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ÖZ 

Çağımızdaki en önemli temsil aracı medyadır. Medyanın gücünü elinde 

bulunduranlar bireylerin, toplumların ya da ülkelerin sunumunu da kontrol 

edebilmektedirler. Yüzyıllardır Doğu‘yu farklılaĢtıran, ―öteki‖ olarak kabul eden 

Batı‘nın elinde bugün büyük bir güç olan uluslararası medya organizasyonları 

bulunmaktadır. Doğu ile ilgili uluslararası medyada sunulan haberler genellikle 

olumsuz olmakla birlikte aynı zamanda da zihinlerde var olan Doğu algısını 

güçlendirici yöndedir.  

Bu tezde uluslararası iletiĢim ve sorunları, medyada ―öteki‖nin sunumu ve oryantalist 

bakıĢ açısı incelenmiĢtir. The New York Times ve The Times gazetelerinde 

yayınlanan Doğu ile ilgili haberler seçilerek söylem analizi yapılmıĢtır.  

 

ABSTRACT  

In our age, representation tool is mass media. People who have power of mass media, 

can control presentation of individuals, societies or states. West which has made 

different East and has accepted ―other‖ for centuries, has international media 

organizations as a great power. News about East in international media is usually 

negative and besides this news corroborates thought of East in memories.  

International communication and its problems, presentation of ―other‖ and viewpoint 

of orientalist have been studied in this thesis. News about East which are selected 

from The New York Times and The Times, has been analysed with discourse 

analysis.  
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ÖNSÖZ  

 

Batı Medyasında Doğu Toplumlarının Yansıması adlı bu çalıĢmada, Eski Yunan‘dan 

bu yana süre gelen Doğu-Batı ayrımının nedenleri, Batı‘nın kendini Doğu‘ya göre 

üstün olarak konumlandırması ve oryantalizm bağlamında Batı‘nın Doğu‘yu nasıl 

tanımladığı ve bu tanımlamaların uluslararası iletiĢimin özellikleri de göz önünde 

bulundurularak medyaya nasıl yansıdığını ortaya koymak amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma 

sırasında incelenen haberler genellikle Doğu olarak belirlediğimiz coğrafyada olan 

olayları konu alırken, az bir kısmı da Batı‘da olan ancak Doğu‘yu konu alan 

haberlerden oluĢmaktadır.  

Tez çalıĢmamda beni desteklediği, zamanını esirgemediği ve yolumu aydınlattığı için 

değerli danıĢman hocam Prof. Dr. Nurdoğan RĠGEL‘e teĢekkür ederim.  

Eğitim ve öğrenim hayatım boyunca tüm olanaklarını sunan ve daima teĢvik eden 

annem Binnur KOCABAY ve babam Mehmet Kamil KOCABAY‘a, her zaman 

yanımda olan ve beni destekleyen Seha ġENER‘e, fikirleri ve dostluğuyla yalnız 

bırakmayan Sabine ERKUġ‘a sonsuz teĢekkürler. 

 

 

                               Nihal KOCABAY

                 Ġstanbul / Mart 2010 
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GĠRĠġ 

Ġnsanlar, öncelikle kendi yakın çevrelerinde sonra da uzaklarında olanları öğrenmek 

isterler. Marshall Mc Luhan‘ın ―global köy‖ olarak nitelendirdiği dünyamızda 

yaĢananlara ulaĢmanın kolay olduğu düĢünülmektedir, ancak bu ―köy‖deki her hane 

ne yazık ki eĢit Ģartlara ulaĢmıĢ değildir. Hem teknolojik alanda yaĢadıkları 

eĢitsizlikler hem de var olan dünya koĢulları iletiĢimde yaĢanan sıkıntıları da 

beraberinde getirmektedir.  

―Batı Medyasında Doğu Toplumlarının Yansıması‖ isimli çalıĢmada öncelikle 

uluslararası iletiĢimde yaĢanan sorunlar incelenecek ve daha sonra uluslararası haber 

söyleminin oluĢturulması, ―öteki‖nin ve Doğu‘nun bu söylem içinde nasıl yer aldığı, 

Batı‘nın Doğu‘ya bakıĢı ve bu bakıĢın medya metinlerine nasıl yansıdığı 

tartıĢılacaktır.  

Ülkelerin birbirlerinde yaĢanan olaylardan haberdar olmaları uluslararası iletiĢimi 

sağlayan uluslararası medya organizasyonları sayesinde mümkün olmaktadır. 

Uluslararası medya organizasyonlarının neredeyse tamamı Batı ülkelerinin elinde 

bulunmaktadır, dolayısıyla ürettikleri haberlerde kendi bakıĢ açılarını 

yansıtmaktadırlar. Her ülkenin kendi dıĢında yaĢanan geliĢmeleri izleyebilecek 

teknolojik olanağı ve insan kaynağı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ülkeler bu tür 

haberleri uluslararası medya organizasyonlarından alarak kendi toplumlarına 

aktarmaktadır. Fakat bu haberlerin içeriğinde alınan kurumun ve o kurumun 

bulunduğu ülkenin görüĢleri yer alabilmektedir. Böylece ülkeleri dıĢındaki haberlere 

birebir ulaĢma olanağı bulamayan medya organizasyonlarının haberlerinde bir baĢka 

bakıĢ bulunmaktadır. Bu bakıĢ uluslararası medya organizasyonlarının bulunduğu 

Batı‘nın bakıĢıdır.  

Batı, kendisi ve diğerleri arasında bir farklılık inĢa etmiĢtir. Batı, kendini tanımlayıp 

bir yerde konumlandırdığından bu yana karĢısında da bir ―öteki‖ koymuĢtur. ―Öteki‖ 

tanımlanarak ―ben‖ yaratılmıĢtır, iyi özellikler ―ben‖ de yani Batı‘da, kötü özellikler 

ise ―öteki‖nde yani Doğu‘da toplanmıĢtır. Batı‘nın karĢısına koyduğu en büyük 

―öteki‖ Doğu‘dur. Yunanlılar ve Perslerin karĢılaĢmasından bugüne kadar 



2 

 

―öteki‖leĢtirilmiĢ bir Doğu vardır. Doğu tanımlanarak Batı yaratılmıĢtır ve bu 

nedenle Doğu hakkında üretilen her metinde Batı‘nın gözündeki Doğu imajı 

tekrarlanmıĢ ve yenilenmiĢtir.  

Batı medyasının Doğu ile ilgili ürettiği haberlerde de bu imaj kullanılmaktadır. Doğu 

toplumlarına Batı medyasına konu olabilmesi için bir iç savaĢ, toplumsal çatıĢma, 

siyasi kriz ya da doğal afet yaĢaması gerekmektedir. Bu ülkelerde yaĢanan olumlu 

geliĢmeler haber konusu yapılmamaktadır, sadece bu tutum bile taraflı olunduğunu 

ortaya koymaktadır. Batılı okurlar sadece Doğu‘nun olumsuz yönlerine tanık 

olmakta, zihinlerindeki Doğu imajının haklılığına inanmaktadırlar. ―Doğulu insanlar 

öyle kötüdürler ve kendilerini idare edemezler ki kötülükler, felaketler hep onları 

bulmaktadır‖ düĢüncesi hakim olmaktadır.  

