikinci 

bir şansı olsa gazeteciliği meslek olarak seçmeyeceğini belirtmiş, diğerleri bir kez daha 

meslek seçme olanakları olsa yine gazetecilik yapmayı tercih edeceklerini ifade etmiştir. 

Katılımcılara gazetecilik dışındaki ikinci meslek tercihleri sorulduğunda 2’si güvenlikle 

ilgili meslekleri, 1’i bilgisayar ve yazılımla ilgili iş alanlarını, 1’i tiyatroyu diğerleri ise 

yine gazeteciliği ve gazetecilikle benzer meslekleri seçeceğini söylemiştir.  

Gazetecilerin 6’sı çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerinin mesleki eğitimlerine, 

çalıştaylara ya da atölye çalışmalarına katılmıştır. Katılmayanlardan birisi ise mesleği 

öğrenirken usta-çırak ilişkisi olarak tanımlanan yöntemle mesleki eğitim aldığını, 

deneyimli gazetecilerin yanında yetişmiş olduğunu ve bu durumun da mesleki eğitim 

olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

G9: “Katılmadım. Ancak biz bu sektörün en önemli insanlarından bu mesleği 

öğrendik. En büyük eğitim buydu bizim için. Ahlaklı birer gazeteci olmamızda 

onların payı çok büyük.” 

3.4 Gazetecilerin Habere ve Toplumsal Gerçekliğe İlişkin Bakış Açıları 

3.4.1 Haber ve Gerçeklik Bağı 

Gazetecilere, haber ve toplumsal gerçekliğe bakışlarına ilişkin 10 soru 

yöneltilmiştir. Katılımcılar “gazeteci” tanımı yaparken genel olarak “bilgilendirme, 

gerçeği anlatma, tarafsız olma ve objektiflik” gibi kavramları kullanmıştır. 6 kişi etik 
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ilkeler, doğruluk, olduğu gibilik, gerçeklik” kavramlarına yaptığı tanımda yer vermiştir. 

Bu 6 kişinin yaptığı tanımlar aşağıda sıralanmıştır: 

G8: “Bir olayı, kaynağında, olduğu gibi aktarabilen, halkı bilgilendirme amacı 

güderek haber yapan kişiye denir.” 

G5: “Gazeteciler gördüklerini objektif bir şekilde çeşitli mecralardan üzerinden 

anlatarak toplumun öğrenmesini sağlayan kişilerdir.” 

G6: “Araştırmacı, ilkeli, tarafsız olarak en doğru haberi en hızlı şekilde 

kamuoyuna duyuran kişi.” 

G9: “Haber değeri taşıyan her şeyi, tarafsız doğru hızlı şekilde aktaran kişiye.” 

G7: “Bir olayı topluma gerçekçi biçimde, objektif biçimde toplumu bilgilendiren 

bunu yaparken de gazetecilik mesleği ve etik kuraları da kapsayan bir editöryal 

çalışmanın içerisinde haberi ileten kişi demek.” 

G2: “Görünür olanlar veya halka sunulanlar dışında gerçeği arayan kişidir.” 

Katılımcıların 3’ü gazetecilik tanımı yaparken “tarafsız” olunması gerektiğini 

belirtmiş, 2’si ise “objektif olma” kavramına tanımında yer vermiştir. Katılımcı 

gazetecilerin çoğu haber tanımı yaparken “bir olayın, durumun aktarılması, bilgilendirme 

ve haberdar etme” unsurlarını öne çıkarmıştır. Haberin, toplumsal gerçeklikle ilişkisini 

kurarken ise farklı yorumlar sıralanmıştır. Görüşülenlerden 5’i gerçeğin olduğu gibi 

yansıtılabileceğini savunmuş ve haberin de gerçeği anlatması gerektiğini aşağıdaki 

ifadelerle belirtmiştir: 

G7: “Gazeteci günümüz dünyasında ne kadar tarafsız olabilir? Çünkü dünya çok 

kutuplaşan, politik olarak çok kutuplaşan bir alan haline gelmeye başladı. O 

yüzden haberin gerçekten gerçeği yansıtması oldukça önemli. Bunun için 
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gazetecinin de olabildiğince etik ilkelere bağlı kalarak tarafsız durabilmesi, 

objektif durabilmesi, habere ve topluma karşı oldukça önemli.” 

G9: “Aralarındaki bağ asla kopmamalı, en önemlisi de gerçek kaybolmamalı. En 

önce “haber” asla gerçekten uzak olmamalı.” 

G5: “Toplumun gerçeklerini aktarabilen her olay haber değeri taşıyabilir.” 

G4: “Haberci, toplumsal gerçekliği olduğu gibi yansıtmaya çalışmalıdır.” 

G8: “Haber, toplumsal gerçekliği yansıtan bir aynadır.” 

3 gazeteci, “gerçekliğin yeniden inşa edilebilir olduğunu” belirtmiş, bunlardan 

ikisi haberlerin gerçeği yeniden kurduğunu ifade ederken, biri gerçeğin inşa edilebilir 

olduğunu ancak istenirse gazetecinin inşa sürecini reddederek, gerçeği olduğu gibi 

aktarabileceği görüşünü ortaya koymuştur. Gazetecilerin bu tanımları şu şekildedir: 

G1: “Haberin kurucu ögeleri vardır. Yakınlık, güncellik, gerçeklik, doğruluk 

bunların başlıcalarıdır. Haber gerçeğin yeniden inşasını değil doğrudan 

aktarılmasını hedefler. O nedenle toplumsal gerçeklikle haber arasında güçlü bir 

bağ vardır.” 

G6: “Haberin özellikle sosyal medya iletişim araçları sayesinde toplumsal 

gerçekliği inşa ettiğini düşünüyorum.” 

G3: “Haber toplumsal gerçeklikten üretilir ve kendisi de yeni bir toplumsal 

gerçeklik vareder. Sade bir şeyden söz ediyorum. Her hikâye her olay toplumun 

kendi gerçekliğinin bir parçasıdır. Haber de toplumdan soyut bir üretim 

sürecinden çıkmaz, haberi faklı kılan ise bir süre sonra haberin kendisinin de 

başka bir toplumsal gerçeklik yaratma gücüdür, etkisidir.” 

Gazetecilerden birisi ise “toplumsal gerçeklik” kavramını bazı durumlarda 

yansıtılabilir, bazı durumlarda yansıtılamaz olarak tanımlamıştır.  
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G2: “Gazetecinin bakışı genelde evrensel olmalıdır. Buna karşın yayın yaptığınız 

toplumun değer yargılarını görmezden gelemezsiniz. Toplumsal gerçeklik ile 

halkın haber alma hakkının çeliştiği/çatıştığı noktada, istisnai olarak basın 

hukuku veya ceza hukukunun sınırlarını zorlamanız, bu noktada bir risk almanız 

gerekebilir. Ancak her koşulda haberin önermesi veya içerikteki ifadeler insani 

kriterleri zorlamamalı; ayrımcılık, nefret söylemi veya farklı toplumsal kesimleri 

tahrik edici olmamalıdır. Kendi çalıştığım basılı yayın açısından kritik bir karar 

anındaki ölçütüm; gazetedeki içeriği bir ortaokul öğrencisi annesi ve babasıyla 

okuyup tartıştığında her birey için değerlendirmeye uygun ve sorgulandığında 

açıklanabilir olmalıdır.” 

3.4.2 Habere Dair Belirleyiciler  

Gazetecilere haberlerinde en çok etkisini hissettikleri kesimlerin hangileri olduğu 

(okur, medya sahibi, yönetici, haberin kaynağı, haberin aktörleri vb.), toplumsal genel 

görüşlerin ve çalışılan kurumun belirlenimlerinden uzaklaşılarak bir habercilik yapılıp-

yapılamayacağı, çalıştıkları kuruma ilişkin olumlu ve olumsuz düşüncüleri sorulmuş, tüm 

bu faktörlerin haber üretim sürecini nasıl etkilediğine ilişkin yorumları alınmıştır. 

Gazetecilerin, işlerini yaparken etkisini en çok hissettikleri kesime ilişkin 

değerlendirmeleri sonucuna şu bulgulara ulaşılmıştır: 

3 gazeteci yazdıkları haberlerde en çok haber kaynağının etkili olduğunu 

belirtmiştir. 4 gazeteci ise okur/izleyicinin tercihlerinin haberin şekillenmesi sırasında 

etkili olduğunu ifade etmiştir. Bunlardan ikisi habere konu olan kişilerin de 

okur/izleyiciden sonra ikinci sırada etkili olduğunu söylemiş, gazetecilerden sadece biri 

medya sahibini etkisi hissedilen kesimler arasında sıralamıştır. Bu sıralamayı yaparken 

“zaman zaman” ifadesiyle etkinin bazen gerçekleştiğini söylemiştir. Hak haberciliği 
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yaptığını vurgulayan bir katılımcı ise hakları gasp edilenlerin seslerine yer verdiğini ve 

bu kesimlerin, haber üretim sürecinde etkili olduğunu belirtmiştir. 

G7: “Ben daha çok hak eksenli haberler yapıyorum. Geçmişte de böyleydi. 

Mevsimlik tarım işçileri çalıştım, çocuk işçileri çalıştım, Ortadoğu’daki çingene 

gruplarıyla ilgili çok uzun süredir çalışıyorum. Bu konuda makaleler yazıyorum. 

Onların sorunlarıyla ilgili haber yapıyorum. Daha çok benim haberlerdeki 

yazdığım metinler en alttakilerin hayatlarına dair şeyler onların haklara erişimini 

sağlamaya dair daha çok haber ve aktivizm içeren metinler.” 

Tek bir gazeteci de haberlerini kendisi oluşturduğunu ve belli bir kesimin yaptığı işi 

öncelikle etkilemediğini ancak yasalar, haber kaynağı ve çalışılan kurumun medya 

sahipliğinin zaman zaman üretim sürecine etki edebileceği görüşüne yer vermiştir. 

G3: “Kendi kabiliyetlerim herkesten ve her şeyden önce gelir, kabiliyetten kastım, 

elimin ne yazdığı, beynimin ne düşündüğü, benim ne üretmek istediğimdir. Diğer 

etki edenlerin hepsi benim hayalimdeki haberi etkiler, çok net olan şu; Türkiye’de 

haber yapıyorsunuz kabiliyetinizi sınırlayan ilk şey yasalardır, yasaların etkisini 

çok net hissediyorum, haberin türüne ve içeriğine göre diğer etkenlerin değeri 

değişir, bazı haberlerde de sizi haberin kaynağı çok net yönlendirir, kendinizi ona 

teslim olmuş gibi hissedersiniz, bazen çalıştığınız kurumun geleceğini düşünmek 

zorunda kalabilirsiniz. Çok etkeni bir arada saymak mümkün ama benim bu 

soruya genel cevabım şu; her haber kendi özellikleri itibariyle bir faktörden 

etkilenebilir.” 

Katılımcılar, toplumsal genel görüş ve çalıştıkları kurumun belirlemeleri olmadan 

ya da bu etkileri azaltarak haber yazmanın mümkün olup/olmadığına ilişin verdikleri 

yanıtlarda çoğunlukla bu etkiyi hissettiklerini ancak etkiyi yönetebildiklerini ifade 

etmiştir. Bu fikirdeki katılımcılar, üzerlerindeki etki ve baskıyı kendilerine özgü 
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yöntemlerle azaltmakta/yönetmekte olduklarını belirtmiştir. Bir gazeteci herhangi bir etki 

olmadan haber yazabildiğini ifade etmiştir. Kendisini “şanslı” olarak tanımlayan bir 

gazeteci haberi üzerindeki çeşitli etki gruplarının baskısını azaltabildiğini ancak birçok 

meslektaşının bu sorunları yaşadığını ifade etmiştir. 

G1: “Ben bu konuda şanslıyım. Ancak bu habercilerin önündeki en büyük engel. 

Medya patronları veya yöneticileri editöryal sansürü uygulayabiliyorlar. Kimi 

zaman da koşullardan dolayı gazeteci oto-sansür uygulamak zorunda kalıyor.” 

Bir gazeteci haber konusu seçimi ve yazdığı metinde haberin temel unsurlarına 

eksiksiz olarak yer vermesi halinde ve objektif olduğunda etkiyi azaltabildiğini 

anlatmıştır. 

G2: “Haber konusunu seçmemde, kaleme almamda veya görüş alacağım 

kesimleri belirlememde genel toplumsal görüşlerin etkisi çok sınırlıdır. Ancak 

özellikle Türkiye şartlarında kurumun yayın politikasıyla uyumsuz bir iş tarzını 

yürütemezsiniz. Genel olarak basın organları da kurumla aynı yöne bakan 

gazetecilerle çalışmayı tercih eder. Buna karşın gazeteci haber çeşitliliğinde 

kurumun etkisini azaltabilir. Ayrıca haberin unsurlarının eksiksiz oluşturulması, 

yani objektifliğin sağlanmasıyla kurumun etkisini sınırlamak mümkün olur.” 

Bir gazeteci haberleri üzerindeki toplum ve kurumun yaygın görüşlerine ilişkin etkiyi 

neredeyse tamamen yok ettiğini belirtmiş bunu da “gerçekleri” olduğu gibi anlatmasına 

bağlamıştır.  

G9: “Bunu yüzde 90 oranında başardığımı düşünüyorum. Belki de gerçeğin asla 

gizli kalamayacağı yerlerde görev yaptığım için.”  
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Bir gazeteci soruyu “kısmen” diyerek yanıtlamış, 3’ü etkinin çeşitli şekillerde kendisini 

gösterdiğini belirtmiş, biri ise “etkiyi azaltarak ya da etki olmadan kesinlikle haber 

yazamayacağını” ifade etmiştir.  

G3: “Kısmen evet, ama bütünüyle dünya görüşümden, çalıştığım kurumdan ve 

etkileyici diğer faktörlerden soyutlanabileceğimi düşünmüyorum.”   

G8: “Haber yazılır. Ama çalışılan kurumun da bir haber stili vardır. Bana göre 

haberi, haber akışlarına göre şekillendirmek gerekir. Bunu da yapacak olan 

editördür.”  

G7: “Günümüz dünyasında özellikle Türkiye’de aslında dünyada da böyle bir şey 

var. Sağ popülist siyasi dalga dünyayı da etkisine almış durumda. Ve bu durum 

medyayı da etkisine almış ve kutuplaştırmış durumda. Aktif olarak gazetecilik 

yapan o alanda çalışan arkadaşlarımızdan duyduğumuz onlarla da 

konuştuklarımız da aslında bugün kurumların, yani gazete patronlarının ve 

gazetelerin kurumsal kimliklerinin haberi etkilediğini, haber, muhabiri ya da 

haber yapan gazeteciyi oldukça etkilediğini görüyoruz. Zaten son dönemde 

gazetecilerin işten çıkarılmasının nedeni de bu. Daha çok habere müdahaleler 

yapılıyor.” 

G4: “Her bir faktör bir haberci için önemli.”  

G6: “Hayır.” 

Görüşülenlere çalıştıkları kurumlarla ilgili görüşleri sorulmuş, eleştirdikleri ya da 

onayladıkları yönleri belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların 5’i teknik alt yapı ve mesleki 

çalışma koşullarını eleştirmiş, 1 kişi kurumundaki haber dilinin içerik olarak yetersiz 

kaldığını vurgulamıştır. Sadece 2 katılımcı siyasi etki ya da kurumdaki yönetici 

baskısı/sansür uygulamalarına değinmiştir. Bu katılımcılardan biri kurumu eleştirmiş; 
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G2: “Eleştirim Türkiye’de genel siyasi atmosferin yansımaları ve buna bağlı olarak basın 

sektörünün içinde bulunduğu bağımlılık haliyle ilgilidir.” ifadesini kullanmıştır. Sansür 

kavramına değinen gazeteci ise “Çok fazla sansür yok bu olumlu.” (G1) değerlendirmesi 

yapmıştır. 