Bu çalıĢmanın amacı uluslararası iletiĢimdeki öteki sunumu ve oryantalist öğeleri 

tartıĢarak Batılı gazetelerde yer alan Doğu ile ilgili haberlerin nasıl sunulduğunu 

ortaya koymaktır. ÇalıĢma sırasında kaynak tarama ve Teun A. Van Dijk‘in söylem 

analizi yöntemi kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın birinci bölümünde, uluslararası iletiĢim ve uluslararası iletiĢimde yaĢanan 

sorunlar incelenmektedir. Bu bölüm, ―Uluslararası ĠletiĢim ve Uluslararası Haber‖ 

baĢlığı altında uluslararası iletiĢim, uluslararası haber, uluslararası haber akıĢı, 

uluslararası haber akıĢında dengesizlik ve nedenleri, uluslararası dengesiz haber 

akıĢına çözüm önerileri ve bu önerileri içeren Mac Bride Komisyon Raporu‘nu 

kapsamaktadır.  

Ġkinci bölümde ise ―Öteki‖nin oluĢturulma süreci ve medyanın bu süreçte oynadığı 

rol tartıĢılmaktadır. Uluslararası haber söyleminin oluĢturulmasını da içeren bu 

bölümde ―Uluslararası Haber Söylemi ve Öteki‖ baĢlığında uluslararası haber 

söylemi, öteki kavramı, uluslararası haber söylemi içinde ötekinin oluĢturulması 

konuları incelenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın üçüncü bölümü ise Batı‘nın Doğu algısı, oryantalizm ve oryantalizmin 

uluslararası haber söylemine yansımasını kapsamaktadır. ―Uluslararası Haber 
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Söyleminde Oryantalizm‖ baĢlığı altında Doğu ve Batı ayrımı, Batı‘nın Doğu imajı, 

oryantalizm, Batı medyasında Doğu toplumlarının sunumu tartıĢılmıĢtır.  

Dördüncü bölümde ise, The New York Times ve The Times gazetelerinden Haziran 

2009 -Temmuz 2009 arasındaki sayılarından seçilen Doğu ile ilgili haberler Teun A. 

Van Dijk‘in söylem analizi yöntemiyle incelenmiĢtir.   
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1. ULUSLARARASI ĠLETĠġĠM VE ULUSLARARASI HABER   

Bireyler, öncelikli olarak kendilerini birincil derecede ilgilendiren, dolayısıyla 

kendilerine yakın olan olaylar konusunda bilgilenmek isterler. Ancak baĢka ülkelere 

karĢı duyulan merak ve orada yaĢananları öğrenme isteği de yok sayılamayacak bir 

durumdur. Bireyler, kendi ülkelerinin sınırları dıĢında gerçekleĢen olaylardan 

uluslararası iletiĢim sisteminin iĢlemesiyle haberdar olabilmektedirler, fakat bu 

haberlerin ne kadar tarafsız olduğu ve iĢin aslını yansıttığı tartıĢma konusudur. 

Uluslararası iletiĢim akıĢının algılanan etkileri kültürel konularda egemenlik ve 

özerkliğin ortadan kaybolması ile artan ekonomik ve siyasal bağımlılığı 

içermektedir. Modern dünyada uluslararası iletiĢimin zenginden fakire, Kuzey‘den 

Güney‘e tek yönlü ve eĢit olmayan bir akıĢ izlediği fark edilmiĢtir.
1
 Uluslararası 

iletiĢimin kontrolü teknolojiye sahip ülkelerin elindedir ve bu yapı ile diğer ülkeler 

üzerinde bir egemenlik kurulmaya çalıĢılmaktadır. Uluslararası iletiĢimin 

öğelerinden olan uluslararası medya organizasyonlarının dünyanın dört bir yanına 

ulaĢtırdığı haberler, genel olarak bu medya organizasyonlarının bulunduğu ülkenin 

de fikrini taĢımaktadır. Bu nedenle haberin tüm dünyayı ilgilendirip etkilemesi ve bir 

uluslararası medya organizasyonunda dağıtımının gerçekleĢtirilmesi göstergelerine 

dayanan uluslararası haber, genellikle taraflı bir bakıĢ açısına sahiptir ve 

çarpıtılmıĢtır. Bu durumdan en fazla zarar görenler ise uluslararası medya 

organizasyon yapılarına sahip olmayan ve sahip olanlarla ortak kültürü olmayan 

ülkelerdir.  

Uluslararası haber akıĢında yaĢanan dengesiz dağılım bu ülkeleri rahatsız etmiĢtir ve 

bu rahatsızlığın sonucu olarak Yeni Uluslararası Enformasyon ve ĠletiĢim Düzeni‘nin 

kurulması yönünde adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır. 1970‘li yılların baĢında baĢlayan 

yeni düzen arayıĢları, baĢta ABD olmak üzere uluslararası medya organizasyonlarını 

ellerinde bulunduran ülkeleri rahatsız etmiĢ ve bu arayıĢların basın özgürlüğünü 

                                                             
1 Denis Mc Quail, Sven Windahl, ĠletiĢim Modelleri –Kitle ĠletiĢim ÇalıĢmalarında-,  Çev: Konca 

Yumlu, 2. Baskı, Ankara, Ġmge Kitabevi, 2005, s. 266. 
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zedelediğini öne sürmüĢlerdir. UNESCO‘nun bünyesinde yürütülen Yeni 

Uluslararası Enformasyon ve ĠletiĢim Düzeni arayıĢı ile ilgili giriĢimlerde 

bulunulmuĢ, çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ancak 1990‘ların baĢında iki kutuplu dünya 

düzeninin yıkılarak tek kutuplu dünya düzenine geçiĢ ve ardından dünya siyasetinde 

yaĢanan değiĢimlerle UNESCO bu çalıĢmaları sona erdirmiĢtir. Uluslararası haber 

akıĢındaki dengesizlik ise günümüzde de halen varlığını sürdürmektedir.  

Bu bölümde, uluslararası haber, uluslararası haber akıĢı, uluslararası haber akıĢında 

yaĢanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır.  

1.1. Uluslararası ĠletiĢim 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra kavramsallaĢan uluslararası iletiĢim, en basit 

anlamıyla iki veya daha fazla ülke arasında gerçekleĢen kitle iletiĢimi olarak 

tanımlanabilmektedir. 

Daha geniĢ bir tanımla, uluslararası iletiĢim ayrı ardyöreli iki ya da daha fazla ülke 

arasında heterophilous (farklı grup üyeleriyle bireyler ya da topluluklar arasında 

iletiĢim) kitle ortamlı iletiĢim çalıĢmasıdır. ĠletiĢimde bulunan ülkeler farklı 

ideolojik, kültürel, ekonomik geliĢme seviyesinde ve dilde olabilmektedirler. 

Uluslararası iletiĢimde analizin ana birimi iki ya da daha fazla kitle iletiĢimi ile 

bağlanmıĢ toplumun / ulusun etkileĢimidir. Uluslararası iletiĢim kitle ortamlı iletiĢim 

tipidir. Sınırları geçen uluslararası iletiĢim ulusal bağımsızlığa tehlikeli bir durum 

ortaya çıkarabilmekte ve medya emperyalizmi, süreç boyunca bir ülkenin kültürü 

kitle iletiĢim kanalları sayesinde diğer ülkeye empoze edilmektedir.
2
 Tanımlamada 

da değinildiği gibi; uluslararası iletiĢimin bir mücadele alanı olduğunu söylemek 

yanlıĢ olmayacaktır. Uluslararası iletiĢimde iletiĢim teknolojilerine sahip olan 

ülkelerin, bu olanaklardan yoksun ülkelere karĢı egemenliği söz konusudur. 

Uluslararası iletiĢim, Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın ardından kavramsallaĢmaya baĢlasa da 

bu egemenliğin temelleri sömürgecilik döneminde atılmaya baĢlanmıĢtır.  

                                                             
2 Everett M. Rogers, William B. Hart, ―The Histories of Intercultural, International and Development 

Communication‖, Handbook of International and Intercultural Communication, Editör. William 

B. Gudykunst, Bella Mody, 2. Baskı, California, Sage Publications, 2002, s. 5. 
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―XIX. yüzyılda sömürge sahibi pek çok Avrupa ülkesi, sömürgeci iletiĢim düzeni 

kurarak, gerek iletiĢimin alt yapısını gerekse de haberlerin dağılımını kendi 

yönetimlerini sağlamlaĢtırmak bakımından düzenlemiĢlerdir. I. ve II. Dünya 

SavaĢı‘ndan sonra Avrupa‘da ve dünyada görülen siyasal yapıdaki değiĢiklikler 

sonucu pek çok yeni devlet uluslararası siyaset sahnesine çıkmıĢtır. Yeni siyasal 

sistemler kurulmakla beraber, iletiĢim sistemleri yeni kurulan siyasal sistemlere ayak 

uyduramamıĢtır. Siyasal değiĢime ile toplumsal değiĢmenin yeni kurulan devletlerle 

birlikte yürüyememesi, bu yeni devletlerin iletiĢim sistemlerinde dengesizliklere 

neden olmuĢtur.‖
3
 Bağımsızlıklarına kavuĢmuĢ olan bu genç ülkeler siyasi açıdan 

egemenliklerini elde etmiĢ olsalar da iletiĢimde hem teknolojik hem de içerik 

açısından eski sömürgecilerine bağımlı kalmıĢlardır. Böylece eski sömürgeciler, 

önceki sömürgelerini hala bir Ģekilde kontrol altında tutmayı baĢarmıĢ ve genç 

ülkelerin birbirleri hakkında haber alabilmelerini konusunda da denetim 

sağlamıĢlardır.  

Alman, Fransız ve Ġngiliz haber ajansları, sömürge döneminde ve sonrasında 

sömürgelerindeki haber toplama ve yayma egemenliğini ellerinde bulundurdular. 

Amerika BirleĢik Devletleri ise Avrupalı haber ajanslarının uyguladığı bu deneyimi 

önce Latin Amerika‘da uygulamıĢ ve daha sonra Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın ardından 

izlediği yayılmacılıkla birlikte tüm dünyayı egemenliği altına almıĢtır. Uluslararası 

iletiĢim konusu, Soğuk SavaĢ‘ın baĢlaması ve radyonun bu savaĢta temel araçlardan 

biri olarak kullanımıyla daha da önem kazanmıĢtır.
4
  

Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın ardından dünyanın, kapitalist ve sosyalist olarak iki kutuplu 

dünyaya ayrılmasıyla baĢlayan Soğuk SavaĢ dönemi uluslararası iletiĢime olan 

yaklaĢımları da etkilemiĢtir. Kapitalizm yanlıları uluslararası iletiĢimin temel 

iĢlevinin demokrasi, ifade özgürlüğü ve serbest pazarı teĢvik etmek olduğunu ileri 

sürmekteyken sosyalizm yanlıları iletiĢim alanında devletin daha fazla düzenleyici 

olması gerektiğini savunmaktaydılar.
5
 Kapitalist ülkeler, uluslararası iletiĢimin 

azgeliĢmiĢ ülkeleri korumaya yönelik bir takım standartlara bağlanmasını 

                                                             
3 Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, 4. Baskı, Ankara, Ġmge Kitabevi, 2000,  s. 128. 
4 Ġrfan Erdoğan, ĠletiĢim Egemenlik ve Mücadeleye GiriĢ, Ankara, Ġmge Kitabevi, 1997,  s. 308. 
5 Serdar Kaypakoğlu, Küresel Medya ve Kültürel DeğiĢim, Ġstanbul, Naos Yayıncılık, 2004,  s. 11. 
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reddederken, sorunun bir teknolojik eĢitsizlik sorunu olduğunu ve bunun da söz 

konusu ülkelerin iletiĢim alt yapılarının geliĢtirilmesiyle çözümlenebileceğini öne 

sürmüĢlerdir. Yani modern iletiĢim araçlarına, televizyona, dergiye, gazeteye 

radyoya sahiplik doğal olarak dengenin kurulmasını sağlayacaktır. Böylelikle, 

geliĢmiĢ ülkelerin, geri kalmıĢlara iletiĢim alt yapılarının ve kapasitelerinin geliĢmesi 

için teknolojik yardımda bulunmaları doğrultusunda teknoloji kurtarıcı olarak 

sunulmaktadır.
6
 Ancak uluslararası iletiĢimdeki dengesizliklerin giderilmesi yalnızca 

teknolojik destekle mümkün değildir, sorunun tarihsel kökleri bulunmaktadır.  

GeliĢmekte olan ülkelere göre, tüm dünyada egemen olan iletiĢim sistemi, 

sömürgecilikte uygulanan ticari ilkeleri, modelleri ve zorunlulukları ön plana alan bir 

dönemin hem yansıması, hem de doğal ve kaçınılmaz bir sonucuyken,
7
 uluslararası 

iletiĢim egemen güçlerin ideolojisine göre ise demokrasinin, özgürlüğün, 

dayanıĢmanın, ortak yaĢamın, kalkınmada yardımlaĢmanın, rekabet ve fırsat 

eĢitliğinin, teknoloji ve bilgi transferiyle geçiĢtirilebilecek bazı dengesizliklerin 

egemen olduğu bir alandır.
8
  

Uluslararası haber toplama ve yayma örgütlenmesinde, birkaç kapitalist haber 

örgütlerinin sadece örgütsel yapı olarak değil, aynı zamanda fiilen dünya 

pazarlarındaki egemenliği ve diğer ülkelerin onların yapısını taklit etmesi ve köĢeye 

sıkıĢmıĢ bir durumda bağımlı olarak bırakılması uluslararası iletiĢim düzeninin ve 

iliĢkilerinin en belirgin karakterlerinden biridir.
9
 Hamid Mowlana‘nın dikkat çektiği 

gibi bu durumda enformasyon dağıtımı küresel ölçekte olmasına rağmen dağıtıcılar 

birkaç tanedir ve bu nedenle özellikle günümüzde kullanılan ‗küresel iletiĢim‘ 

kavramı ‗evrensel iletiĢim‘ anlamına gelmemektedir.
 10

 Haberlerin dağıtılması sözü 

edilen birkaç medya organizasyonunun elinde bulunmaktadır. Bu durum hem 

                                                             
6 Güliz Uluç, KüreselleĢen Medya: Ġktidar ve Mücadele Alanı, Ġstanbul, Anahtar Kitaplar, 2003, s. 

167-168. 
7 Thomas L. McPhall, ―Yeni Uluslararası Enformasyon Sistemi ve ĠletiĢim Düzeni‖, Enformasyon 

Devrimi Efsanesi, Editör: Yusuf Kaplan, Kayseri, Rey Yayıncılık, 1991,  s. 142. 
8 Ġrfan Erdoğan, ĠletiĢim Egemenlik ve Mücadeleye GiriĢ, s. 308-309. 
9 Ġrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni Uluslararası ĠletiĢim, Ġstanbul, Kaynak Yayınları, 1995, 

s. 159. 
10 Hamid Mowlana, ―The Communication Paradox‖, The Bulletin of the Atomic Scientists, 

Temmuz-Ağustos 1995,  s. 42. 
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haberlerin belli bir bakıĢ açısıyla hazırlanmasına ve diğer medya organizasyonlarına 

bu Ģekilde gönderilmesine neden olmakta, hem de hangi haberlerin ulaĢtırılıp 

hangilerinin ulaĢtırılmayacağının denetimini yapmalarını beraberinde getirmektedir.  