Gazetecilerin çoğunun çalıştıkları kurumu eleştirirken söz ettikleri teknik 

eksiklikler ve çalışma koşulları şu şekillerde ifade edilmiştir: 

G1: “Teknolojik altyapıya yatırım yok bu da kötü.” 

G6: “Bir saha muhabiri olarak kurum içinde yerimizin belirsizliği, teknik ekipman 

desteğinin olmaması eleştirilerin başında geliyor. Kurumun 24 saat "canlı" 

olması, bölge müdürü ve editörlerin bizi yönlendirmesi. “ 

G3: “Eleştirdiğim yönleri daha ziyade kurum içi çalışma sistemi ile alakalı. Fazla 

ve yoğun çalışma, kanal merkezi ile yeterli iletişim sağlayamama, anlaşılamama, 

canlı yayınlar esnasında yeterince zaman verilmemesi, konuşurken sık sık lafımın 

kesilmesi, yayınlara geç bağlanması, sunucuların konularına iyi hazırlanmaması, 

yeterli eşgüdüm ve empati olmaması.” 

Katılımcılar çalıştıkları kurumun olumlu yanları olarak; basın meslek ilkelerine uygun 

yayıncılık, oto-sansüre neden olabilecek yaklaşımlardan uzak durma, doğruluk, 

tarafsızlık, hız, kurumdaki deneyimli meslektaşlarının görüşlerinin alınabilmesini 

sıralamıştır. 

Gazetecilerden çalıştıkları kurumların sınırlılıkları ya da eleştirdikleri yönleri ile 

nasıl başa çıktıklarını anlatmaları da istenmiştir. Bu soruya verilen yanıtlar bir önceki 

soruda kurumlarını genelde teknik olarak eleştiren ve “müdahaleci” bulmadığını belirten 

gazetecilerin aslında etki ve baskıya karşı çeşitli yöntemler geliştirdikleri için etki/baskıyı 
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çok da hissetmedikleri şeklinde yorumlanmıştır. Örneğin, gazetecilerden biri haberlerinin 

olduğu gibi yayınlanabileceği dijital mecralar aradığını belirtmiştir: 

G1: “Haber ve yazılarımın sansüre uğramadan yayınlanacağı farklı mecralara 

bakıyorum. Dijital gazetecilik konusunda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum.” 

Bir başkası haberleri çeşitli açılardan görüp, farklı yönleriyle işleyerek ve tarafların 

görüşlerini daha özenli yansıtarak habercilik ilkelerine uyum ile baskı/etkinin önüne 

geçmeye çalıştığını vurgulamıştır. 

G2: “Haber çeşitliliğini artırarak ve habere taraf olan kesimlerin görüşlerini 

almakta daha fazla özenli davranıp objektifliği sağlamaya çalışarak.” 

5 katılımcı, haberleri üzerinde herhangi bir kesimin etkisi ve çeşitli kurumsal 

sınırlılıklar olduğunu vurgulamamakla birlikte verdikleri yanıtlarla üstü örtülü olarak 

böyle bir duruma işaret etmiştir.  

G9: “Gerçeği anlatmanın mutlaka bir yolu vardır.” 

G6: “Kurumun sınırlılıklarını işime odaklanarak aşıyorum.” 

G4: “İşimi sevdiğim ve değer verdiğim için bazı konuları kolaylıkla aşıyorum. “ 

G8: “Sınırları zorlayarak... Biraz ben esnetiyorum, biraz da yöneticiler… Orta 

yol her zaman daha iyidir.” 

G3: “Gazetecilik çözüm üretmeye odaklı bir iştir. İletişim kurmak her zaman 

sorunları çözmenin iyi yoludur. …  Ben çoğu zaman sorunlarımı konuşarak bazen 

de kendime ait sorun çözme teknikleri ile çözüyorum.”  
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3.4.3 Haberin Etkisi ve Etik Sorunlar 

Katılımcılara etik, haberlerinde kullandıkları görseller ve etki yaratmak isterken 

yaptıkları seçimlerle ilgili sorular da yöneltilmiştir.  

Fotoğraf, video, grafik ya da animasyon gibi haberlerini destekleyen görselleri 

seçerken gazetecilerin nelere dikkat ettikleri ve tercihlerini nelerden yana kullandıklarına 

dair soruya verilen yanıtlar ile ulaşılan tespitler şunlardır: Gazeteciler görsellerini 

seçerken haberin taraflarını, haberi izleyen ya da okuyan kişiyi rahatsız etmemek, etik 

ilkelere uygunluk, mağdur kimliğini açık etmemek, özellikle çatışma bölgelerine ait 

görsellerde yer ve zaman bilgisine yer vermemek gibi duyarlılıklar gösterdiklerini 

belirtmiştir. Ayrıca habere en çok uyan, haberde verilmek istenen mesajı en iyi yansıtan 

görseli seçmeye çalıştıklarını vurgulamıştır. Televizyon çalışanı gazeteciler kameraman 

ile çalışmanın önemine değinmiş, iyi bir ekip olmanın, iyi bir haber ortaya çıkarmak için 

gerekliliğine de dikkat çekmiştir. Özellikle etik değerlerden söz eden 3 gazetecinin 

yanıtları şu şekildedir:  

G2: “Habere konu kişilerin veya ortamın fotoğraflarını veya haberde geçen 

konuların materyal görselini edinmeye çalışırım. Bir aile ortamında rahatsızlık 

oluşturacak veya yüksek düzeyde hassasiyet oluşturacak görselleri kullanmam. 

Habere konu kişi açısından mağduriyet oluşturacak görüntüleri servise 

vermemeye özen gösteririm. Ama bunların dışında genel olarak iyi muhabirin 

yaklaşımı; haberin yazımı, sunumu ve başlığı atarken sayfayı yapan editörde 

güçlü bir imgelem oluşturmaya yönelik olmalıdır.” 

G7: “Ben görselleri çok fazla yazdığım yazılarda kullanan birisiyim. Çünkü aynı 

zamanda belgesel fotoğrafçıyım. Çok uzun zamandır fotoğraf çekiyorum. Yaklaşık 

25 yıldır fotoğraf çekiyorum. Benim alanım biraz görsel sosyoloji ve antropoloji 
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ve o yüzden görselin gücüne inanıyorum ve çok sık kullanıyorum. Seçerken orda 

da etik kurallara dikkat ederek seçiyoruz.” 

G1: “Olayı anlatmasına, şiddet içermemesine, çocuk veya şiddete uğramış bir 

kadın ise kimlikleri belli etmemesine, çatışmalı ortam ise exif14 bilgilerinin 

silinmesine vs.” 

Ekip çalışmasına vurgu yapan katılımcılar kameraman ile çalışırken uyumlu olmanın 

önemine dikkat çekmiştir. 

G9: “Televizyon haberciliğinde görüntü her şeydir. Birlikte çalıştığınız 

kameraman arkadaşınızın tecrübesi meslek aşkı ve yeteneği o haberi en değerli 

kılan unsurdur. O nedenle ekip arkadaşı (kameraman) büyük önem taşır. Bazen 

kameraman öyle görüntüler çeker ki haber metninde büyük değişim yaparsınız. 

Tabi gerçekliğini kaybetmeden. “ 

Katılımcıların çoğu için en önemli kriterler, etik ve evrensel ilkelerle birlikte haberi en 

iyi anlatacağı düşünülen görselin kullanılmasıdır:  

G5: “Görseli haberi özetleyen ve bakıldığında haberin anlaşılabileceği anlardan 

seçiyorum.” 

G6: “Görsellerin, haberi anlatabilecek en net kareler olmasına dikkat ediyorum” 

G4: “Görselin geçilen haberi anlatabilecek kareler olmasına dikkat ediyorum ve 

buna göre detaylar alıp görüntüyü kurguluyorum.” 

G8: “Bir haber kanalı olduğu için daha çok anlattığımı en iyi gösteren görsellerin 

kullanılmasını istiyorum.” 

                                                           
14 JPEG ve TIFF fotoğraf dosyalarında bulunan EXIF (Exchangeable Image File Format) bilgileri, kullanılan cihazın özelliklerine 

göre bir fotoğrafın nerede, ne zaman, hangi diyafram ve enstantane, renk uzayı değeri, ISO, poz telafisi, pozlama yöntemi, çekim 
modu, beyaz ayarı, odak uzaklığı vb. unsurlarla çekildiğini gösterir. Son yıllarda kullanılmaya başlanan GPS özelliği ile 

fotoğraflardan enlem ve boylam bilgilerine dahi ulaşılabilmektedir. 



74 
 

G3: “Konuyla ilişkili olması ilk ve en genel geçer durumdur, konuyu benim 

anlatmak istediğim gibi anlatması ikinci önemli husustur, konuyu en etkili 

anlatacak kareyi seçmeyi tercih ederim. Ama kullandığım görselin benim 

hikâyeme, metnime ve vermek istediğim duygu durumuna uygun olması 

gerektiğini düşünüyorum. Evrensel kriterleri de göz önünde bulundurarak 

şüphesiz.”  

Gazetecilerden mesleklerini yaparken karşılaştıkları en önemli etik sorunu 

belirtmeleri istenmiş, gazetecilerin çoğu bu sorunu “gazeteciliğin başka kişi ya da 

grupların çıkarı için kullanılması” olarak tanımlamıştır.  4 gazeteci bu durumu net bir 

şekilde ifade etmiş, ikisi “maddi çıkar sağlanması” durumuna dikkat çekmiştir. 1 gazeteci 

ise mesleki faaliyeti sürdürmek ile yardım etmek arasında kaldığı durumları etik sorun 

olarak tanımlamıştır. Gazetecilerin etik sorunlarla ilgili yanıtları şu şekildedir:  

G5: “Özellikle bazı haberlerde yardım mı etmeli yoksa görüntü mü almalı gibi 

ikilemde kaldığımız anlar oluyor.” 

G6: “Kullanılmak” 

G4: “Zaman zaman arayıp reklam için haber yaptırmak isteyenler oluyor. Bunlar 

bir haberciyi her zaman rahatsız ediyor. “ 

G1: “Mesleki deformasyon, yerel oligarklar, sansür, haber-reklam ilişkisini 

karıştıran medya patronları.” 

G2: “Mesleğin özel çıkar ve amaçlar için kullanılması.” 

Gazetecilerden biri siyasi iktidarın baskısı ile taraf olmaya zorlanma durumunu “etik 

sorun” olarak tanımlamıştır. 

G7: “Haberci artık, medyada bir taraf olmaya başladı ya da buna zorlanıyor. O 

yüzden eğer politik bir tarafınız varsa ve politik bir grubu destekliyorsanız, o 
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zaman habercilikteki o etik ilkeleri biraz rafa kaldırmanız gerek. Çünkü siz dahil 

olduğunuz grubun ya da politik grubun çıkarları için artık haber yapmaya 

başlıyorsunuz. O yüzden etik ilkeler çalışmanızda sorun oluşturuyor ve o yüzden 

de etik ilkeleri rafa kaldırıp daha politik haberler yapan daha taraftar, tarafgir 

haberler yapan bir medya ve haberciler var bugün dünyada.” 

Gazetecilerden 3’ü ise daha çok izlenme kaygısı ile yapılan mesleki tercihler ile 

kullanılan dil, habercilik yapan kişinin kendisini fazla ön plana çıkarması ve gereken 

soruları soramamak gibi durumları en önemli etik sorun olarak tanımlamıştır. 

G3: “Reyting kaygısı kötü bir şeydir, reyting kaygısı gazetecileri daha az hassas 

yapabiliyor. Türkiye’de gazetecilerin en temel sorunu dilleri, kullandıkları diller 

onların değil ezberlenmiş şablonlar var bu ülkede, bir gazeteci ‘cani, terörist, 

hain, kalleş’ gibi ifadeleri kullanıyorsa orada bir sorun vardır, çünkü bu ifadeler 

gazetecinin aktaracağı ifadeler olabilir ama bizzat kendisinin kullanacağı ifadeler 

değil. Gazetecinin ideolojisi var elbet ama haber yaparken bunun etkisini mümkün 

olduğunca en aza indirmek lazım. Türkiye’de medyada çok kötü bir dil ve üslup 

var.”   

G9: “Dejenere olan sektörde, habercilerin haber yapmakla haber olmak arasında 

kaybolması, haberden çok kendilerini ön plana çıkarma kaygısı taşıması. Herkes 

için söylemesem de etkisini artıran bir dejenerasyon süreci yaşanıyor ve sektör 

büyük zarar görüyor.” 

G8: “Günümüzde doğru soruları soramamak. Yoksa yaratıcı gazeteci bir yolunu 

bulup vermek istediğini verir.” 
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3.5 Suriye ve Suriyeli Konusunun Haberleştirilme Pratiklerindeki Genel 

Eğilimler 

3.5.1 Suriye Sorununa Dair Görüşler 

Gazetecilere Suriye konusuna ilişkin olarak 15 soru yöneltilmiştir. Bu 

bölümdeki mülakat sorularını yanıtlarken gazeteciler Suriye’de yaşanan olaylara 

ilişkin değerlendirmelerinde genellikle tarihsel hatırlatma yapmış ve “Arap 

Baharı”15 olarak tanımlanan olayları ülkedeki çatışma ortamının başladığı milat 

olarak değerlendirmiştir. Gazeteciler Arap Baharı’nı olayların tetikleyicisi olarak 

gösterdikten sonra bölgede çatışma ve iç savaşın başlamasının gerekçelerini ise 

farklı şekillerde yorumlamıştır. Görüşülenlerin çoğu Suriye’de yaşanan olayların 

Arap Baharı kalkışması iken; bölgesel, küresel, etnik, mezhepsel, dinsel, emperyal 

boyuta taşındığını böylece uluslararası bir duruma döndüğünü belirtmiştir. Göçün 

nedeni olarak ise gazetecilerden sadece biri Türkiye’deki iktidarın uyguladığı açık 

kapı politikasını gerekçe olarak göstermiştir. 

Soruları yanıtlayanların tamamı Suriye’de yaşananların Türkiye’de 

toplumsal ve ekonomik sorunlara yol açtığını ifade etmiştir. Türkiye’de Suriye 

sorunu konusunda hâlâ bir ortak dilin oluşmadığını, Suriye’den gelenlere yönelik 

nefret söylemi ve ötekileştirmenin, gelenlerin tehdit unsuru olarak sunulmalarının 

öne çıktığını belirtmiştir. Katılımcılardan biri Suriye’den göç olgusunun Avrupa 

ülkelerini tehdit etmek için iktidar tarafından kullanılan bir durum olduğunu ifade 

ederken; yaşananları “Bir ülkenin yok oluşu, parçalanması sonrasında yaşanan 

insanlık trajedisi.” olarak tanımlayan bir diğeri “Sığınmacılara yaptığımız ev 

sahipliğini Avrupa'ya karşı elimizdeki önemli bir koz olarak değerlendiriyorum” 

diyerek benzer bir bakış açısı sergilemiştir. Katılımcı gazetecilerden 3’ü Suriye’de 

                                                           
15  Arap dünyasında 2010 yılında başlayan ve uzun yıllar süren halk hareketlerine verilen ortak ad. 
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yaşananları anlatırken Türkiye’nin bölgede yaptığı askeri operasyonları 

anımsatmış ve meselenin Türkiye için güvenlik boyutuyla algılanması gerektiğine 

işaret etmiştir. 