Mowlana, uluslararası iletiĢim alanı içinde dinamikler meydana geldiğini 

savunmaktadır ve bu dinamikleri 10‘a ayırmaktadır: 

1. Küresel bir iletiĢim vizyonu için klasik anlamda uluslararası iletiĢimi düĢünmeyi 

değiĢtirmek, 

2. Yeni iletiĢimsel aktörlerin tanındığı bu yeni küresel anlayıĢın evrensel olmadığını 

kavramak, 

3. AnlaĢmazlığın artıĢının kültür ve medeniyet hatları boyunca ortaya çıkması, 

4. Uluslararası arenada iki karĢıt eğilimin kabulü, yeniden dirilen evrenselciliğe karĢı 

milliyetçilik ve etnisitenin yükseliĢi, 

5. Bölgeselcilik öncelikli olarak ekonominin çatısı altındaki teknoloji ve üretimin 

geliĢimine göre ilerlemeyi göstermesi, 

6. Baskın uluslararası aktör olarak ulus devlet gücünün çöküĢü ve yeni öğelerin 

yükseliĢi, (Mowlana bunu  ‗getto devletler‘ olarak nitelendirmektedir), 

7. Ulusal bağımsızlığın erozyonu, güç durumunun geleneksel biçimleri ve 

ulusaĢırıların yükseliĢi, 

8. Neo-modernizm, post-modernizm, neo-muhafazakarlık ve neo-liberalizmin 

biçimlerinde baskınlığın paradigması olarak baskın paradigma denilenin tekrardan 

doğrulanması, 

9.  Alanın etimolojik temelinin tekrar ele alınması, 
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10. Kategoriler ve analizlerin seviyeleri bakımından yöntem bilim araçlarımızın 

yeniden kavramlaĢtırılması gerekliliği.
11

  

Bu maddeler arasında, çalıĢma konumuzla en bağlantılı olan üçüncü maddedir: 

AnlaĢmazlığın artıĢının kültür ve medeniyet hatları boyunca ortaya çıkması. 

Uluslararası iletiĢim gücüne sahip olan Batılı medya organizasyonları haberlerini, 

doğal olarak, kendi kültürleriyle birlikte üretmektedirler. Bu haberler aynı kültürü 

paylaĢan yere ulaĢtığında bir tepki ile karĢılaĢmazken, baĢka kültürlerin ve 

medeniyetlerin bulunduğu ülkelerde farklı tepkiler görebilmektedir. Ancak genellikle 

bu ülkeler de gelen haberlerdeki bakıĢ açısını kabullenmekte ve 

içselleĢtirmektedirler.  

1.2. Uluslararası Haber 

―Uluslararası haber, içerdiği veriler nedeniyle tüm dünyayı ilgilendiren, etkileyen, 

iletiĢim teknolojisinin dağıtım hızından yararlanarak, kısa sürede dünya ülkelerine 

yayılan geliĢimi, değiĢimi ve olayları aktaran mesajdır.‖
12

 Uluslararası haber, 

yayınlandığı ulusal medyaya göre farklılık göstermektedir. Bu tür haberlerin 

yayınlanmasında kültürel ve özellikle politik yakınlık ön plana çıkmaktadır. 

Uluslararası haber ajanslarını ellerinde bulunduran ülkeler politik ve kültürel olarak 

yakın oldukları ülkelerden rahatlıkla haber toplayıp bunları yayınlayabilirken, 

uluslararası haber ajanslarına sahip olmayan diğer ülkeler bu ajansların gönderdiği 

haberlerle sınırlı kalmaktadırlar.  

―Herbert Gans yaptığı bir araĢtırmada, Amerikan radyo ve televizyonlarında haber 

olarak yayınlanan konular ile Amerika‘nın askeri, politik ve ekonomik çıkarlarının 

örtüĢtüğünü göstermiĢtir. Uluslararası politik ve ekonomik güç iliĢkilerindeki 

dönüĢümler uluslararası haber gündemini de belirlemektedir. Amerika BirleĢik 

Devletleri ile Ortadoğu ülkeleri uluslararası haber gündeminde sıkça yer almalarına 

karĢın, Vietnam ya da Lübnan gibi ülkeler artık yer almamaktadır. Uluslararası 

                                                             
11 Hamid Mowlana, Global Communication in Transition – The End of Diversity?, California, 

Sage Publications, 1996,  s. 193-194. 
12 Nurdoğan Rigel, Ġleti Tasarımında Haber, Ġstanbul, Der Yayınları, 2000, s. 67. 
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haberlerin üretiminde politik çekiĢmeler ve ekonomik çıkarlar belirleyici bir rol 

oynamaktadır.‖
13

  

Siyasi ve kültürel yakınlık dıĢında uluslararası haberin kriterleri arasında yeni 

meydana gelmiĢ veya ortaya çıkmıĢ olması, büyük bir ulus kitle, tanınmıĢ birey veya 

küme ile ilgili olması, çatıĢma öğesi bulunması (bu çatıĢma fikir düzeyinden, silahlı 

kavgaya kadar uzanabilmektedir), mesajı alanlarla psikolojik olarak yakın olması, 

dünyanın nasıl olduğu ve nasıl anlaĢılması gerektiği konusundaki mevcut değerleri 

içermesi ve anlaĢılmasının güç olmaması, uluslar arasındaki çıkar çatıĢmasının bir 

parçası olması
14

 yer almaktadır. Uluslararası haber kavramı, ―negatiflik, ideolojik ve 

yerel yakınlık, elit ülkeler ve aktörler, dönemsellik ve buna benzer gibi iyi bilinen 

haber değerlerine göre de sürdürülür olduğu‖
15

  görülmektedir. Özellikle Batı dıĢında 

kalan toplumların Batı medyasında yer bulabilmesi için negatiflik, çatıĢma ya da 

ekonomik ve siyasi yakınlık unsurlarını bulundurması gerekmektedir.  

Uluslararası haber, haber kaynağının Batılı haber ajansları ve kablo sistemleri 

olmasından dolayı Batı merkezli bir bakıĢ açısına sahiptir. Ġkinci nokta, pek çok 

çalıĢma tarafından örneklendiği gibi, Üçüncü Dünya‘dan geliĢmeye yönelik 

haberlerden çok, negatif haberler (afetler, Ģiddet ve rüĢvet) verilmektedir.  Üçüncü, 

uluslararası haber etkileyici uluslar ve insanların anlaĢmazlığının kesin ve ayrıntılı 

alandan çok devletlerin politik eğilimlerinde yoğunlaĢtığından dolayı derine inmeyen 

ve aĢırı basitleĢtirilmiĢ olmaya eğilim göstermektedir. Dördüncü, uluslararası haber 

elitlerden çok kitleleri kapsamaktadır. Uluslararası haberin vurgusu, olaya yol açan 

faktörler ve neden olandan çok olay üzerindedir.
16

 Tüm bu özelliklere bakıldığında, 

bu haberlerin art alan bilgisinden yoksun, bağlamlarından koparılmıĢ, neden-sonuç 

iliĢkilerinin belli olmadığı görülmektedir. Böylece zaten genellikle sosyal yapıları 

hakkında bilginin bulunmadığı bu ülkeler hem Batı hem de uluslararası medya 

                                                             
13Nilgün Tutal, KüreselleĢme ĠletiĢim Kültürlerarasılık, Ġstanbul, Kırmızı Yayınları, 2006,  s. 158-

159. 
14 Rigel, a.g.e.,  s. 67. 
15 Teun A. Van Dijk, News Analysis, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1988,  s. 

39. 
16 Hamid Mowlana, Global Information and World Communication, 2. Baskı, Guildford, Surrey, 

Sage Publications, 1998, s. 52. 
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organizasyonlarıyla haberlerin ulaĢtığı diğer ülkelerde anlaĢılmaz karĢılanmakta ve 

varolan önyargılar güçlendirilmektedir.  