“Suriye’de yaşananlar çok acı… Türkiye’nin Suriye’de attığı adımları 

destekliyorum. Bölgede kurulmak istenen bir terör oluşumu vardı ve Türkiye bunu yaptığı 

harekatlarla bertaraf etti.” (G4) diyen gazeteci Türkiye’nin bölgede gerçekleştirdiği 

askeri operasyonların terörle mücadele için önemli olduğunu ifade etmiştir. Güvenlik 

boyutuna değinen diğer gazeteci Suriye’de yaşananlara göç ve Türkiye’nin güvenlik 

politikaları ekseninden baktığını belirtmiş, yapılan operasyonlar ile bölgenin terörden 

temizlenmesi ve Suriyelilerin geri dönmesinin amaçlandığını vurgulamıştır. Suriye’de 

yaşananlara güvenlik ekseninden bakan üçüncü gazeteci de Türkiye’nin Suriye olayına 

terörle mücadele kapsamında dahil olduğunu sınır güvenliği açısından önem taşıyan 

operasyonlar yapıldığını söylemiştir. Çalışmaya katılan gazetecilerin çoğunluğu ise 

yaşananları insanı boyutuyla tanımlamış ve diğer ülkelerin olaylardaki rolüne 

değinmiştir. Bir gazeteci bölgedeki olayların küresel güçlerle ilişkili olduğuna dikkat 

çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştır:  

G3: “Suriye’de yaşananların Arap Baharı olarak tanımlanan süreçten yola 

çıkarak Mısır, Libya başta olmak üzere birçok ülkede yeni bir sistem dizayn etme 

girişimi olduğu ve bunun son halkasının Suriye büyük bir hesaplaşma olduğunu 

düşünüyorum. Türkiye’nin Suriye ile olan ilişkisi Kürt meselesi ile ilişkilidir. 

Sorunun kısa vadede çözüm üretilebilen bir sorun olmadığını düşünüyorum.”  

Gazetecilerden biri de ülkede yaşananların gençler ve daha iyi bir yaşam ile bağlantısını 

kurmuştur.  

G7: “Ortadoğu’da diktatöryal yönetimler kendi toplumlarını yönetemez hale 

gelmişti. Genç insanlar artık dijital çağ ile birlikte dünyadaki diğer kendi 
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kuşaklarının yaşamlarını gördüklerinde onlar da artık demokrasi istedi, daha iyi 

bir yaşam istedi ve bunun bir göstergesi olarak sokaklara çıktılar. Ama daha 

sonra ayaklanma sürecinin silahlı bir çatışmaya dönmesi iç savaşa evrilmesiyle 

birlikte öne çıkan İslamcı ve radikal gruplar aslında o gençlerin hayallerini ve 

değişim özlemlerini çaldılar ve Suriye bugün bu hale geldi.”   

Görüşme yapılanlardan ikisi Suriyelilerin artık ülkelerine döneceğine inanmadıklarını ve 

Türkiye’de onlarla birlikte yaşama yollarının öğrenilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

G2: “Göçün yarattığı toplumsal değişimin gelecek yıllara yönelik etkisi de 

olacaktır. Bunun sonuçları, devletin, geçici koruma statüsündeki bu büyük 

sığınmacı kesime yönelik politikalarına da bağlı olarak gelişebilir. Sığınmacıların 

“entegre mi edileceği”, yoksa hep “geçici” mi görünecekleri? Gerçekten geçici 

olup olmayacakları, entegre edileceklerle eğitim sistemi, medeni hukuk ve iş 

hayatıyla bağlarının nasıl kurulacağına yönelik politikalar Türkiye’nin 

geleceğinde etkili olacaktır.” 

Görüşülen gazeteciler Suriyelilere ilişkin haberlerde genel olarak öne çıkarılan 

unsurlar konusunda ortak bir bakış açısını ortaya koymuş, tamamı “suçla ilişkili, ayrımcı, 

nefret söylemi yansıtan” bir dilin yaygın olduğu konusunda ortak fikir beyan etmiştir.  Bir 

gazeteci en çok yasadışı geçişlerin haber olduğunu belirtmiştir:  

“G4: Şu anda terör nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin 

haberleri ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmen 

olayları daha çok gündeme geliyor.”  

3 gazeteci medyanın hükümete göre pozisyon aldığını ve genellikle aşırı milliyetçi ve tek 

taraflı söylemlerin haberlerde öne çıktığını ifade etmiştir.  Medyanın Suriyelilere ilişkin 

dilinin siyasetin tavrıyla aynı olduğu kanaatinde olan bu gazeteciler sağ ve milliyetçi 

akımların haberlerde de Suriyelilere yönelik karşıtlığı körüklediği görüşünü savunmuştur.  
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Suriyelilere ilişkin nefret dilinin haberlerde yaygın olduğunu söyleyen gazeteciler göç 

hikâyelerinin insani yönünü içeren haberler yapılmasının önemini vurgulamıştır. 

G9: “İnsanlar gidip görmedikleri o topraklarda ne acılar yaşandığını terör 

örgütleri nedeniyle bilmiyor. İnsanların ailelerine nasıl hasret yaşadığını, ekmek 

bulmakta ne kadar zorlandığını, kafalarına varil bombalarının nasıl yağdığını 

bilmiyor. Ya da bilmek istemiyor.” 

G5: “Öncelikle Türk medyasının bölünmüş halini bilmek gerekiyor ve temsil 

ettikleri düşünceleri. Aslında yapılan haberler medya kanallarının temsil ettiği 

düşüncelerin lehine ya da aleyhine yapılıyor. Bu nedenle de yapılan haberler ana 

eksenden kayıyor” 

Görüşülenlerin verdiği yanıtlara göre Suriyelilerle ilgili yapılan haberler genelde kaçak 

geçişler, yaşam koşulları, Türkiye’ye uyum sağlama düzeyleri ve ülkelerine ne zaman 

geri döneceklerine ilişkindir. Ayrıca işledikleri suç ve kabahatler, sosyal yapıyla çatışan 

ve yapıyı etkileyen yönleri haberlerde işlenmektedir. Görüşülenlerin tamamı bu genel 

çerçevelerin yanısıra haberlerde bazı konulara ve Suriyelilere ilişkin basmakalıp yargılara 

yer verildiği konusunda hemfikirdir. Bu kapsamda gazetecilerden biri şu değerlendirmeyi 

yapmıştır:   

G1: “Durmadan çoğalan, hırsız, dilenci, işsizliğe neden olan, ev kiralarının 

artmasının sebebi, tacizci, kendi ülkelerinde savaşmayan ama burada denize 

giden vatan hainleri, trafiğin tıkanmasına neden olan, kuma haline gelen, 

çeteleşen, fuhuş yapan, hastaneleri dolduran, sağlıktan-eğitimden bedava 

faydalanan, üniversiteye sınavsız giren, her ay maaş ödenen, sınıfların 

kalabalıklaşmasına neden olan klişelerle ön plana çıkarılıyorlar.”  

Katılımcılardan sadece birisi Suriyelilerin savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındığı 

bilgisine, özellikle çocukların yaşadığı dramatik olaylara haberlerde yer verildiğini 
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düşünürken çoğunluğu onların karşılaştığı gerçek sorunlara ve hissettikleri acılara yer 

verilmediğini belirtmiştir. 

G9: “3 çocuğunu kaybetmiş bir baba kucağında geriye kalan 4. hasta çocuğuyla 

Eminönü’nde bir ağacın altında yaşamaya çalışıyordu. Ya da benzer onca hikâye 

hep ikinci planda kaldı. “ 

Bir katılımcı Suriyelilerle empati kurulmasına dair haberlerin yapıldığını ifade etmiş, 

diğerleri olumsuz yönlerinin vurgulandığını savunmuştur. Bu katılımcılara göre 

“Suriyeliler basında genellikle kavgacı ve düzeni bozan tanımlamalarıyla, kriminal 

yönleriyle” yer almaktadır. Suriyelilerin neden ülkelerinde kalıp savaşmadığı 

tartışmalarını hatırlatan bir katılımcı Suriyeli erkeklerin savaştan kaçan-korkak vb. 

tanımlamalarla eleştirildiğini de hatırlatmıştır. İki katılımcı cinsiyet temelli eleştirilerde 

bulunmuş, Suriyeli kadınlarla ilgili haberlerde çok eşlilik ve fuhuş vurgusu yapıldığını 

söylemiştir.   

G2: “Ucuz iş gücü olmaları, bazı bölgelerde “getto” gibi gösterilen mahallelerde 

toplu halde yaşamayı tercih etmeleri, çok eşli olmaları, erkeklerin, gençlerin 

ülkelerinde kalıp mücadele etmek yerine kaçmayı tercih etmeleri gibi eleştiriler 

ön plana çıkarılıyor.” 

3.5.2 Suriyelilerle İlgili Haberleri Ele Alma Tarzları 

Haberlerdeki Suriyeli imgesine ilişkin çizilen bu olumsuz çerçevelere rağmen 

görüşülen gazetecilerin tamamı kendi haberlerinde etik kurallara ve evrensel habercilik 

ilkelerine uyduklarını beyan etmiştir. Gazetecilerin kendi haberlerini yaparken dikkat 

ettikleri unsurları sıralarken kullandıkları ifadeler, gazetecilik meslek örgütlerinin çizdiği 

temel kavramsal ve etik çerçevelerle örtüşmektedir.  
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G5: “Hangi şartlarda Türkiye’ye geldiklerini, hangi şartlarda yaşadıklarını ne 

beklediklerini ve nelere ihtiyacı olduğunu irdeleyip bu konuda haberimizi 

çalışıyoruz.” 

G1: “Suriyelilik” gibi bir tek tipliliği kullanmıyorum. Her birinin ayrı bir birey, 

ayrı birer insan hikâyesine sahip, insan olmaktan kaynaklı evrensel haklara sahip, 

homojen, kadın-çocuk-engelli gibi dezavantajlı grupların onlarda da olduğunu 

gören, varlıklarını yok saymayan, başarı öykülerine yer veren, toplumsal bir 

rahatsızlık karşısında onlardan da görüş almaya çalışan, normal bir gazetecilik 

dili kullanıyorum.” 

G4: “Yaşanan gelişmeleri olduğu gibi yansıtmaya çalışıyorum.” 

G9: “Benim için önemli olan insan ve yaşadığı gerçek. Nereli olduğunun bir 

önemi yok.” 

G3: “Haber konusu Suriyeliler ama konuşan Suriyeli yok. Suriye haberi yapan 

arkadaşların Arapça bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi şu; onlar 

konuşmalı, sorunu onlardan da duymak lazım ama farklı kesimlerinden 

insanlarla… Sadece bir kesim Suriyeliler değil.” 

G8: “Topluma, ırka veya bireylere zarar verici bir haber yapmamaya dikkat 

ediyorum, olanı veriyorum.” 

G7: “Göç meselesinin negatif yönüne değil pozitif yönüne bakıyorum. Bu benim 

için çok önemli. Şu anda yaşadığım yer Gaziantep. Bence Gaziantep 2011 

öncesine göre daha zengin bir şehir. Çünkü yani gelen mülteci sadece kendisi bir 

parça olarak gelmiyor, kendi binlerce yıllık kültürüyle geliyor, diniyle geliyor, 

şarkısıyla geliyor, sanatçısıyla geliyor. Ve bu getirdiği zenginlikler o kente dair 

oluyor. Bu yüzden o kente dahil oluyor, o kentin kültürüne, o kentin yaşamına…”  
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G6: “Haberleri yaparken kundaktaki bebekleri ile daha iyi bir hayat kurabilmek 

için ölümü göze alışlarını önemsiyor ve bunlara yer veriyorum.” 

G2: Öncelikle göç olgusuna baştan ve toptan eleştirel bakmıyorum. Göçler doğru 

yönetildiğinde toplumların gelişmesine, ekonomilerin büyümesine hizmet edebilir. 

Her şeyden önce onlar yurdundan sürgün insanlar. Bu sığınmacı kesimi 

ayrıştırıcı, onları genel olarak toplumsal bir hedef yapacak ifadeler ve 

değerlendirmeleri kullanmamaya özen gösteriyorum. Suriyelilerin daha fazla suç 

işledikleri, daha fazla toplumsal sorunlara neden olduklarına dair gerçeklikle 

ilgisi olmayan yorumları ön plana çıkarmıyorum. Özellikle bilimsel çalışmalar 

veya devlet kurumlarının sağlıklı verilerini değerlendirmeye alıyorum. Bu göç 

olayının daha doğru yönetilmesini ve geleceğe dönük kapsamlı önlemler 

konusunda yapıcı eleştirileri de özellikle dikkate alıyorum. Çıkar çatışması veya 

örtülü amaçlara hizmet etmesinden kuşkulandığım bilgileri hemen 

değerlendirmeye almıyorum. Çelişkili, kuşkulu bilgileri kaynağından 

doğrulatmaya çalışıyorum.” 

Görüşülenlerin tamamı haberlerin toplumda etki yarattığını ve bireylerde bazı 

davranışlara neden olduğunu belirtmiştir. İçlerinden sadece birisi yaratılan etkinin bu tür 

haberlerin sıkça basında yer alması nedeniyle eskisi kadar güçlü olmadığı görüşündedir. 

Diğerleri haberin etki gücünü farklı örneklerle açıklamıştır. 

G1: “Olumsuz, şiddet ve nefret dili içeren bir haberle toplumsal linçin 

başlayabileceğini daha önce de örneklerini gördüğüm ve tanık olduğum için 

kullanmamam gerektiğini aklımdan çıkarmıyorum. Olumlu haberlerin halen iki 

toplum arasında köprü olabileceğine inanan saf gazetecilerdenim.” 

G4: “İlk başlarda çok dikkat çeken özellikle düzensiz göçmen olaylarının, artık şu 

günlerde daha sıradan ve rutin hale geldiğini düşünüyorum. “ 
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G9: “Bir çocuk fotoğrafı paylaşmıştım ayakkabısı değil terliği bile yoktu. Mevsim 

kıştı. Arkadaşım mesaj attı ‘Gerçekten ayakkabısı yok mu?’ diye. Sonrasında 

çocuklar için 1 TIR kışlık bot ve mont geldi. Bir kampta Suriye’de, bebekler sebze 

kutularında uyuyordu. Hepsi sağlıksız. Yine haber yaptık ve paylaştık. Bir anda 

‘Bir beşik de sen al’ kampanyası başladı. Yüzlerce beşik, bez oyuncak, kıyafet 

gönderildi. İnsanlar gerçekleri görünce hele ki bu gerçekler insanların acısıysa 

duyarsız kalmıyor.” 

G7: “Bu gelenler Sünni, Müslüman, radikal, İslamcı, Arap gibi homojenleştirici 

ve bütün 4.5-5 milyon Suriyeliyi aynılaştıran bir dil var medyada oysa Suriye 

yüzyıllardır çok kültürlü bir ülke, farklı etnik gruplar bir arada yaşıyor, farklı 

kültürler var insanlar sosyo- ekonomik olarak çok farklı. Farklılıkların bugün 

daha büyük bir zenginlik içerdiğini bilmemiz gerekiyor.” 

G2: “Suriyelilerle ilgili haberlerin, farklı toplumların birbirini anlamasına 

yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Sığınmacıların hayatları ve sorunlarına 

dair bilgiler sonucunda bu kişilerin mağduriyetlerinin daha farkında 

olunabileceğini, bu kişilerin de geçim derdindeki aile babaları, eğitim bekleyen 

çocuklar ve desteğe ihtiyaç duyan kadınlardan oluştuğuna dair algının 

güçlenebileceğini sanıyorum. Ancak henüz bu etkinin uzağında olduğumuzun 

farkındayım.” 