Uluslararası haber dağıtımını ellerinde bulunduran ülkeler önemli bir siyasi güç elde 

ederken ayrıca bunun bir de ekonomik boyutu vardır. Özellikle uluslararası haber 

ajanslarının elinde bulunan uluslararası haber piyasasının oluĢumunda üç dönemden 

söz edilmektedir:  

Bu dönemlerden ilki, uluslararası haberin, sanayi ve finans alanındaki geliĢmelere ve 

sömürgeciliğe paralel olarak ortaya çıktığı 19. yüzyıldır. Ġlk uluslararası haber düzeni 

1859 yılında ortaya çıkmıĢtır. Bu dönemde Havas, Reuters ve Wolf (Prusyalı bir 

haber ajansı) uluslararası haber piyasasını ellerinde tutmaktadırlar. Amerika BirleĢik 

Devletleri kendi ulusal pazarını bu haber ajanslarından korumuĢ ve 1945 yılında 

neredeyse piyasanın tek hakimi haline gelmiĢtir. Bu tarihlerden itibaren biçimlenen 

ikinci dönem ise, uluslararası haber piyasasının ortaya çıktığı 1950‘li yıllardan 

1990‘lı yıllara kadar uzanan dönemi içermektedir. Ġkinci dönemin belirleyici niteliği, 

Amerika BirleĢik Devletleri‘nin henüz dünya sahnesinde küresel bir güç olarak 

ortaya çıkmadığı bir dönem olmasıdır. Ġkinci döneme damgasını vuran ise, Soğuk 

SavaĢ dönemi boyunca dünya haber piyasalarında Amerika BirleĢik Devletleri‘nin 

bir tür kuralları yapan bir güç olarak ortaya çıkmasıdır. Dönemin bir diğer özelliği 

ise haber pratiklerinde propaganda amaçlı ya da resmi iktidarla bağlantılı bir 

yayıncılık anlayıĢının belirleyici olmasıdır. Üçüncü dönemin baĢlangıcını ise 

uluslararası haber-görüntü piyasasının geniĢlemeye baĢladığı 1980‘li yıllara kadar 

götürülebilmektedir. Bu dönemde geniĢlemeye baĢlayan uluslararası haber-görüntü 

piyasası, geniĢlemesini 1990‘lı yıllarda olağanüstü bir hızla sürdürmüĢtür. Bu 

geniĢlemeye, yeni özel televizyon kanallarının kurulması ve iletiĢim 

teknolojilerindeki yenilikler yol açmıĢtır.
17

 Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte 

uluslararası iletiĢimi sağlamak daha rahat ve kolay hale gelmiĢtir. Ancak haberlerin 

alındığı kaynak farklılaĢmamıĢtır, haberlerin Batılı haber ajansları ya da medya 

organizasyonlarından alınması sürmüĢtür.  

                                                             
17 Tutal, a.g.e., s. 146-147. 
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1.2.1. Uluslararası Haber AkıĢı 

Haberlerin toplumları yönlendirici bir etkisinin bulunduğu göz ardı edilememektedir. 

Haberleri dünyaya yayan, daha önce de söz edildiği gibi, Batılı geliĢmiĢ haber 

ajansları ya da diğer medya organizasyonlarıdır. Uluslararası haber akıĢı ile ilgili 

olarak farklı yaklaĢımlar bulunmaktadır, ancak bu yaklaĢımların ortaklığı akıĢın 

geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte ya da azgeliĢmiĢ ülkelere olduğu yönündedir. Haber 

akıĢının yönü ile ilgili araĢtırmalar üç belirgin model varsayımında bulunmaktadır. 

Bu modellerin ilki ―merkez-çevre‖, ikincisi ―kuzey-güney‖, ve üçüncüsü ―kuzey-

doğu-batı‖ modelleridir.    

―Merkez-Çevre‖ modelinin mimarı Johan Galtung‘tur. Bu modelde dünya ikiye 

ayrılmıĢtır; ―merkez‖ ya da baskın topluluklar ve ―çevre‖ ya da bağımlı alanlar.  

Modele göre, merkez ülkelerinin çevre ülkelere karĢı baskın ve çevre ülkeler merkez 

ülkelere bağımlı bulunmaktadır.  

Galtung‘un hipotezi uluslararası haberi Ģöyle özetlemektedir:   

1. Dünya basın sisteminde merkez olaylarının bildirilmesinin üstünlüğü vardır.  

2. Merkez ve çevre uluslarının haber değiĢim oranlarında merkez uluslarının değiĢim 

oranlarında olduğundan çok daha büyük bir tutarsızlık vardır.  

3. Çevre ulusların medyasında, merkeze ait haberler merkez ulusların medyasında 

yer alan çevreye ait haberlerden daha fazla yer iĢgal eder.  

4. Çevre, uluslararası haber akıĢında diğerlerine göre az ya da hiç yoktur.
18

 

Merkez ve çevre iliĢkisini ele alan Galtung‘un modelinde, merkezin çevreye karĢı 

üstünlüğüne dikkat çekilmektedir. ―Merkez ülkelerle çevre ülkeler arasındaki 

enformasyon akıĢı, büyük ölçüde çevre ülkelerden gelen, iĢlenmemiĢ ‗ham‘ 

enformasyondan oluĢmaktadır. Oysa geliĢmiĢ, Batılı merkez ülkeler, çevredeki 

geliĢmemiĢ ülkelere diğer üretim eĢyalarıyla birlikte, kullanıma hazır enformasyon 

                                                             
18 Hamid Mowlana, Global Information and World Communication, s. 44. 
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‗paketleri‘ göndermekte ve çevredeki ülkelerin iĢlenmemiĢ ‗ürünleri‘, yine çevredeki 

ülkelere bu kez çok daha pahalı bir fiyatla ‗iĢleyerek‘ satılmaktadır.‖
19

  

Ġkinci model ise haber akıĢının geliĢmiĢ ülkelerden (Kuzey), geliĢmekte olan ülkelere 

(Güney) doğru dikey olduğu varsayımına dayanmaktadır. Haber akıĢı Kuzey 

ülkelerinden Güney ülkelerine doğru dikey bir akıĢ içindeyken, Güney ülkeleri 

arasındaki haber akıĢı çok azdır.  

Modelin bir diğer yönü, ―uluslararası haberlerin Güneyde çoğu zaman, Kuzeyli 

muhabirler tarafından toplandığı, daha sonra Güneyde yerel kitle iletiĢim araçları 

tarafından dağıtılmadan önce iĢlenmek ve kurgulanmak üzere Kuzeye döndüğü 

gerçeğidir. Bu süreç iki ‗blok‘ arasında hammaddelerin kuzeye akıp, pahalı ve her 

zaman pek uygun olmayan iĢlenmiĢ mallar olarak geri geldiği ticaret iliĢkileriyle 

paralellik gösterir.‖
20

 Güney ülkeleri arasında haber akıĢının sağlanamamasından 

dolayı bu ülkeler birbirlerinde olan olayları Kuzeyli medya organizasyonları 

aracılığıyla kendi medyalarına yansıtmakta ve bu da kendilerine ‗Kuzey‘ bakıĢı ile 

bakmalarına neden olmaktadır.  

Uluslararası haber akıĢını açıklamaya çalıĢan bir diğer model de Kuzey Doğu ve Batı 

biçimine bölünen üçlü akıĢtır, bu akıĢlardan her biri Güney‘e bağlantı kurmaktadır. 