Görüşülen gazetecilere Suriyeliler hakkında yapılan haberlerin en çok göze çarpan 

ortak özellikleri sorulmuş verilen yanıtlarda “milliyetçi söylem, ötekileştirme, tepki 

gösterme, suçlu ve aşağı görme, sorun yaratma” başlıkları öne çıkmıştır. Gazeteciler 

Suriyelilere ilişkin haberlerin ortak özelliklerini şu şekilde sıralamıştır. 
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G8: “Suriyeli vurgusu. Bölgede başka milletin insanları da vardı. Ama onları 

aşağılar gibi Suriyeli betimlemesinin yapılması küçük görülmesi demek oluyor. O 

sıfatı kullanmak zorundayız ama etkiyi nasıl vermek istediğimizi bizler seçiyoruz.”  

G5: “Göçmen olmanın oluşturduğu zorluklar.” 

G6: “Bir miktar parası olanların insan tacirlerinin eline düşmeleri.” 

G3: “Dışlayıcı üslup, milliyetçilik kokan dil ve Suriyelerin konuşulduğu birçok 

haberde olmayan Suriyeliler.”  

G1: “Nefret dili, şiddet söylemi, yok sayma, hakaretvari tutum, ötekileştiricilik.” 

G4: “Yaşanan dramın birtakım kişilerce insan ticaretine dönüştürülmeye 

çalışılması.”  

G2: “Haberler genel olarak ‘Suriyelilerin çıkardığı sorunlar’ veya 

‘Suriyelilerden kaynaklı sorunlar’ üzerine kuruluyor. Bu tür olaylara ilişkin 

haberlerde, doğrudan olmasa bile arka planında ayrımcı bir dil seziliyor.” 

G9: “Tepkisellik.”  

Gazetecilerden biri ise Suriyeliler hakkındaki haberlere öne çıkan ortak özellikler yerine 

olması gerekenleri sıraladığını belirtmiş ve bu konudaki haberlerin “mülteciliğin bir hak 

olduğu” kavramından yola çıkılarak yapılması gerektiğini ifade etmiştir. 

G7: “Bakmamız gereken şu, mültecilik aslında bir hak, sığınma bir insan hakkı… 

Bu insanlara yıllardır ‘misafir’ dendi, ‘muhacir’ dendi, pek çok tanımlanma 

getirildi ama bu insanların haklarının olduğuna dair çok az kişi söz söylüyor. 

Bugün şunu bilmek gerekiyor bu bir hak meselesi, mültecilik dediğimiz kavram ya 

da mülteci dediğimiz kavram, hakları içinde barındıran bir kavram. Bu yüzden 

bunu bilerek haber yapmak gerektiğini düşünüyorum ben, yani eğer insanlara 

kapınızı açmışsanız eğer sınırlarınızı açmışsanız o insanların da bu ülkede insan 
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gibi yaşaması gerektiğini, çocuklarının eğitim alması gerektiğini, insanların iş, 

çalışma izinlerinin olması gerektiğini, ucuz iş gücüne yönlendirmemek gerektiğini 

bilmek gerekiyor ve bu eksenli olarak haber yapmak gerekiyor. Kullandığımız dile 

çok dikkat etmemiz gerekiyor, insanları ötekileştiren, insanları ırklarını 

kültürlerini ötekileştiren bir haber dili oldukça yanlış bir haber dili.”  

Katılımcılar Suriyelilere ilişkin haberlerde az ya da hiç yer verilmeyen içerikleri 

şu başlıklar halinde sıralamıştır: Suriye’de olayların nasıl başladığına dair arka plan 

bilgisi, Suriyelilerle ilgili başarı hikâyeleri, Suriyelilere karşı infial yaratacak haberler, 

Türkiye’deki nüfus ve yerleşim yerlerine ilişkin bilgiler, toplumsal travmalar, Suriyeli 

azınlık gruplarının yaşadıkları ve geri gönderme merkezlerinin hikâyeleri. 

2 gazeteci Suriyelilere yönelik toplumdaki tepkinin artmaması için bazı 

kavga/çatışma haberlerinin ve yaşadıkları yerlerle, nüfus yoğunluğuna ilişkin verilerin 

özelikle verilmediğini belirtmiştir.  

G8: “Toplumsal olayların arttığı zamanlarda kavgalar, çatışmalar çok fazla 

verilmiyordu (Hatay’da Türkiyeli ve Suriyelinin kavgaları gibi). Şiddet 

göstermek, diğer bölgelere de bir nevi örnek olacaktır.” 

G6: “Ülkemizin bazı bölgelerinde (Konya-İstanbul-Gaziantep-Şanlıurfa-Hatay) 

yoğunluk oluşturan sığınmacıların o bölgenin yapısını ne şekilde etkilediğini 

görmüyoruz. Bunun nedeni ülkemizdeki sayılarının fazla olması, toplum 

reaksiyonunun tetiklenmemesi.”  

4 gazeteci Suriyelilerin başarı hikâyelerine basında yer verilemediğini, olumlu 

örnekler içeren haberlerin sayısının yetersiz olduğunu vurgulamıştır. Gazeteciler emek 

sömürüsü, kadınların ikinci eş olarak evlendirilmesi, savaşın ve göçün yarattığı travma 

ve geri gönderme merkezlerinde yaşananlara ilişkin unsurları da haberlerde çok az yer 

alan ya da hiç yer bulamayan konular olarak sıralamıştır. 
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G3: “Başarıları yok onların, mesela çok başarılı bir Suriyeli haberi görmezsiniz, 

ya da haksızlığa uğramış, zulme uğramış, dışlanmış bir Suriyeli haberi yoktur.”  

G4: “Denizde veya karada yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin 

ardından gönderildiği geri gönderme merkezlerindeki son durumları çok az 

görüyorum. Bunun da haber niteliği taşıyacağını düşünüyorum.”  

G2: “Suriyeli çocuklar, gençler ve kadınlarla ilgili başarı hikâyeleri yok denecek 

kadar az. Suriyeli çocukların ülkelerinde yaşadıkları ve hâlâ benliklerinde 

taşıdıkları, bazen okullardaki eğitimlerde gözlemlenen travmaları hiçbir şekilde 

işlenmiyor. Sığınmacılara ilişkin bilimsel çalışmalar ve sahada inceleme yapan 

uzmanların gözlemleri, raporlarına dair haberler basında önemli yer bulmuyor. 

Neden? Bunun Türkiye basınında ürün kalitesindeki genel düşüşle ilgili olduğunu 

ve basının da ekosisteme uygun olarak popülist yaklaşımlar sonucu toplumsal 

beklentiye uygun haberler yapmayı tercih ettiğini düşünüyorum. Suriye’de süreç 

nasıl başladı. Ne oldu, insanlar ne yaşadı, Türkmenler mesela. Onlar ne yaşıyordu 

da bir anda ayaklandılar Beşar Esad’a karşı gelmeye başladılar.”  

G1: “Suriye STK’ları, başka bir ülkede başka bir topluma nasıl uyum 

sağladıkları, kadın-çocuk-engelli-LGBT’liler, emek sömürüsü, kuma haberleri, 

başarı öyküleri, hoşgörü içeren haberler.” 

3.5.3 Suriyeli Haberlerine Dair Yapım Sürecinin Belirleyenleri 

Haberlerini yazarken çalışılan kurumun mülkiyet yapısı, yöneticilerin görüşleri 

vb. dış etkenlerden etkilenip etkilenmediklerini de değerlendiren katılımcılardan 3’ü 

herhangi bir sınırlama ile karşılaşmadığını belirtmiş, bunlarda biri ajansların geçtiği 

haberlerin yanlış ve eksik olabildiğine bu nedenle ajanslardan alınan bilgilerle yapılan 

haberde bazı sıkıntılar yaşanabildiğine dikkat çekmiştir. Diğer gazeteciler ise haberinde 

çalıştıkları kurumun görüşü, yasalar ve haber kaynaklarına ulaşmanın güçlüğünü bir 
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sınırlılık olarak aktarmıştır. Gazeteciler Suriyeliler hakkında yaptıkları haberlerinde 

konuları nasıl seçtikleri ve kimlerin görüşüne yer verdiklerine ilişkin 

değerlendirmelerinde çoğunlukla konuları kendileri seçtiklerini ve genelde güvenlik 

güçleri ile siyasilerin görüşlerine yer verdiklerini ifade etmiştir. Bu bölümde Suriyelilerin 

kendi görüşlerine ve röportajlarına değinilmemiş olması dikkat çekici bir durumdur. 

Gazeteciler haberlerini farklı bir şekilde yazma olanağı verilmesi halinde 

Suriyelilerin deniz yoluyla kaçarken yaşadıkları hakkında dilendirilmeyen gerçekleri 

(sınırdan geçerken yaşadıkları, insan kaçakçılarının davranışları, taciz, hırsızlık, 

aşağılanma vb.), kadınların ve çocukların nasıl sömürüldüğünü ve olaylarla ilgili karşıt 

görüşleri de yazmak istediklerini belirtmiştir. Görüşülenlerin tamamı Suriyelilerle ilgili 

haberleri, medyada yer alması gereken haberler olarak nitelendirmiş, 4’ü Suriye’de 

yaşananların tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğine ve Türkiye’nin de göç olgusunu 

dikkate alarak çeşitli politikalar hazırlamasının önemine işaret etmiştir. 

Katılımcılardan 3’ü Suriyelilere ilişkin haberlerin özel bir bakış açısıyla ele 

alınmasının gerekmediğini belirtmiş, diğerleri haberlerde arka plan bilgisine yer 

verilmesi, milliyetçi ve toplumda öfkeyi tetikleyen söylemlerden uzak durulması, 

ayrıştırıcı dil kullanılmaması uyarılarını yapmıştır. 1 gazeteci bu haberlerin barış odaklı 

ve hak haberciliği çerçevesinden ele alınması gerektiğini söylemiştir. 

Gazetecilerin çoğu Suriyelilerle ilgili haberlerin zaman içinde –farklı dönemlerde- 

farklı şekillerde yapıldığını düşündüğünü belirtmiştir. 2 kişi Suriyelilerin haberlerde 

önceleri daha olumsuz bir dille anlatıldığını ancak toplumda çatışmaların engellenmesi 

için son dönemde kışkırtıcı bir dil kullanılmamasına dikkat edildiğini vurgulamıştır. 

G4: “Türkiye’nin bazı illerinde zaman zaman Suriyelilerle bölge halkı arasında 

yaşanan kavga ve tartışma haberleri gündeme gelmişti.” 
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G8: “Önceden toplumun yapısını bozan kişiler olarak gösteriliyordu. Ama daha 

sonra empati kurulması istenildi. Daha önce sorunlara odaklanırken medya, 

şimdi geleceğe ve sorunların çözümüne odaklanıyor.”  

1 gazeteci ise tam tersini belirterek Suriyelilere ilişkin rahatsız edici durumların sonradan 

yazılmaya başladığını ifade etmiştir. 

G2: “Göç ilk başladığında haberler sığınmacılardan çok bölgedeki çatışmalara 

ve bunun Türkiye’ye yansıyan terör eylemleri boyutundaydı. Uzun süre 

sığınmacılara ilişkin haberler yüzeysel bilgilerden ibaret kaldı. Başlarda 

sığınmacılar daha çok barınma merkezlerinde olduğundan basın ve toplum 

“bunlar bizimle hiç ilgili değilmiş veya böyle bir kesim yokmuş” gibi davrandı. 

Barınma merkezleri tasfiye edilip sığınmacılar topluma karışmaya ve farklı 

kentlere göç etmeye başlayınca daha çok mahalle bazındaki “rahatsızlıklara” 

yönelik haberler öne çıktı. Ekonomik gelişmelerin birkaç kriz dalgasına 

dönüşmesi üzerine de sığınmacılara yapılan harcamalar ve ucuz iş gücü olarak 

kullanılmaları, istihdama etkileri gibi haberler gündeme gelmeye başladı.”  

2 gazeteci de hükümetin değişen söylemiyle bağlantılı olarak haberlerin işlenme 

biçiminin değiştiğini anlatmıştır. 

G3: “Hükümet Suriyelilere “Muhacir” dediği dönem hükümete yakın medya bu 

jargona uygun içerik üretti, “Suriyeliler gitsin” propagandası seçimlerde işe 

yarayınca hükümetin üslubu da değişti, medya da buna göre pozisyon belirledi.”  

G1: “2011 yılında Açık Kapı Politikası ile sınırlarımıza aldığımız, Ensar-Muhacir 

dinsel tutumu ile kucakladığımız, din kardeşlerimiz, komşularımız olan 

Suriyeliler, Avrupa Birliği’ni tehdit ettiğimiz göçmen güruhuna dönüştü.”  
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1 gazeteci haberlerin en baştan beri olumsuz kurgulandığını ve özellikle Suriyelilerin 

ülkelerinde kalıp savaşmaması durumu üzerinden nefret söylemi içerdiğine dikkat 

çekmiştir. 

G9: “Başından itibaren bu göç konusu maalesef hep olumsuz algılandı. Tamam 

Türkiye açısından da kolay bir süreç değildi. Ama vatansız kalmak ne demek, 

kendi vatanında yaşayamamak ne demek bunu düşünen insan sayısı hep çok azdı. 

O insanlar burada keyifle yaşıyorlar sanıldı hep. Evet dozunu aşanlar da oldu, 

ama bu gerçek acıları yaşayanların yanında o kadar az ki. Düşünsenize 

yaşadığınız sokakta tanıdığınız insanlar ölüyor, ailenizden insanlar ölmeye 

başlıyor, binalar yok oluyor, ekmek bulamıyorsunuz ve ölümü beklemeye 

başlıyorsunuz. Vatan dediğiniz yer cehenneme dönüyor. Hem kurtulmak yaşamak 

istiyorsunuz hem de vatanınızdan gitmemek. Birkaç saniye bunu düşünse insanlar 

daha net algılar her şeyi. ‘Neden kendi gençleri savaşmıyor da bizim askerimiz 

gidiyor. Onlar gitsin savaşsın burada keyif süreceğine’ diyen çok insan duydum. 

Ama burada şöyle bir durum var; bizim askerimizin orada olmasının nedeni 

Türkiye’nin sınır güvenliği, buradaki Suriyeli gençler gidip vatanında 

savaşmıyorsa da bu onların kendi vatan algısı ve bakış açısı. İkisi birbirinden çok 

farklı.”  

1 gazeteci de haberlerin daha önce göç ve savaştan kaçış odaklı yapılığını ancak artık 

uyum ve başarıların haberleştirilmeye başlandığını belirtmiştir. 

G5: “Göçün ilk yıllarında iç savaştan kaçış hikâyeleri haberleri yapılırken şimdi 

ise özellikle Türk toplumuna uyum sağlamış kişilerin hayat öyküsü haber 

olabiliyor. Örneğin Suriyeli bir mühendisin Türkiye’deki hayatı kolaylaştıracak 

bir icadı haber olarak değerlendiriliyor.” 
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3.6 Gazetecilerin Ürettikleri İyi Örneklerin Analizleri 

Katılımcı gazetecilerin Suriyelilere ilişkin haberleri incelendiğinde genel 

çerçeveler itibariyle şu bulgulara ulaşılmıştır:  

 G1:  

“Dün Suriye’nin, Bugün Dünyanın Ötekileri: 

DOMLAR”16 başlıklı haberinde gazeteci 

Suriye’de yaşananların yerinden ettiği bir kesim 

olan Domlara ilişkin bir raporun ayrıntılarını 

duyurmuştur. Bu kesim tanımlarınken “Suriyeli, 

göçmen, mülteci” kavramlarına yer verilmiştir. 

Haberde, Suriye’de yaşananların tarihsel arka 

planı, haberin konusu olan kişilerin savaş ve göç 

nedeniyle yaşadığı travmalar anlatılmıştır. 

Haberde “Yerleşik Hayattan Göçebeliğe, Avrupa’da Aşırı Milliyetçilik Dönemi, Değişen 

Hayatlar, Silahlı Grupların ve Rejimin Tutumu, Nefret Söylemine Maruz Kalıyorlar, 

İstihdam ve İşsizlik” gibi ara başlıklar kullanılarak göç sorunun temel unsurlarına vurgu 

yapılmıştır. Metinde, habere konu olan araştırmanın kaynağı gösterilmiş, çalışmaya 

katılanların sayısına ve genel özelliklerine -haberin güvenilirliğinin sağlanması için- yer 

verilmiştir. Suriye’de yaşananların küresel çapta yarattığı etkilerden de bahsedilen 

haberde Dom topluluğunun üretim ilişkileri içinde kendisine nasıl yer bulmaya çalıştığına 

ve ekonomik kaygılarına değinilmiştir. Haber metninde Domların hem Suriye’de hem de 

Türkiye’de ve göç yolunda yaşadığı sorunlar da anlatılmıştır.  Böylece okuyucunun 

doyurucu bilgi alması, olayın bağlamını bilmesi ve en önemlisi de haberde söz edilen 

                                                           
16 (EK:H1)  
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kişilerin “yaşayan bireyler” olduğun ayırdına varması sağlanmıştır. Haberin görselleri de 

bu doğrultuda, Dom topluluğunun bireylerinin kadın, erkek, çocuk, hayatın içinde 

“gülümseyerek” verdiği pozlardan seçilmiştir. Gazeteci haberinde, Suriyeli Domlar için 

diğerlerinin kullandığı dili de sorgulamış, haberleştirdiği rapordaki bu bölüme uzun yer 

ayırmıştır. Metinde, Domların en çok dışlanma ve ayrımcılıkla karşılaştıkları anlatılmış, 

kendileri için kullanılan dilenci, kavgacı, hırsız gibi sıfatlardan duydukları rahatsızlık dile 

getirilmiştir. Haberin şu son cümlesi ile gazeteci en vurucu mesajı vererek bir an önce 

çözüme yönelik adım atılması çağrısı yapmıştır: “Raporda Suriye’nin ‘ötekileri’ olan 

Domların, savaşların etkisiyle dünyanın ‘ötekilerine’ dönüştüğü vurgulanıyor.”  

 

G2:  

“Günde 320 Suriyeli Bebeğin 

Sırrı” 17 başlıklı haberinde gazeteci 

toplumda Suriyeliler hakkında 

yaygın eleştiri konusu olan 

“doğum oranlarının fazlalığı”na 

değinmiştir. Bu konuyu bilimsel yönüyle haberleştiren gazeteci, toplumsal barışa ve 

uyuma katkı da sunmuştur. Haberin kaynağı olarak, Meclis Göç ve Uyum Alt 

Komisyonu’na, “Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar” araştırmasını sunan bir bilim insanı 

seçilmiş, böylece okuyucunun haberdeki görüşlere daha çok “güvenmesi” sağlanmaya 

çalışılmıştır. Gazeteci haberinde doğrudan Suriyeli kadınlarla görüşmemiş olsa da 

görüşüne yer verdiği kişi, bu görüşmeleri yaptığını belirtmiş böylece Suriyelilere ilişkin 

bu haberde, Suriyelilerin kendilerinin de bir şekilde temsil edilmesi sağlanmıştır. 

                                                           
17 (EK:H2)  
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Haberdeki “Ölümle yüzleşme soyun tükeneceği korkusu yaratıyor” cümlesi ile doğum 

oranlarının, yaşama kaygısı ve ölüm korkusu/savaş ile bağlantısı sağlanmış, okuyucunun 

empati kurabilmesine olanak verilmiştir. Yüksek doğum oranlarının diğer gerekçeleri 

olarak; kadınların söz hakkının olmaması/ toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik 

kaygılar (çocuklar büyüyünce iyi bir iş sahibi olup, ailesine bakabilir) gösterilmiş, 

böylece Suriyeliler için “ülkeleri, evleri, paraları yok, kendilerine bakamıyorlar bir de 

çocuk doğuruyorlar” türünden eleştirileri yapanların bilgi sahibi olması ve konuya başka 

açılardan da bakabilmesi için çerçeve oluşturulmuştur.  

Haberin unsurları çeşitli yönleriyle işlenmiş, konular çeşitlendirilmiştir. Bu 

şekilde ele alınış biçimi, farklı görüşlerin/ bakış açılarının temsil edilmesine imkân 

sağlamıştır. Kadınların toplumsal hayata katılımına dair bilgilere de yer verilen metinde 

kullanılan “Kadınlar Türkiye’de Güçleniyor” ara başlığı Türkiye’de olmanın ve 

Türkiye’nin -ülke olarak- olumlu yanlarını öne çıkarmaktadır. Suriyeli kadınlar açısından 

Türkiye’de çalışıyor olmanın, “güçlendiren, çocuklarına istediğini alabilen, kendi 

kararını verebilen” bireyler olunmasına katkısı da haberde işlenmiştir. Haberde Suriyeli 

kadınların Türkiye’deki yaşamlarında karşılaştıkları yasalarla ilgili durumlara da yer 

verilmiş, şiddetin yasak ve suç olduğunu öğrendikleri için mutlu oldukları ancak mülteci 

statüsünde olmadıkları için bazı haklardan yararlanamadıklarına değinilerek yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi için çözülmesi gereken sorunlara işaret edilmiştir. Haber 

metnine konu olan kişileri tanımlamak için gazeteci sadece “Suriyeli” sözcüğünü tercih 

etmiş metinde görüşüne yer verilenler ise buna ek olarak “mülteci ve göçmen” 

kavramlarını da kullanmıştır. Bu durum gazetecinin hukuki anlam taşıyan -mülteci, 

sığınmacı gibi- ya da negatif anlam üreten -kaçak- gibi kavramlara yer vermeyerek 

bilinçli bir tercih yaptığını ve kullandığı dilin etkisinin farkında olduğunu göstermektedir. 

Haberin görselinde kullanılan “sınıftaki çocuklar” fotoğrafı da olumlu bir anlam 
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taşımakta, haber metniyle birlikte değerlendirildiğinde hem eğitimin gerekliliği hem de 

sorunların eğitimle çözülebileceği çağrışımları yaratmaktadır.  

 

G3: 

Gazeteci, “Kobanili Ailenin 

Hayatı Değişti” başlıklı 

haberinde18 daha önce 

haberleştirilen bir aileye bu 

haber üzerine yardım 

yapılmasını işlemiştir. Gazeteci 

haberde, aileye bir belediyenin ve yardımseverlerin destek verdiğini, Suriye’den 

Ankara’ya göç eden Nejla Kobani ve ailesinin zor şartlardaki yaşam mücadelesinin 

televizyon ekranından yayınlanan hikâyesinin izleyenlerde etki oluşturduğunu 

belirtmiştir.  “Yıkık bir evde hayata tutunmaya çalışan 15 kişilik Kobanili aile” olarak 

tanımlanan habere konu olanlar, haberde kendi sözleriyle yer bulmuştur. Aile üyelerine 

yardım edenlerin ve Nejla Kobani ile Asmin Kobani’nin röportajları metinde 

kullanılmıştır. Röportaj yapılan aile bireyleri ülkelerinde savaş, Türkiye’de ise yoksulluk 

nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatmış, başka ailelerin de yardıma ihtiyacı olduğunu 

hatırlatmıştır. Gazeteci metinde yer verdiği bu bölümlerle, genellikle birer sayısal 

veri/istatistik olarak haberlerde karşımıza çıkan Suriyelilerin, insan olduğunu 

okuyucu/izleyiciye hatırlatmıştır. Haber metninde habere konu olan kişiler için gazeteci 

tarafından “Suriyeli”; aileye yardıma gelenlerin röportajında “mülteci”, aile bireyi Nejla 

Kobani’nin röportajında ise “göçzede” kavramı kullanılmıştır.  

                                                           
18 (EK:H3)  
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G4: 

“Yine Bir Göçmen Faciası”19 

başlıklı haberinde Bodrum’da 

batan bir göçmen teknesindeki 

22 kişinin hayatını kaybettiği, 

211 kişinin ise kurtarıldığı 

olayı fotoğraflarla anlatmıştır. Söz konusu foto haberde gazeteci, görselleri seçerken etik 

ilkelere uygun davranmış, ölenlerin cansız bedenlerini fotoğraflamamıştır. Fotoğraflarda 

deniz yüzeyindeki eşyalar, can yelekleri ve batan tekne ile kurtarılan çok sayıda göçmene 

yer verilmiştir. Kurtarılan göçmenlerin bulunduğu fotoğrafların; haberin konusu olanlar 

açısından insan onurunu incitecek bir çerçeveye, okur açısından da rahatsız edici ve 

bakmaktan çekinilecek bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.  

 

G5:  

Gazetecinin hem televizyon hem 

web sitesinde yayınlanan 

haberinde farklı ülkelerden bir 

grup göçmenin Avrupa’ya gitmek 

için kaçak yollarla geçmeyi 

denediği Yunanistan’da yaşadıkları ve zorla Türkiye’ye geri gönderildikleri 

anlatılmıştır.20 Metinde “mülteci, göçmen, düzensiz göçmen” kavramları kullanılmıştır. 

                                                           
19(EK:H4)  

20(EK:H5) 
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Haber, giriş bölümünde “Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına 

bir yenisi daha eklendi. Yunan sınır güçleri, 3 mülteciyi 2 gün aç ve susuz bıraktı, dipçikle 

dövdü, ardından da Meriç Nehrine attı. Türkiye'nin sahip çıktığı mülteciler, yaşadıklarını 

anlattı.” cümleleriyle özetlenmiştir. Haberin ekran spotunda “Bizi dövüp Meriç’e attılar” 

ifadesi kullanılmıştır. Video ve fotoğraflarda ağırlıklı olarak göçmenlerin vücutlarındaki 

darp izleri gösterilmiştir. Mağdurların röportajları dublaj/çeviri yöntemiyle habere 

eklenmiş ve yaşadıkları kendilerine anlattırılmıştır. Haberin ilk görüntüsü vücutlarında 

darp izleri olan insanlardan seçilmiş, haberde Yunanistan polisinin insanlık dışı 

uygulamaları mağdurdan ağzından röportajlarla şu şekilde ifade edilmiştir:  

- "Bizi bir evde iki gün tuttular, yemek ve su vermediler. Sonra nehir kenarına 

getirdiler ve dövmeye başladılar. Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı 

morardı. Allah razı olsun Türkiye'den, tedavimi yaptırdı. Bize su ve yemek 

verdiler" 

- “Bir gün orada kaldıktan sonra beni zorla nehre attılar. Kendimi Türk askerine 

teslim ettim. Asker alır almaz beni hastaneye götürdü. Çok şükür buradayım ve 

iyiyim." 

Haberi hazırlayan gazeteci yasak 

bölge levhasının yanında çektiği 

anonsunda şu ifadelere yer vermiştir: 

"Biraz ilerisi Yunanistan sınırı. İki 

ülke arasından Meriç Nehri geçiyor. 

Yunan güvenlik güçleri kötü 

muamele yaptığı düzensiz göçmenleri 

nehre bırakarak, zorla Türkiye'ye 

geçmeye zorluyor."  
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Haberin son bölümünde Dışişleri Bakanlığı verileri paylaşılmış, 2019 yılının 10 aylık 

döneminde farklı milliyetlerden yaklaşık 25 bin göçmenin zorla Yunanistan tarafından 

Türkiye’ye sınır dışı edildiği bilgisine yer verilmiştir. Bu haberin genelinde Türkiye’nin 

göçmen politikası ve Türk yetkililerin göçmenlere davranışları olumlanırken, sınır 

komşusu Yunanistan ile tarihten gelen çatışmalara/anlaşmazlıklara örtük biçimde yer 

verilmiştir. Göçmenler ise Suriyeli olsun-olmasın mağdur, kaçak, yasadışı yolları tercih 

eden bireyler olarak haberde yer almıştır.  

 

G6:  

Bodrum’dan Yunanistan’a 

gitmeye çalışan Suriyelileri 

taşıyan teknenin alabora 

olmasının ardından yaşananları 

haberleştiren gazetecinin başlığı 

“Ölen İki Kardeş Anne ve 

Babasının Kucaklarında” 21 

Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekibinin birlikte katıldığı bir arama-

kurtarma çalışmasını anlatan gazeteci, yaşananlara bire bir tanık olmuş, olan-biteni 

kendisi kayıt altına almıştır. Haberde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın İstanköy Adası’na 

geçmek için bir tekneye binen 23 kişinin “ölüm kalım savaşı” verdiği anlatılmış, 

Suriyelilerin kötü hava koşullarına rağmen ahşap bir tekneye bindirildiğine dikkat 

                                                           
21 (EK:H6) 
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çekilmiştir. Haberde doğal ses ve efektlere uzun yer verilmiş, alabora olan tekneden 

denize düşen iki küçük çocuğu kurtarma çalışmaları gösterilmiştir.   

- (Haber metni) “Kendi çabaları ile kıyıya ulaşmayı başaran kaçakların büyük 

çoğunluğu denizde kaybolan iki çocuk için çevreden yardım istedi. Vatandaşların 

yardımıyla denizden çıkarılan Suriyeli 2 çocuk için yapılan bütün müdahaleler 

yetersiz kaldı.” 

- (Haberde kullanılan ses) “Bu yaşıyor herhalde nefesinden. Bu yaşıyor galiba. 

Tez! Tez! Bu yaşıyor, tez… Hadi hadi ambulans gerek!” 

Haber videosunda hayata döndürülmeye çalışılan çocukların görüntüleri 

bulanıklaştırılmış, izleyici tarafından net seçilmemesi için filtre uygulanmıştır. Gazeteci 

olayın tanıklarına da haberde yer vermiştir:   

-(Haber metni) “Çocuklara suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalışan Kenan Şahin 

gazetecilere yaptığı açıklamada ‘suni teneffüs yaptık ama bayağı bir zaman 

olmuştu. Bizi de yoldan çevirdiler zaten bayağı bir zaman olmuştu herhalde 

döndüremedik’ dedi.” 

Yapılan müdahalelerle bir çocuğun kurtarıldığı ancak kardeş olan 2 çocuğun 

hayatını kaybettiği belirtilen haberde, soruşturma başlatıldığı ifade edilmiş, yasadışı geçiş 

işini planlayan şebekenin sorumlularının yakalanması için çalışma başlatıldığı bilgisi 

verilmiştir.   

Hayatını kaybedenlerin görüntüsü her ne kadar filtre ile bulanıklaştırılmış da olsa, 

izleyende etkisi son derece yüksek olan bu görüntüler, hemen her gün yaşanan sıradan bir 

olay olarak gazete ve televizyonlara yansıyan ölümlere farklı bir boyuttan bakma olanağı 

sağlamaktadır. Gazetecinin bir tercih olarak sadece kurtulanları değil, kurtarılmaya 

çalışılırken kaybedilen hayatları da ekrana yansıtması ayrıca çocukların isimlerini 
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belirtmesi, Suriyeli ölümlerinin birer sayısal veri olarak seyredilip, unutulmasını 

engellemenin de bir yoludur. Gazeteci yaşananları aktarırken etik/mesleki ilkelere bağlı 

kalmaya çalışmış, çocukların görüntüsünü yayınlayıp-yayınlamamak konusunda bilinçli 

tercihini yaparak “etkiyi” bu yolla güçlendirmeyi tercih etmiştir. Görüntüler bulanık, uzak 

ve genel planlardan seçilmiş, yaşananların tanıklığı yansıtılarak gerçeklik algısı 

artırılmıştır.  