Bu konu ile ilgili çalıĢma yapan George Gerbner ve George Marvanyi, Üçüncü 

Dünya medyası dıĢ haberlerinin büyük oranının Kuzey‘i – hem Doğu hem de Batı 

anlamında- kapsayanlara ayrıldığını söylemiĢlerdir. Ayrıca, Gerbner ve Marvanyi 

Batı Avrupa daha sıklıkla dünya çevresinde bölgenin rapor edildiğini ve sosyalist 

ülkelerin Batı basınında az alan aldığını bulmuĢtur. ABD basın sisteminde içeriğin 

üçte ikisi, Batı Avrupa, Güney Asya, Uzak Doğu, Kuzey Amerika ve Orta Doğu 

hakkındayken, Sovyet basını ise en çok Doğu Avrupa ve ikinci Kuzey Amerika‘yı 

kapsamaktaydı.
21

 Gerbner ve Marvany, uluslararası haber akıĢının ne nüfus hacminin 

gerçeklerini ne de coğrafi boyutu yansıttığını düĢünmektedirler. Bu araĢtırmaya göre, 

                                                             
19 Cees Hamelink, ―Merkez ve Çevre Ülkeler Arasındaki Enformasyon Dengesizliği‖, Enformasyon 

Devrimi Efsanesi, Editör: Yusuf Kaplan, Kayseri, Rey Yayıncılık, 1991,  s. 263. 
20 Uluç, a.g.e., s. 250. 
21 Hamid Mowlana, Global Information and World Communication, s. 46. 
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yayınlanan dıĢ haberlerde ülkenin siyasi yakınlıklarının ön plana çıktığı 

söylenebilmektedir.  

Uluslararası haber akıĢı yapısı Hamid Mowlana‘ya göre Ģöyle özetlenebilmektedir: 

Enformasyon geliĢmekte olan ülkelerden geliĢmiĢ ülkelere, özellikle ABD‘ye doğru, 

akmaktadır. GeliĢmiĢ olan ülkeler aralarında enformasyonu depolama, iĢleme ve 

kullanmada birbirleriyle iĢbirliği yapmaktadırlar. GeliĢmekte olan ülkeler ise 

kendilerinden giden enformasyonun iĢlenmiĢ halini para ödeyerek almaktadırlar ve 

kendi aralarında iĢbirliği yapmamaktadırlar.
22

 

Uluslararası haber akıĢı bir dengesizlik içinde bulunmaktadır ve bu nedenle 

eleĢtirilmektedir.  Uluslararası haber akıĢına olan eleĢtirileri Ģu Ģekilde sıralamak 

mümkündür: 

- Sosyal –teknolojik dengesizlik nedeni ile ‗merkez‘den ‗çevre‘ye tek yönlü 

enformasyon akıĢı vardı ki bu olgu da zenginler ile fakirler arasında büyük bir boĢluk 

yaratmaktadır.  

- Zenginlerin enformasyonu fakirlerin enformasyonuna kendi terminolojisini 

kabul ettirmektedir. Bu durum ise fakir toplumlar için ekonomik, politik ve sosyal 

uzantıları olan geniĢ bir bağımlılık yapısı oluĢturmaktadır.  

- Yukarıdan aĢağıya akıĢ Batı kökenli çokuluslu Ģirketler tarafından kontrol 

edilmektedir.  

- Enformasyon çokuluslu medya tarafından mal olarak görülmekte ve pazar 

kurallarına tabi tutulmaktadır.  

- Tüm iletiĢim düzeni uluslararası eĢitsizliğin bir parçası ve destekçisi 

durumundadır ki bu durum da yeni sömürgecilik mekanizmalarının yaratılmasına ve 

sürdürülmesine neden olmaktadır.
23

  

                                                             
22 Uluç, a.g.e., s. 254, 255. 
23 Kaypakoğlu, a.g.e., s. 35. 
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Uluslararası haber akıĢı, hem gönderdiği haberlerin içeriğiyle hem de kendi yapısıyla 

var olan egemen sistemi desteklemekte ve sürmesini sağlamaktadır.  

1.2.2. Uluslararası Haber AkıĢında Dengesizlik ve Nedenleri  

Uluslararası haber akıĢı yaklaĢımlarında da değinildiği gibi, bu akıĢ son derece 

dengesiz bir yapıya sahiptir. Doğu ya da Güney‘den aldıkları enformasyonu iĢleyen 

Batılı medya organizasyonları bunları tekrar, kendi bakıĢ açılarıyla birlikte bu 

ülkelere geri göndermektedir. ―Dünya haberlerinin çoğunluğu geliĢmiĢ ülkelerin 

ürünü olmakla birlikte, gerçek de onların yansıtmak istedikleri biçimde dünyaya 

sunulmaktadır.‖
24

 Doğu ya da Güney ülkeleri ise kendi aralarında iĢbirliği 

yapmamakta ya da yapamamaktadır ve ellerinde olanak bulunmaması nedeniyle 

seslerini dünyaya duyurabilecekleri medya organizasyonlarına Batı kadar sahip 

değillerdir.  

Merkez ülkelerle çevre ülkeler arasındaki enformasyonun akıĢı tek yönlü bir 

görünüm sunmaktadır. ĠletiĢim uzmanları, merkezdeki ülkelerden çevre ülkelere 

yöneltilen haber akıĢının, çevreden merkeze yöneltilen haber akıĢından 100 kat daha 

fazla gerçekleĢtirildiğini ileri sürmektedirler.
25

 Bu oran haber akıĢında yaĢanan 

dengesizliğin boyutlarının ortaya koymaktadır. Ancak yaĢanan dengesizlik sadece 

sayısal değildir, Batı‘nın değerleri içeriğe de yansımaktadır.  

―Dünya enformasyonunun dağılımı konusundaki, kuĢkusuz en önemli dengesizlik, 

‗hangi haberin nerelere gideceğine geliĢmiĢ birkaç ülkenin haberleĢme araçlarının 

yöneticilerinin karar veriliyor‘ olmasıdır. Bir baĢka deyiĢle, Üçüncü Dünya 

ülkelerinin, dünyadaki geliĢmeleri, baĢka ülkelerinin seçiciliği ile izleyebiliyor 

olmasının doğurduğu bir dengesizliktir.‖
26

 

Uluslararası haber akıĢı dengesizliğini yaratan nedenlerin baĢında ekonomik nedenler 

gelmektedir. Uluslararası alanda haber toplamak ve dağıtmak yüklü bir maliyet  

                                                             
24 Ceyda Ilgaz Büyükbaykal, Türkiye’de Televizyon Alanında Küresel Yerel Birlikteliği: CNN 

Türk ve CNBC-e Örneği,  Ġstanbul, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Yayınları, 2004,  s. 36. 
25 Hamelink, a.g.m.,  s. 263. 
26 Emine YavaĢgel, ―Uluslararası Siyasal ĠletiĢim‖, Uluslararası ĠletiĢim, Hazırlayan: Gürsel 

Öngören, Ġstanbul, Der Yayınları, 1995, s. 134. 
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gerektirmektedir. Haber toplayabilmek için dünyanın pek çok alanında muhabir 

bulundurmak ve onların yaptıkları haberleri merkeze iletebilmeleri gerekmektedir ve 

bu da ekonomik olanaklarla doğrudan ilgilidir.  

Güney ya da Doğu ülkelerinde bulunan medya organizasyonları Batı‘da bulunanlar 

gibi iç ve dıĢ haber ağını oluĢturmaya yetecek büyük sermayeye sahip değillerdir. 

Haberlerin hem bölgesel hem de uluslararası alanda dağıtılmasının temel kaynağı 

ancak güçlü bir ekonomi ile sağlanabilmektedir.  