 

G7:  

“Geceleyin Sınırdan Geçtik”22 

başlıklı haber, yanda yer alan 

görselden yola çıkılarak 

yazılmıştır. Habere konu olan 

kişiler için “Suriyeli sığınmacı” 

tanımını kullanan gazeteci, 

bunun nedenini de aynı metin içinde belirtmiş, “mülteci” kavramının işaret ettiği hukuki 

statünün, Suriyelilere tanınmadığını hatırlatmıştır. Klasik haber dilinden uzak, güçlü ve 

okuyanda duygu uyandıran betimlemelerle yazılan haber, gazetecinin yaşadığı bir olayı 

sorgulaması üzerine kurgulanmıştır. Otogarda karşılaştığı bir grup Suriyeliyi gördüğü 

andaki duygularından yola çıkan gazeteci, onların yaşadıkları zorlukları, savaş 

psikolojisini, Türkiye’ye gelmek için çabalarken yolda başlarına gelenleri, göç yolundaki 

tehlikeleri anlatmakta, kamplarda yaşananları, yiyecek ve su sıkıntısı gibi birçok bilgiyi 

metne gömerek okuyucunun zihninde canlandırmaktadır. Yoksulluk/açlık/dilenmek gibi 

çoğu başka haberin yüzeye çıkardığı konuları işlemekten kaçınmış, Suriyeli bir genci 

                                                           
22 (EK:H7)  
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haberinde betimlerken bu durumu şöyle ifade etmiştir: “O kadar konuşuyor ama bir ‘açlık 

ve ekmek’ sözcükleri yok konuştuğu onca kelime arasında. Oysa açlık çocukların ve 

kadınların yüzlerini kaplamış, mecalsiz bırakmış onları, gözlerinin feri sönmüş. Aklına 

mı gelmiyor, insanı içten içe kemiren o duygu yitmiş mi yoksa?” 

 Haberinde, Türkiye’de yaşanan istihdam sorunu ve emek sömürüsüne değinirken 

haberin fotoğrafı ile bağlantı kurmuş, ucuz iş gücü sömürüsünü alışılmadık bir şekilde 

tarif etmiştir: 

- “O gün boyunca o tekini yitirmiş ayakkabının fısıltısıyla dolandım Amik 

ovasını, kampın kapısından binlerce sığınmacının boşaldığını, kamyonet 

kasalarına ve traktör römorklarına doldurulup ucuz iş gücü olarak, çapaya, bağ 

budamaya, bezelye toplamaya ve diğer işlere götürüldüklerini ve mecbur 

oldukları bilinerek, günlük 5 ile 20 lira arası fiyatlarla çalıştırıldıklarını, 

evlerine dönmek için savaşın bitmesini belediklerini dinledim onlardan.”  

Gazeteci, seçtiği görselde “imgenin gücünü” göstermiş, tek bir insan, mağdur, 

cansız beden vb. kullanmadan etki yaratmayı başarmıştır. Haberinde, fotoğrafın 

hikâyesini de anlatarak, okuyucu üzerinde daha güçlü etki bırakmıştır.  

- “Gözüm duvar dibinde, çamura bulanmış, üç tek kadın ayakkabısına ilişiyor. Bir 

tek kare alıyorum, kişisel tarihime not düşmek için. Bu kareye her baktığımda, şu 

öndeki, eşini kaybeden, bana fısıldıyor ‘geceleyin sınırdan geçtik, ölüm gömülü 

topraklardan, ışıksız ve suskundu zeytin ağaçları – yıldızlar da sustu- yağmura 

kandı tekimiz, halebi mor sahtiyandan biçilmiştik’ “ 
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G8:  

Suriyeli bir genç kızla yaptığı 

röportajı haberleştiren gazeteci, 

bir başarı hikâyesi anlatmıştır. 23 

Haberde ekran spotları olarak 

“Kız Çocuklarının Umudu 

Ravda, Üniversiteyi bitirdi, Şimdi Çocukları Okutmak İçin Çalışıyor, 14 Yaşında 

Evlendirilmek İstendi, ‘Zorla Evlendirilmek İstendi, Karşı Çıktı, Üniversiteyi Bitirdi’ ” 

başlıklarına yer verilmiştir. 

Türkiye’deki bir kampta ailesiyle birlikte kalan Ravda’nın hikâyesinin anlatıldığı 

haberde Ravda’nın kendi açıklamalarına yer verilmiştir. Genç kız ülkesinde yaşadıklarını 

haberde şu şekilde anlatmıştır: “Savaş ne demek bilmiyordum ama sonra gözüm önünde 

arkadaşlarım öldüğünde ve öğretmenim dövülerek hapse alındığında o zaman savaşın çok 

kötü bir şey olduğunu öğrendim.” Bu çarpıcı cümlelerle bir çocuğun gözünden savaşın 

betimlemesi yapılmıştır. Kampta yaşayan ailelerin, çocuklarını “güvenlik ve gelecek 

endişesi” nedeniyle bir an önce evlendirmek istediğini anlatan genç kız kendisi de bu 

durumla karşılaştığını fakat karşı çıkarak okula devam ettiğini ve üniversiteyi kazandığını 

belirtmiştir.  

-“50 lira var cebimde ve kamptan çıktım. Ama otobüsü beklerken kampa baktım 

ve dedim ki ‘ben bir gün okuyacağım ve  önemli bir insan olacağım.’ ”  

Haberdeki bilgilere göre; parası olmadığı halde büyük zorlukları göze alarak 

üniversite eğitimini tamamlayan ve eğitiminin bir bölümünü de yurtdışında sürdüren 

Ravda’nın bu cesareti ve başarısı Suriyeliler için genelde kurulan “aciz, zayıf, eğitimsiz” 

                                                           
23 (EK:H8) 
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temsillerinin doğru olmadığını göstermesi ve onlara ilişkin olumsuz algıların yeniden inşa 

sürecini sarsıntıya uğratması açısından önem taşımaktadır. Haberin sonunda Ravda’nın, 

kamplardaki diğer kız çocuklarının eğitim alması için dernek kurarak çalışmalar yaptığına 

da yer verilmiş, Ravda; genç yaşına rağmen toplum lideri olmaya aday yönü öne 

çıkarılarak başarılı, öncü, toplusal eşitlik ve adalet için çalışan bir bakış açısıyla temsil 

edilmiştir. 

G9: 

Katılımcı gazeteci 

Yunanistan’ın Midilli 

Adası’ndaki bir 

göçmen kampını 

konu edindiği 

televizyon haberinde24 ekran spotu olarak “Midilli’deki Kimsesiz Çocuklar, Kamptaki 

Çocuklar Mülteci Dramının En Karanlık Yüzü, Kimsesi Olmayan Çocukları Bekleyen 

Tehlikeler Endişe Verici” başlıklarını kullanmıştır.  Haberin giriş bölümünde şu ifadelere 

yer verilmiştir:  

- “2 kişinin hayatını kaybettiği yangınla yeniden gündeme gelen Midilli 

Adası’ndaki Moria Mülteci Kampı’ndaki sorunlardan biri de ailesinin yanında 

olmayan çocuklar...  Kamp kayıtlarına yetişkin olarak kaydedilen onlarca 

çocuk; organ kaçakçılığı ve cinsel istismar gibi tehlikelerle karşı karşıya...” 

                                                           
24 (EK:H9) 
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Gazeteci kampın önünde çektiği 

anonsta, kampta kapasitesinin 4 

katından fazla göçmen bulunduğunu 

ve sürekli yeni kişilerin getirildiğini 

belirtmiş, zaten kötü olan yaşam 

koşullarının daha da kötüleştiğini 

söylemiştir. Kampın fiziki 

koşullarından ziyade barındırdığı 

çocuklarla ilgili endişelerin dile 

getirildiği haberde, Yunanistan’da evrensel çocuk haklarına karşı uygulamalar 

sürdürüldüğü, küçük yaştaki göçmen çocukların ailelerinden zorla ayrıldığı anlatılmıştır. 

Çocukların yasadışı olarak yetişkin gibi kayıt yapılması suretiyle kamplarda tek başlarına 

yaşamak zorunda bırakıldığı ve bu süreçte organ kaçakçılığı ve cinsel istismar gibi 

tehlikelerle karşılaştıkları belirtilmiştir. Yaklaşık 1 yıl önce Yunanistan'ın eski Dışişleri 

Bakanı Nikos Kocias’ın kimsesiz göçmen çocukların Avrupa'daki pedofili şebekelerinin 

eline düştüğünü açıklaması da haberde destekleyici bir unsur olarak kullanılmıştır. Ayrıca 

Birleşmiş Milletler verilerine gönderme yapılarak Yunanistan’ın başka adalarındaki 

kamplarda da aynı sorunun yaşandığı dile getirilmiştir. Gazeteci, kamptaki çocuklardan 

bazılarıyla konuşmuş, onların görüşlerine de haber metninde ve röportajlarda yer 

vermiştir. 
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SONUÇ 

Suriye’den Türkiye’ye doğru süren göç yakın dönemde sona erecek gibi 

görünmemektedir. Coğrafi yakınlık nedeniyle Suriye meselesine dahil olmaktan 

kaçınamayan Türkiye, resmi rakamlara göre sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyelerle bir 

süre daha birlikte yaşamak zorundadır. Suriyeliler içindeki yeni doğan ve genç nüfus 

oranlarının fazlalığı, çoğunun geri dönmek istemediğini gösteren araştırmalar artık 

Suriyelilerle birlikte yaşama fikrine alışılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Peki bu 

duruma siyasetçiler, yöneticiler, eğitimciler, sağlık çalışanları, yerel yönetimler, güvenlik 

güçleri ya da gazeteciler ne kadar hazırlıklıdır?  

Suriyeliler cephesinden bakınca da tablo iç açıcı görünmemektedir. Genellikle 

kendi sözleri ile kamuoyunda ya da medyada yer bulamayan Suriyeliler, Türkiye’de 

nelerle karşılaşmaktadır? Suriyelileri temsil eden bir grubun düzenlediği basın 

toplantısında, bu sorunun yanıtı şöyle verilmiştir: Türkiye'de geçici koruma kapsamında 

bulunan Suriyelilere ilişkin görüşlerini açıklayan Hepimiz Göçmeniz Platformu ile 

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği25, en çok yalan haberler nedeniyle sorun 

yaşadıklarını ifade etmiştir.26 O “yalan” haberlerin başlıcalarının da "Suriyelilerin 

devletten maaş aldıkları, dükkan açan esnafın vergi vermediği, istedikleri üniversiteye 

sınavsız girdikleri, öğrenci olanların devletten burs aldığı, hastanelerde sıra 

beklemedikleri, elektrik, su, doğal gaz faturası ödemedikleri, seçimlerde oy kullandıkları” 

iddialarına ilişkin olduğu belirtilmiştir. Toplantıda bu gerçek dışı iddiaların, ayrımcılık 

ve hedef göstermeye neden olduğuna dikkat çekilmiş, Suriyeliler hakkındaki yalanların 

bazı sonuçlar doğurmaya başladığı ifade edilmiştir. Basın toplantısındaki şu cümle 

önemlidir: “Suriyeli göçmenler bağlamında ayrımcılık ve ırkçılık, sosyal medyada ve 

                                                           
25 Hepimiz Göçmeniz Platformu ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin organize ettiği basın toplantısında Suriye Dernekler 

Platformu, Mülteciler Derneği, Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Medipol Üniversitesi 
Akdeniz Araştırmaları Göç Araştırma Merkezi imzacı olarak yer aldı. 
26 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/stklardan-suriyelilere-yonelik-yalan-haberlere-iliskin-aciklama/1656008 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/stklardan-suriyelilere-yonelik-yalan-haberlere-iliskin-aciklama/1656008
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başka mecralarda dolaşıma sokulan bir dizi gerçek dışı bilginin ön yargıları 

pekiştirmesinden besleniyor.” Medya ve gazeteciler bu önyargıların pekiştirilmesinde 

isteyerek ya da istemeyerek rol almaktadır. Ancak başta medyanın içinde bulunması 

gereken uyum politikalarının zorunluluğu da ortadadır. Bu bağlamda Suriyelilere yönelik 

güvenlik, sağlık, barınma, gıda, eğitim gibi temel hizmetler konusunda çalışmalar 

yoğunlaşmıştır fakat ne bu çalışmalara ne de her an yaşanabilecek bir toplumsal kavganın 

eşiğindeki Suriyelilerin kendi kimliklerine ilişkin olumlu haberler medyada yeterince yer 

almaktadır. Yapılan az sayıda “iyi örnek” haber ise yayılma ve toplumun her kesimine 

ulaşma konusunda sorun yaşamaktadır. Bunun nedeni Suriyelilerin geri dönmesini 

bekleyen ve onları kabullenmeyen toplum içindeki egemen ideoloji midir? Bu anlayışla 

yeniden ve yeniden inşa edilen haber yapıları mıdır? Bu çalışmada ideoloji kavramına 

bireyi dışarıda bırakan ve kendini yukarıdan dayatan bir olgu olarak bakılmamıştır.  

Çalışmanın öznesi olan gazetecilerin, toplumsal inşa sürecinin inşaatçıları olarak egemen 

ideolojinin içinde yaygın kalıpları yeniden üretmekle birlikte, bu üretim sürecinin 

bilincinde olarak, bireysel bazı farklılıklar ortaya koyabilecekleri görülmektedir. 

Gazetecilik, toplumdaki hâkim düşüncenin aynası olmak zorunda değildir. Gazetecilik, 

hâkim/ yaygın ve güçlü olana itiraz etmenin de bir yoludur. Bunlardan hangisini dikkate 

alarak mesleğini sürdüreceği gazetecinin kendi seçimidir.  

Gerek siyasi/toplumsal durum, gerek ekonomik koşullar nedeniyle haber 

medyasında giderek birbirine benzeyen ve kendisini tekrar eden haberlerin yapıldığı 

dikkat çekmektedir. Fakat böyle bir ortamda dahi gazetecilerin bireysel özelliklerini 

devreye sokarak, etik ve mesleki ilkelere uygun habercilik yapabildikleri durumların da 

olduğu mülakat sorularına verilen yanıtlarda görülmüştür. Çalışmada soruların 

yöneltildiği gazetecilerin Suriyelilere ilişkin haberlerinin “olumlu örnekler” olduğu daha 

önce de belirtilmiştir. Gazetecilerin eğitim durumlarına bakılınca tamamının üniversite 

eğitimi almış olmasının yapmış oldukları habercilikte bir fark yarattığı ortaya çıkmıştır. 
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Gazetecilerin çoğu iletişim fakültesi ya da iletişimle ilgili bölüm mezunudur. Verilen 

yanıtlarda bir haberin taşıması gereken özellikler, haberde görüşlerine yer verilen kişiler, 

haber konularının seçimi, yaptıkları haberlerin etkisi hakkında gazetecilerin yüksek 

farkındalığa sahip olduğu görülmüştür. Gazeteciler Suriyelilerle ilgili haberlerde ayrımcı 

ve nefret içeren dil kullanılmaması, önyargıların haber metinlerine yansıtılmaması, 

haberin tarihsel bağlamından koparılmaması, Suriyelilerin kendi görüşlerine yer 

verilmesi, görsellerin etik ilkelere uygunluğu gibi bazı gereklilikler sıralamış, bu 

gerekliliklere kendileri de dikkat ettiklerini belirtmiştir.  