Uluslararası haber akıĢı dengesizliğinin nedenlerinden bir diğeri ise ekonomik 

nedene bağlı olan teknoloji yetersizliğidir. Batılı ülkeler kendi teknolojilerini 

üretmekte ve kullanmaktadırlar. Haberler baĢka yerlere ulaĢtırıldığı, dağıtıldığı ve 

paylaĢıldığı sürece önemlidir, dağıtılamayan bir haberin değeri bulunmamaktadır, bu 

dağıtım ise ancak teknolojinin kullanılmasıyla mümkündür. Teknolojiyi üretemeyen 

bu ülkeler, dıĢarıdan teknolojiyi satın almaktadırlar. ―Yeni, pahalı teknoloji kendisi 

dıĢa bağımlı geliĢtiği gibi, gerektirdiği yeni gelir kaynakları da dıĢa ekonomik 

bağımlılık getirmektedir. Bunun doğal sonucu da içerik bağımlılığı, kültürel-

ideolojik bağımlılıktır.‖
27

  

Uluslararası bir medya organizasyonunun bir habere ulaĢtıktan sonra bu haberi 

merkezine göndermesi teknolojik olanaklarla kısa bir zaman alırken, merkeze giden 

bu haberin diğer ülkelere gönderilip gönderilmeyeceği tamamen uluslararası medya 

organizasyonunun inisiyatifine kalmıĢtır. Teknolojik bağımlılık böylece içeriksel 

bağımlılığı da getirmektedir. Bugün yaĢananlar, daha önce yaĢanan siyasi, askeri ve 

ekonomik sömürgeciliğin elektronik sömürgeciliğe dönüĢmüĢ halidir.  

Böylece ―dağılımdaki dengesiz geliĢmeler, Mc Luhan‘ın iletiĢim teknolojisi 

sayesinde dünyanın ‗evrensel bir köy‘ olacağı tezini çürütüyor. Günümüzde iletiĢim 

teknolojisi açısından kuzey yarı küre ile güney yarı küre arasındaki farklılık bu tezi, 

yanlıĢ bir öngörü konumuna getiriyor.‖
28

 

                                                             
27 Ersan Ġlal, ĠletiĢim Yığınsal Ġletim Araçları ve Toplum, Ġstanbul, Der Yayınları, 2007, s. 75. 
28 Rigel, a.g.e., s. 75. 
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Dengesizliğin nedenlerinden birinin de altyapı yetersizliği olduğunu söylemek 

mümkündür. Sömürgeci Avrupa ülkeleri, daha sonra da onlara katılan ABD, iletiĢim 

teknolojilerinin geliĢmeye baĢladığı 19. yüzyıldan bu yana, sömürgelerdeki iletiĢim 

altyapısını kendi amaçlarına hizmet edecek biçimde düzenlemiĢlerdir. Sömürgelerin 

bağımsızlığa kavuĢmasının ardından da bu altyapı değiĢmemiĢtir. Eski sömürgelerde 

yeni siyasal düzenler, hükümetler oluĢturulmuĢ, ancak iletiĢim alt yapısı yeni 

teknolojilere ve gereksinimlere uygun olarak kurulamamıĢtır. Bu nedenle, az 

geliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan ülkeler, iletiĢim araç ve gereçlerinin üretimi ya da 

ithalatı yoluyla teknolojilerinin geliĢtirilmesi ve değiĢtirilmesi konularında büyük 

ölçüde geliĢmiĢ ülkelere bağımlı kalmıĢlardır.
29

  

Dengesizliğin nedenlerinden biri de rejim kaynaklı yaĢanan sorunlardır. Bazı 

ülkelerin ‗tehlikeli‘ bulunması nedeniyle uluslararası medya organizasyonları bu 

ülkelerde zorunlu bir durum olmadıkça muhabir görevlendirmemektedirler. Ayrıca 

bazı ülkeler de yabancı basın çalıĢanlarını bir ‗tehdit‘ olarak algılayabilmektedirler.  

Taraflı bakıĢ açısı ve çarpıtma uluslararası haber akıĢındaki dengesizliklerden bir 

diğerini oluĢturmaktadır. Genellikle olumsuzluklarla haber olan Güney ve Doğu 

ülkeleri taraflı bir bakıĢ açısıyla sunulmaktadırlar. Ġleriki bölümlerde ele alınacak 

olan bu sunuĢ tarzı, uluslararası medya organizasyonlarının bulunduğu ülkelerden 

ayrı düĢünülememektedir. Bu taraflı bakıĢ açısında muhabirlerin haberi izledikleri 

ülkeye çoğu zaman sadece o olay için gönderilmesi ya da uzun süredir orada 

yaĢamamasından kaynaklı olarak ülkenin toplumsal koĢullarını, dilini bilmemesi ve 

bu nedenle haber toplama ve haberi değerlendirme konusunda sıkıntı yaĢaması da rol 

oynamaktadır.  

1.3.3. Uluslararası Dengesiz Haber AkıĢına Çözüm Önerileri  

―Üçüncü dünya ülkeleri, kendi kültürel bütünleĢmelerine set çeken ve kimliklerini 

yok eden diğer ulusların kültürlerinin pasif tüketicileri olarak kalmak yerine, 

dünyadaki iletiĢim kaynaklarından gereği gibi yararlanarak kendi sorunlarını 

çözümlemek, ardından da dünya kültürüne katkıda bulunmak için bir Ģeyler yapmak 

                                                             
29 Atilla Girgin, Uluslararası ĠletiĢim Haber Ajansları ve AA, Ġstanbul, Der Yayınları, 2002, s. 48. 
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istemektedirler.‖
30

 Üçüncü Dünya ülkeleri uluslararası enformasyon ve iletiĢim 

düzenini ellerinde bulunduran Batılı ülkelerden gelen haberlere mecbur kalmaktan 

kurtulmanın yolunu yeni bir enformasyon ve iletiĢim düzeni kurulmasında 

görmüĢlerdir.   

Üçüncü Dünya ülkeleri, Kuzey‘den Güney‘e doğru olan dengesiz haber akıĢından, 

kendileri ile ilgili olan haberlerin çarpıtılmasından, uluslararası haber ajanslarının 

haber alanındaki hakimiyetinden ve dolayısıyla kendileri hakkında olan haberleri 

Batılı haber ajanslarının çalıĢanlarının algısıyla görmekten Ģikayet etmekteydiler. Bu 

Ģikayetler Yeni Uluslararası Enformasyon ve ĠletiĢim Düzeni kavramını 

oluĢturmuĢtur. Bu kavramın kesin bir oluĢum tarihi olmamakla birlikte 1970‘li 

yılların ilk yarısında ortaya konulduğu ve ikinci yarısında Ģekillendiği ve somut bir 

içerik kazandığı söylenebilmektedir.  