Medya sahipliği ve çalışılan kurumun yönelimlerinin haberlerini etkilediğini 

ancak bu etkiyi kontrol edebildiklerini ya da sınırladıklarını söyleyen katılımcılar 

“medyaya baskı”, “medyanın egemenlerin alanından çıkamayacağı”, “gazetecilerin haber 

üretim sürecinde asla özgür olamayacakları” gibi bir takım yaygın ve süregelen kalıpların 

kırılabileceğini göstermiştir. Katılımcılar, toplumsal genel görüş ve çalıştıkları kurumun 

belirlemeleri olmadan ya da bu etkileri azaltarak haber yazmanın mümkün 

olup/olmadığına ilişin verdikleri yanıtlarda çoğunlukla bu etkiyi hissettiklerini ancak 

etkiyi yönetebildiklerini ifade etmiştir. Bu fikirdeki katılımcılar üzerlerindeki etki ve 

baskıyı kendilerine özgü yöntemlerle azaltmakta/yönetmekte olduklarını belirtmiştir.  

Belli bir grup gazeteciyle görüşülerek yapılan bu çalışma, gazetecilerin eğitim ve 

farkındalık düzeylerinin mesleklerini yaparken büyük önem taşıdığını göstermektedir. 

Suriyeliler konusunda yapılan haberlerde “iyi örmek” üreten gazetecilerin üniversite 

eğitimi almış oldukları, etik değerler, mesleki kodlar ve Suriye sorunu hakkında belli bir 

farkındalık geliştirerek haber ürettikleri tespit edilmiştir. Medyada genel olarak kurulan 

ve tekrarlanan Suriyeli haberlerine ilişkin olumsuz çerçevelerin gazetecilerde 

oluşturulacak bir farkındalık ile değişime uğraması olasılık dahilindedir. Suriyelilerin 

toplumda yarattığı düşünülen birçok sorunun -eğitimden, ekonomiye, sağlık ve güvenliğe 

kadar- çözümünde farklı iletişim yöntemlerinin katkısının olabileceği düşünülmektedir. 
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Bu farklı iletişim yöntemini uygulayacak olanlar ise gazetecilerdir. Toplumsal barışa 

katkı sağlayabileceği fikrini üretim süreci sırasında hatırlayan gazeteciler, farklı bir 

habercilik örneği sergileyebilecektir. Gazetecilerin başka bir haberciliğin mümkün 

olduğuna dair çeşitli seminer, çalıştay, atölye çalışmalarına katılmaları, etik 

duyarlılıklarını yükseltmeleri, Suriyelilerle ilgili araştırma ve verilere daha kolay 

ulaşmaları, mesleklerinin yarattığı etkiye dair inançlarını tazelemeleri halinde 

oluşturdukları farklı bakış açıları ile bu haberleri ele alış tarzlarının da değişeceği 

düşünülmektedir. Medya kurumlarının kendilerinin, üniversitelerin ya da meslek 

örgütlerinin girişimleriyle, gazetecilere yönelik düzenlenecek çeşitli eğitim 

çalışmalarıyla, bu “başka habercilik” yöntemi geliştirilebilir ve yayılabilir.  Bu 

çalışmadan yola çıkılarak yukarıda sayılan mesleki eğitim ve farkındalık çalışmalarının 

gazetecilere nasıl ulaşabileceği, farklı bakış açısının gazeteciler arasında nasıl 

yayılabileceği araştırılabilir. 

Soruların tamamına verilen yanıtlar ve gazetecilerin haber örnekleri birlikte analiz 

edildiğinde ortaya şu sonuç çıkmaktadır: Gazeteci, inşasında rol aldığı egemen ideoloji 

içinde farkındalık geliştirerek ve etik ilkelere bağlı kalarak üretim yapabilir. Bu 

üretimiyle fark yaratabilir. Suriyelilere yönelik haberlerde artık tekrarlanması gereken 

“onlar artık burada ve biz birlikte barış içinde yaşamalıyız” fikridir. Bu fikir, yaptığı işin 

önemini bilen ve her türlü baskıya rağmen “bir şansım daha olsa yine gazeteci olurdum” 

diyen gazetecilerin farkındalığı sayesinde çoğalacak ve yayılacaktır. 

 

 

 

 



107 
 

KAYNAKÇA 

Althusser, L., (2003), İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev: Tümertekin, A., 

İstanbul, İthaki Yayınları 

Berger, A.A., (2000), Media and Communication Research Methods, London: Sage 

Boztepe, V., (2017), Televizyon Haberlerinde Suriyeli Mültecilerin Temsili, İLEF 

Dergisi, 4 (1), Bahar 

Butler, J., (2005), Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, Çev: Ertür B., İstanbul, Metis 

Yayınları 

Butler J., (2015), Savaş Tertipleri, Çev: Öztürk, Ş., İstanbul, Metis Yayınları 

Cevizci, A., (2015), Felsefe Tarihi, İstanbul, Say Yayınları 

Çoban, Keneş, H., (2016), “Metaforun Ayrımcı Hegemonyanın İnşasındaki Rolü: 

Suriyelilerin Haberleştirilmesinde Metafor Kullanımı” , Gaziantep 

Üniversitesi Journal of Social Science, !4 (2) 

Devran, Y., Özcan Ö., (2016) “Söylemlerin Dilinden Suriye Sorunu”, Marmara İletişim 

Dergisi, sayı 25, s:35-52 

Devran, Y., (2010), Haber Söylem İdeoloji, İstanbul, Başlık Yayınları 

Dursun, Ç., (2001)., TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara, İmge Yayınları 

Dursun, Ç., (2004), Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Der: Dursun, Ç., Ankara, Elips 

Kitap  

Ekici, S., Tuncel, G., (2015), “Göç ve İnsan”, Birey ve Toplum Dergisi, Bahar, Cilt 5, 

Sayı 9  

Erdoğan, İ., Korkmaz, A., (1990), İletişim ve Toplum Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve 

Değişimci Yaklaşımlar, Ankara, Bilgi Yayınevi 



108 
 

Erdoğan, M., Kavukçuer, Y., Çetinkaya, T., (2017), “Türkiye’de Yaşayan Suriyeli 

Mültecilere Yönelik Medya Algısı”, Liberal Perspektif Analiz Dergisi, 

Nisan Sayısı, Özgürlük Araştırmaları Derneği 

Fairclough, N., (1992), Discourse and Social Change, UK, Politiy Press 

Fowler, R., (1991), Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London, 

Routledge. 

Girgin, A., (2002), Haber Yazmak, İstanbul, Der Yayınevi 

Göker, G., Keskin, S., (2015), Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk 

Yazılı Basınındaki Temsili, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 41 

Gunn A., Demirören A., (2019), Radikalleşmenin Önlenmesi ve Terörizm Olgusu 

Raporu, Ankara, Polis Akademisi Yayınları 

Hall, S., (1999), “Kültür, Medya ve İdeolojik Etki”, Medya, İktidar, İdeoloji, Der: Küçük, 

M., Ankara, Ark Yayınları  

Heidegger, M., (2011), Varlık ve Zaman, İstanbul, Agora Kitaplığı 

İnal, A., (1996), Haberi Okumak, İstanbul, Temuçin Yayınları 

İnceoğlu, Y., Çomak, N., (2009), “Teun A. van Dijk”, Metin Çözümlemeleri, İstanbul, 

Ayrıntı Yayınları 

Johnson, J., (2002) In- Depth Interviewing, Handbook of Interview Research Context & 

Method, Editors: Jaber, F., Gubrium, James, A., Holstein, London, Sage 

Publications 

Karaduman, S, (2007), Medyatik Gerçeklikte Kimlik Temsilleri: Televizyon Haberlerinin 

Aktörleri Üzerine Düşünceler, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Akademik Dergi, 4 (4)  



109 
 

Karapınar, A., Gerçeklik ve Hiper Gerçeklik; Baudrillad ve G. Debord Anlatılarından 

Hareketle “Hakikatin Yeniden İnşası”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, Cilt:10, Sayı:53 

Kazancı, M., (2002), “Althusser, İdeoloji ve İletişimin Dayanılmaz Ağırlığı”, A.Ü SBF 

Dergisi cilt:57 

Matheson, D., (2005), Media Discourse: Analysing MediaText. Berkshire: Open 

University Press 

Murdock, G., Hansen, A., (1985), “Constructing the Crowd: Popular Discourse and Press 

Representation”, The Critical Communication Review 3. Popular Culture 

and Media Effects, (ed.) V. Mosco ve J. Mosco, NJ: Abex. 

Oytun, O., (2015), “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu”, Ankara, 

ORSAM 

Özdenören, R., (2002), Yazı, İmge, Gerçeklik, İstanbul, İz Yayıncılık 

Özgül, E., (2016), “Sınır Kapıları, Dikenli Teller, Yollar, Kamplar Çocuklar: Kurban ve 

İstisna Olarak Mülteci, Marmara İletişim Dergisi, Sayı 25 

Parenti, M., (2008), “Tekelci Medya Manipülasyonu”, Medya, Popüler Kültür ve 

İdeoloji,  Der: Yaylagül, L., Korkmaz, N., Ankara, Dipnot Yayınları. 

Saryal, N., (2019), “Suriyeli Sığınmacılar ve Demografik Projeksiyonlar”, Özel Rapor, 

21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü 

Scheufele, D., A., (1999), Framing as a Theory of Media Effects, Journal of 

Communication 

Sözen. E., (1999), Söylem, Belirsizlik, Mücadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, İstanbul, 

Paradigma Yayınları 



110 
 

Taş, T., (2017), “Ötekinin İmgesiyle Karşılaşma ve İzleyicinin Etik Sorumluluğu: Alan 

Kurdi İmgesi Üzerine Eleştirel Düşünceler, Mülkiye Dergisi, 41 (4) 

Tekin, H., (2006) “Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak 

Derinlemesine Görüşme”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Cilt 3, 

Sayı 13 

Tokgöz, O., (2000), Temel Gazetecilik, Ankara, İmge Yayınevi 

Tunca, H., Karadağ, A., (2018), “Suriye’den Türkiye’ye Göç: Tehditler ve Fırsatlar, Kara 

Harp Okulu Bilim Dergisi, Aralık, Cilt 28, Sayı 2 

Uzun, R., (2007), İletişimin Etiği, Sorunlar ve Sorumluluklar, Ankara, Gazi Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Basımevi 

van Dijk, Teun A., (1988), News As Discourse. NJ: Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers 

van Dijk, Teun A., (1999), Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları, Medya, İktidar, 

İdeoloji, Der: Küçük, M., (2005) Medya, İktidar, İdeoloji, Ankara, Ark 

Yayınları  

 

İNTERNET SİTELERİ 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/stklardan-suriyelilere-yonelik-yalan-haberlere-iliskin-

aciklama/1656008 

https://www.goc.gov.tr/ 

https://www.researchgate.net/publication/209409815_Framing_As_a_Theory_of_Medi

a_Effects 

https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10024 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/stklardan-suriyelilere-yonelik-yalan-haberlere-iliskin-aciklama/1656008
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/stklardan-suriyelilere-yonelik-yalan-haberlere-iliskin-aciklama/1656008
https://www.goc.gov.tr/
https://www.researchgate.net/publication/209409815_Framing_As_a_Theory_of_Media_Effects
https://www.researchgate.net/publication/209409815_Framing_As_a_Theory_of_Media_Effects
https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10024


111 
 

https://www.stratejikortak.com/2019/05/suriye-haritasi-mayis-2019.html 

https://youtu.be/bqPARIKHbN8) 

https://www.haberler.com/unlu-sarkici-fettah-can-suriyeli-paylasimiyla-12197800-

haberi/  

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/stklardan-suriyelilere-yonelik-yalan-haberlere-iliskin-

aciklama/1656008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.stratejikortak.com/2019/05/suriye-haritasi-mayis-2019.html
https://youtu.be/bqPARIKHbN8
https://www.haberler.com/unlu-sarkici-fettah-can-suriyeli-paylasimiyla-12197800-haberi/
https://www.haberler.com/unlu-sarkici-fettah-can-suriyeli-paylasimiyla-12197800-haberi/
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/stklardan-suriyelilere-yonelik-yalan-haberlere-iliskin-aciklama/1656008
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/stklardan-suriyelilere-yonelik-yalan-haberlere-iliskin-aciklama/1656008


112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 

  



113 
 

EK1:H1 kodlu haber 
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EK2: H2 kodlu haber 
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EK3: H3 kodlu haber 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

EK4: H4 kodlu haber 
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EK5: H5 kodlu haber 

 

Vücutlarında morluk ve yara izleri 

olan bu insanlar göçmenler. 

Darp izlerinin nedeni ise kaçak 

girdikleri Yunanistan'da askerlerin 

onlara uyguladığı şiddet. 

 

 

EFEKT 

 

İddiaya göre 3 mülteci, Yunanistan'a kaçak yollardan girdi… Ancak ülkenin sınır 

devriyeleri tarafından yakalandılar. 

 

ANONS: "Biraz ilerisi Yunanistan sınırı. İki ülke arasından Meriç Nehri geçiyor. Yunan 

güvenlik güçleri kötü muamele yaptığı düzensiz göçmenleri nehre bırakarak, zorla 

Türkiye'ye geçmeye zorluyor. "   

 

Göçmenler o andan sonra neler yaşadıklarını anlattı.  

 

DUBLAJ "Bizi bir evde iki gün tuttular, yemek ve su vermediler. Sonra nehir kenarına 

getirdiler ve dövmeye başladılar. Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı 

morardı. Allah razı olsun Türkiye'den, tedavimi yaptırdı. Bize su ve yemek verdiler" 
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Bilal Tahi , Yunan askerinin tüfekle vurması sonucu kafasından yaralandığını söyledi. 

Nehre atıldığını ifade etti.  

 

DUBLAJ "Bir gün orada kaldıktan sonra beni zorla nehre attılar. Kendimi Türk askerine 

teslim ettim. Asker alır almaz beni hastaneye götürdü. Çok şükür buradayım ve iyiyim."  

 

EFEKT 

 

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 10 ayda yaklaşık 25 bin göçmen, Yunanistan'dan 

Türkiye'ye zorla sınır dışı edildi. 
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EK6: H6 kodlu haber 

 

Bodrum’da yasa dışı yollarla 

Yunanistan’a geçmeye çalışan 

sığınmacıları taşıyan teknenin 

batması sonucu hayatını kaybeden 

iki kardeşin kimlikleri belirlendi. 

Boğulmak üzereyken kurtarılan 4 

yaşındaki Suriye uyruklu Nesrin 

Solamorar hastanede tedavi altına 

alındı. 

/// 

Akşam saatlerinde yasa dışı yollardan Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy Adası’na 

geçmek için ahşap bir tekneye binen 23 kişi ölüm kalım savaşı verdi. Ortakent Yahşi 

Mahallesi’nde bulunan Kabakum Plajı’nda kendileri için bekletilen ahşap bir tekneye 

kötü hava koşullarına rağmen bindirilen Suriyeli sığınmacılar kıyıdan fazla 

uzaklaşamadan alabora oldu. 

EFEKT 

Kendi çabaları ile kıyıya ulaşmayı başaran kaçakların büyük çoğunluğu denizde kaybolan 

iki çocuk için çevreden yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan 

Suriyeli 2 çocuk için yapılan bütün müdahaleler yetersiz kaldı. 

 

EFEKT SES ((Bu yaşıyor herhalde nefesinden.. Bu yaşıyor galiba… Tez! Tez! Bu 

yaşıyor, tez… Hadi hadi ambulans gerek)) 
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Çocuklara suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalışan Kenan Şahin gazetecilere yaptığı 

açıklamada “suni teneffüs yaptık ama bayağı bir zaman olmuştu. Bizi de yoldan çevirdiler 

zaten bayağı bir zaman olmuştu herhalde döndüremedik” dedi. 

EFEKT 

Olayı haber alan güvenlik güçlerinin yardımıyla denizde ve kıyıda arama kurtarma 

çalışmaları başlatıldı. Olaydan sağ kurtarılan kazazedelerin ifadeleri doğrultusunda 

denizde başka kimse olmadığı öğrenildi. Ekipler her ihtimale karşı arama çalışmalarına 

bir süre daha devam etti. 

EFEKT 

Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hayatta kalmayı başaran Suriye uyruklu Nesrin 

Solamorar ile kurtulan diğer sığınmacılar Bodrum Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin 

ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

EFEKT 

Cansız bedenleri ile anne ve babasının kucağında polisler tarafından kıyıda bulunan 

çocuklar ise Bodrum Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Teknenin batması sonucu 

hayatını kaybeden 2 kız çocuğunun kardeş olduğu tespit edildi. Bodrum Devlet Hastanesi 

Morgu’nda yapılan incelemede ölenlerden birinin isminin Dilben Halilhüseyin , diğerinin 

ise  Beren Halilhüseyin olduğu belirlendi.  

EFEKT 

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olaydan geriye sığınmacıların 

çantaları, can yelekleri ve kıyafetleri kaldı. 
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EK7: H7 kodlu haber 
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EK8: H8 kodlu haber 

 

Suriyeli Ravda Nur Cuma iç 

savaş nedeniyle Türiye’deki 

kamplara sığındı, 

evlendirilmek istendi, karşı 

çıktı. Bakın sonrasında 

hedeflerine nasıl bir bir ulaştı. 

////// 

SES: Savaş ne demek bilmiyordum ama sonra gözüm önünde arkadaşlarım öldüğünde ve 

öğretmenim dövülerek hapse alındığında o zaman savaşın çok kötü bir şey olduğunu 

öğrendim.  

Savaş çıktığında Ravda Nur 13 yaşındaydı. Şehrine düşen bombalar nedeniyle bir kampa 

sığındı. 

SES: Yarın ne olacağız belli değil. Yarın biz ölürsek veya başka bir şey olursa kızımız 

güvende olsun, kocanın evinde olsun, sorumluluğu başka bir yerde olsun 

Ravda Nur kamptaki her Suriyeli gibi evlendirilmek istendi ama o reddetti. 

SES: “Okula gitmek yasak” diyorlardı camdan atlayarak gidiyordum, döndüğümde 

ellerimi sallayarak da dönüyorum “ben okula gittim de geldim” diye.  Bir mücadele 

başlatmaya karar verdim. Kamptaki okula gitmeyen kızların evlerine gierek kapı kapı 

çalarak babalara ve annalere eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım 

Pes etmedi üniversiteyi kazandı. 
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SES: Biliyordum ki kabul etmeyecekler ben de her şeyin ayarlandığını söyledim. Böyle 

küçük yalanlar. 50 lira var cebimde ve kamptan çıktım. Ama otobüsü beklerken kampa 

baktım ve dedim ki “ben bir gün okuyacağım ve  önemli bir insan olacağım.” 

Üniversiteyi bitirdi, ABD’ye gitti, eğitim aldı.  Kendi adını verdiği bir dernek kurdu ve o 

kampa geri döndü. 

SES: Bu sefer sadece Ravda Nur değil, bir ekip olarak durduk. Ravda Nur’un ekibi var 

yani. 

Ravda Nur Cuma, şimdi çocukların okuması için çalışıyor ve artık ailesi de ona destek 

oluyor. 3 kız kardeşi onun karşılaştığı sorunlarla karşılaşmadan eğitime devam ediyor 

SES: İkisi de geçen yıl sonunda beni mutlu etmek için okuldan aldıkları takdirlerle 

geldiler işte hediye sana dediler. 
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EK9: H9 kodlu haber 

2 kişinin hayatını kaybettiği yangınla yeniden gündeme gelen Midilli Adası’ndaki Moria 

Mülteci Kampı’ndaki sorunlardan biri de ailesinin yanında olmayan çocuklar... Kamp 

kayıtlarına yetişkin olarak kaydedilen onlarca çocuk; organ kaçakçılığı ve cinsel istismar 

gibi tehlikelerle karşı karşıya... 

 

 

Midilli'deki Moria kampını çevreleyen bu demir parmaklıkların arkasında 500'e yakın 

kimsesiz çocuk var. Dışarı çıkmalarına haftanın sadece bir günü izin veriliyor. Kamp 

içinde kendilerinden sorumlu bir yetkiliyle beraber kalıyorlar. Dışarı çıktıklarında ise 

gazetecilerle konuşmaları yasak.  

EFEKT 

12 yaşındaki Masalini, o çocuklardan sadece biri. Yetkililerin uzaklaştığı bir anda, 

endişeli gözlerle anlatıyor yaşadıklarını.  
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SES: DUBLAJ: "Adım Masalini, Kongo’dan geldim. 12 yaşındayım . Ailem yanımda 

değil, burada tek başımayım” 

 Konuşmanın devamını mikrofondan uzak sürdürmek istiyor. Korkusu, yetkililerin onun 

gazetecilerle konuştuğunu fark etmesi. 

EFEKT 

Henüz 8 yaşındayken ailesi ile birlikte gelmiş Yunanistan'a. Ailesi Atina'ya gönderilmiş. 

Küçük bir çocuğun 12 bin nüfuslu bir kampta neden tek başına bırakıldığı büyük bir soru 

işareti.  Bu soruya yanıt verecek birini bulmak da zor. Çünkü önceki gün çıkan yangından 

sonra kampta gergin bir hava hâkim.  

EFEKT 

Çok değil sadece 1 yıl önce Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Koçyas, 

sorumsuzca vize verilen kimsesiz çocukların Avrupa'daki pedofili şebekelerinin eline 

düştüğünü itiraf etmişti. Tüm Avrupa'nın yüzünü kızartan bu tabloya rağmen kamplardaki 

kimsesiz çocuklar konusunda gerekli adımlar atılmış değil.  

EFEKT 

Birleşmiş Milletler, kötü koşullara sahip kamptaki mültecilerin Yunanistan anakarasına 

tahliyesini istiyor.  Ancak Midilli'de, tam tersi bir süreç yaşanıyor. 

ANONS MUHABİR : “Kapasitesinin dört katı hatta dört katından fazlasını barındıran 

Moria kampına az önce bir otobüs daha kaçak göçmen geldi. Burada kriz büyürken 

göçmen sayısı da artıyor.” 

 Birleşmiş Milletler yetkilileri, sadece Midilli'de değil Sisam, İstanköy ve Kos gibi Ege 

adalarında da durumun aynı olduğuna dikkat çekiyor.  
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EK10: “Türkiye’deki Suriyeli Haberleri ve Gazetecilerin Haber Üretim Pratikleri” 

başlıklı yüksek lisans tezinde gazetecilere yöneltilen derinlemesine mülakat soruları 

A-Gazetecinin kendisine dair sorular  

1-Gazetecilik mesleğine nasıl başladınız?  

2- Eğitim durumuz nedir? (Hangi okul en son)  

3-Şu andaki görev alanınız nedir? 

4-Mesleki eğitim çalışmalarına, proje ya da etkinliklerine katıldınız mı? Katıldıysanız 

hangileri?  

5-Gazeteci olmasanız hangi işi yapardınız?  

6-Yeniden başlama şansınız olsaydı, meslek olarak gazeteciliği seçer miydiniz?  

 B-Gazetecinin haber ve toplumsal gerçekliğe ilişkin bakışı hakkındaki sorular 

1-Sizce gazeteci kime denir?  

2-Size göre haberin tanımı nedir?  

3-Haber ve toplumsal gerçeklik arasındaki bağı nasıl açıklarsınız?  

4-Yaptığınız haberlerde en çok etkisini hissettiğiniz kesimler hangileri? Neden?  (okur, 

medya sahibi, yönetici, haberin kaynağı, haberin aktörleri vb.) 

5-Bir haberci olarak toplumsal genel görüşlerin ve çalıştığınız kurumun belirlemeleri 

olmadan ya da bu etkileri azaltarak haber yazabileceğinizi düşünüyor musunuz? 

6-Çalıştığınız kurumun eleştirdiğiniz ve onayladığınız yanları neler? 

7-Çalıştığınız kurumun, eleştirdiğiniz yönleri ve sınırlılıkları ile nasıl başa çıkıyorsunuz? 

8-Yazdığınız haberlerle ilgili görselleri seçerken nasıl tercih yapıyorsunuz? 

9-Haberinizin okur/izleyicide bir etki yarattığını düşünüyor musunuz? Neden? 

10- Sizce habercilerin karşılaştıkları en önemli etik sorun nedir? 

C-Suriye konusuna dair sorular  

1-Suriye’de yaşanan gelişmeleri ve bunların Türkiye’deki sonuçlarını nasıl açıklarsınız? 
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2-Sizce Türkiye’de medya, Suriye ve Suriyeliler hakkında ne tür haberleri daha çok 

yapıyor?  

3-Türkiye’deki basın organlarında Suriyelilerin hangi özellikleri ön plana çıkarılıyor ve 

tekrarlanıyor?  

4-Sizce Suriyelilerle ilgili haberlerin ilk bakışta göze çarpan ortak özellikleri neler?   

5-Suriyelilere ilişkin haberlerde hiç yer verilmediğini ya da çok az yer verildiğini 

düşündüğünü konular ve içerikler nelerdir? Neden yer verilmemektedir? 

6-Siz Suriyelilerle ilgili haberler yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Neleri 

önemsiyorsunuz? 

7-Suriyelilerle ilgili yaptığınız haberlerin toplumda nasıl bir etki yaratacağını ya da 

yarattığını düşünüyorsunuz? 

8-Haberlerinizi yazarken hangi dış faktörler sizi sınırlıyor? (Çalıştığınız kurumun 

mülkiyet yapısı, çalıştığınız kurumun teknolojik alt yapısı, çalıştığınız yöneticilerin 

görüşleri vb.)  

 9-Suriyelilerle ilgili haberleri hangi aşamalardan geçerek yapıyorsunuz? (Konuyu ve 

olayı, olayın nasıl işleneceğini kendiniz mi seçiyorsunuz, sizden istendiği için mi 

yapıyorsunuz? Hangi kaynaklara, kimlerin görüşlerine haberlerde yer veriyorsunuz?)  

10-Haberinizi yazarken karşılaştığınız somut sınırlılıklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? 

11-Daha önce yazdığınız ve önemli olduğunu düşündüğünüz bir haberi hiçbir dış 

sınırlama olmadan yazma olanağınız olsa, nasıl yazardınız? Habere neleri eklemek ya da 

haberden neleri çıkarmak isterdiniz?  

12-Sizce Suriyelilere ilişkin haberler önemli/ yapılması gereken haberler midir?  

13-Suriyelilere ilişkin haberler medyada hangi bakış açısıyla yer almalıdır?  

14-Türkiye basınında Suriyelilerle ilgili haberlerin zaman içinde –farklı dönemlerde- 

farklı şekillerde yapıldığını düşünüyor musunuz? Göçün ilk başladığı yıllardan bugüne 
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haberlerin dilinde-sunumunda değişiklik oldu mu? Olduğunu düşünüyorsanız birkaç 

cümle ile açıklar mısınız? 

15-Yaptığınız ve türünün iyi bir örneği olduğunu düşündüğünüz Suriyeli 

haberlerinden örnek ya da örnekler verir misiniz? (Ek belge olarak teslim edilebilir, link 

kopyalanabilir, e-posta ile ulaştırılabilir) 
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ÖZET 

Medyada yer alan Suriyeli haberlerinde negatif söylemlerin sık sık tekrarlanması, 

ayrımcı, nefret içeren bir dil kullanılması, Suriyelilerin bireysel ve insana ilişkin 

özellikleri ile değil birer istatistik değer olarak haberlerde yer alması, toplumda 

Suriyelilere karşı oluşan olumsuz algıları pekiştirmektedir. Bu süreçte gazetecilere 

Suriyelilere dair algının oluşumunda büyük rol düşmektedir. Medyanın Suriyeli 

haberlerinde içine girdiği kısır döngünün, gazetecilerin farkındalık oluşturması ve etik/ 

mesleki ilkelere uygun yayıncılık anlayışı ile aşılabileceği düşünülmektedir. Bu görüşten 

yola çıkılarak çalışmada haber üretim süreci, ideolojinin haber metinlerinde yer alış şekli, 

gerçekliğin inşa süreci, etik ve mesleki ilkeler ele alınarak, Suriyelilerle ilgili haber yapan 

gazetecilerin haber üretim süreçlerine ilişkin dinamiklerin ve meslek anlayışlarının 

saptanması yapılmaktadır. Çalışmada katılımcı gazetecilere “kendilerine dair sorular, 

haber ve toplumsal gerçekliğe bakışlarına ilişkin sorular ve Suriye konusuna ilişkin 

sorular” olmak üzere 3 grup halinde soru yöneltilmiştir. Toplam 31 soru sorularak, verilen 

yanıtlar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonunda gazetecilerin oluşturdukları 

farkındalık ve etik ilkelere uyum sonucunda Suriyeli haberlerinde farklı bakış açıları 

geliştirebildiği görülmektedir. Basmakalıp ve negatif söylemlerle kurulan haberlerin 

yerine özgün örnekler koyulabilmektedir. Bilinen tüm baskı ve sınırlılıklara rağmen 

Suriyelilerle ilgili yaygın negatif söylemlerin dışında fark yaratan bir gazetecilik 

mümkündür.  

 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli, mülteci, sığınmacı, göçmen, gazeteci, gazetecilik, haber 

üretimi, gerçekliğin inşası, etik, haber üretim pratiği, derinlemesine mülakat, Suriyeli 

temsili, Suriyeli haberleri, mülteci haberleri, ideoloji, medya. 
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ABSTRACT 

In the Syrian news covered by the media the repetition of negative discourses, the 

use of a discriminatory and hateful language; the fact that Syrians are to be included in 

the news as a statistical value and not with individual and human characteristics, 

reinforces negative perceptions against Syrians. In this process, journalists play a major 

role in the perception of Syrians.It is thought that the vicious circle media has entered 

concerning the news about Syrians could be overcome with the awareness of journalists 

and a publishing approach in accordance with ethical / professional principles. Based on 

this view, the dynamics and professional understanding of the news production processes 

of the journalists reporting on Syrians are determined through the process of news 

production, the way ideology appears in the news texts, the construction of reality and 

considering ethical and professional principle. In the study, the participant journalists 

were asked three groups of questions : questions about themselves, questions about their 

views on news and social reality and questions on the Syrian issue. A total of 31 questions 

were asked and the answers were evaluated. As a result of this evaluation, it is seen that 

journalists are able to develop different perspectives in Syrian news as a result of 

awareness and compliance with ethical principles. Stereotyped and negative discourses 

can be replaced with genuine news. In spite of all the known pressures and limitations 

and apart from the common negative discourse about Syrians a journalism that makes a 

difference is possible. 

 

Keywords: Syrian, refugee, asylum seeker, immigrant, journalist, journalism, news 

production, construction of reality, ethics, news production practice, in-depth interview, 

Syrian representation, Syrian news, refugee news, ideology, media. 
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