Yeni Uluslararası Enformasyon ve ĠletiĢim Düzeni‘nin kaynakları Bağlantısızlar 

Hareketi‘nin 1955‘de kurulması ve 1960‘larda Asya ve Afrika‘da sömürgeleĢmeye 

savaĢ açmaya kadar kökleri sürülebilmektedir. Ancak yeni dünya düzeni için isteği 

net bir Ģekilde 1970‘lerde Üçüncü Dünya liderleri ve entelektüelleri tarafından dile 

getirilmiĢtir. 1973‘de, Cezayir‘de tarihsel Bağlantısızlar zirvesinde, endüstrileĢmiĢ 

dünya ile ekonomik iliĢkilerin küresel olarak yeniden yapılandırılması için bir çağrı 

baĢlatıldı: Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen. Bu ABD tarafından aĢırı bir dirençle 

karĢılanmıĢtır. Cezayir zirvesinden üç yıl sonra, diğer Kuzey Afrika baĢkenti, 

Tunus‘ta 1976‘da ‗Yeni Uluslararası Enformasyon Düzeni‘ ilk kez telaffuz 

edilmiĢtir.
31

 

Kaarle Nordenstreng‘e göre, köĢetaĢlarını sömürgelerden çekilme, geliĢme, 

demokratikleĢme ve tekelleĢmeyi kaldırmanın oluĢturduğu
32

 Yeni Uluslararası 

                                                             
30 Paul A. V. Ansah, ―Uluslararası ĠletiĢimde Haklar ve Değerler Mücadelesi‖,  Enformasyon 

Devrimi Efsanesi, Editör: Yusuf Kaplan, Kayseri, Rey Yayıncılık, 1991, s. 204. 
31 Collen Roach, ―The Western World and the NWICO: United They Stand?‖, Beyond Cultural 

Imperialism, Editör: Peter Golding, Phil Harris, Milton Keynes, Bedfordshire, Sage 

Publications,1997,  s. 94, 95. 
32 Oliver Boyd-Barrett, ―Global Communication Orders‖, Handbook of International and 

Intercultural Communication, Editör. William B. Gudykunst, Bella Mody, 2. Baskı, California, 

Sage Publications, 2002, s. 328. 
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Enformasyon ve ĠletiĢim Düzeni, yukarıda Üçünü Dünya ülkelerinin Ģikayet ettikleri 

belirtilen durumları düzenlemeye çalıĢmıĢtır. Yeni Uluslararası Enformasyon ve 

ĠletiĢim Düzeni, enformasyonun içeriğinde ve akıĢında daha eĢit ve adaletli bir 

dengenin kurulmasını, ulusal iletiĢim politikalarının ulusal düzlemde 

gerçekleĢtirilebilme hakkının sağlanmasını ve son olarak da geliĢmekte olan 

ülkelerin beklentilerini ve olaylarını daha doğru ve çarpıtmadan yansıtabilecek, 

uluslararası düzeyde iki yönlü enformasyon akıĢının gerçekleĢtirilmesini olanaklı 

kılmaya çalıĢan evrensel bir süreçtir.
33

  

 ―Siyasal olarak bağımsızlığına kavuĢan üçüncü dünya ülkelerinin dünya düzeninin 

hala eski sömürgeci ülkelerle, onların müttefikleri tarafından kontrol edilmekte 

olduğunu anlamaya baĢlamalarından sonra‖
34

 doğan Yeni Uluslararası Enformasyon 

ve ĠletiĢim Düzeni, enformasyon akımının tek yönlü olarak çalıĢtığını, 

enformasyonda sömürgeciliğin son bulması gerektiğini ve bunun için de yeni bir 

dünya ekonomik ve iletiĢim düzeninin zorunluluğu görüĢü etrafında toplanmıĢtır.  

Yeni Uluslararası Enformasyon ve ĠletiĢim Düzeni, çoğunlukla Sovyetler Birliği ve 

Doğu Avrupa‘nın komünist ülkeleri ile ittifaktaki geliĢen ülkeler tarafından 

biçimlendirilmiĢtir ve sesleri BirleĢmiĢ Milletler ve Bağlantısız Ülkeler Hareketi 

aracılığıyla temsil edilmiĢtir. Yeni Uluslararası Enformasyon ve ĠletiĢim Düzeni, 

küresel iletiĢimin yapı ve etkinliğinin ağır Ģekilde haksız sonuçlarının olduğunun 

tartıĢıldı bir karĢı çıkıĢtır. GeliĢen ülkeler, düĢüncelerini açık bir Ģekilde ifade eden 

ve yayan Batı merkezli medyaya bağımlıydı ve Yeni Uluslararası Enformasyon ve 

ĠletiĢim Düzeni böylesine eĢitsizlikleri sonlandırma stratejisi anlamına 

gelmekteydi.
35

 

Yeni Uluslararası Enformasyon ve ĠletiĢim Düzeni, UNESCO‘nun ortaya attığı bir 

kavram olmamakla birlikte, uzun süre onunla birlikte anılmıĢ ve genellikle UNESCO 

içinde tartıĢılmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın ardından kurulan UNESCO, savaĢtan 

sonra bağımsızlığını kazanan genç ülkelerle birlikte üye sayısını arttırmıĢtır. Böylece 

                                                             
33 McPhail, a.g.m., s. 142. 
34 Ansah, a.g.m.,  s. 201. 
35 Boyd-Barrett, a.g.m.,  s. 325. 
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UNESCO‘ya üye olan ülkeler arasında Üçüncü Dünya ağırlık kazandığı ve kurumun 

politikalarının belirlenmesinde bu ülkelerin belirleyici olduğu söylenebilmektedir. 

Böylelikle uluslararası iletiĢim dengesizliğinden Ģikayetçi olan Üçüncü Dünya 

ülkeleri bu konuyu UNESCO‘nun gündemine taĢımıĢlardır.  

1957 yılında BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu‘na sunulan raporda, dünyada haber 

alma yönünden bir açlık bulunduğuna dikkat çekilmiĢ, 1958‘de BirleĢmiĢ Milletler 

Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından az geliĢmiĢ ülkelerde kitle iletiĢim araçlarını 

geliĢtirme amacıyla somut bir eylem planı geliĢtirilmesi istenmiĢtir. Bu giriĢimlerden 

sonra 1970‘de toplanan UNESCO Genel Kurulu‘nda iletiĢim araçlarının uluslararası 

anlayıĢa ve barıĢa yararlı olabilmesi için neler yapılması gerektiği tartıĢılmıĢtır. 

1972‘de toplanan UNESCO Genel Kurul Konferansı‘nda ―ĠletiĢim Araçları Üzerinde 

ve Yeni Uluslararası ĠletiĢim Düzeni Ġçin Bir Bildirge‖ hazırlanması 

kararlaĢtırılmıĢtır ve 1978‘de toplanan UNESCO 20. Genel Konferansı‘nda bildirge 

kabul edilmiĢtir.
36

 Ayrıca UNESCO tarafından konuyla ilgili olarak seminerler ve 

konferanslar da düzenlenmiĢtir. Üçüncü Dünya ülkeleri arasındaki haber akıĢını 

arttırmak amacıyla Bağlantısız Ülkeler Haber Ajansları Pool‘u, Bağlantısız Ülkeler 

ĠletiĢim Konseyi, Bağlantısız Ülkeler Telekomünikasyon Komitesi, Bağlantısız 

Ülkeler Radyo ve Televizyon Örgütü kurulmuĢtur.  

UNESCO‘nun serbest ve dengeli haber dolaĢımını sağlayabilmek için yaptığı en 

önemli çalıĢma ise Mac Bride Komisyonu‘nun kurulmasıdır. 1976‘da Nairobi‘de 

toplanan UNESCO Genel Konferansı‘nda serbest ve dengeli haber dolaĢımını 

sağlamak için UNESCO Genel Müdürlüğü‘ne geniĢ yetki verilmiĢ ve iletiĢimle ilgili 

sorunların incelenmesi için uluslararası düzeyde Mac Bride Komisyonu kurulmuĢtur.  

1.3.3.1. Mac Bride Komisyon Raporu  

1977 yılında kurulan komisyon 1979 yılına kadar çalıĢmalarını sürdürmüĢ ve genel 

olarak Mac Bride Raporu olarak anılan ―Bir Çok Ses Tek Bir Dünya‖ baĢlıklı raporu 

yayınlamıĢtır. Yayınlanan bu rapor geliĢmiĢ ülkeler tarafından olumsuz karĢılanmıĢ, 

Üçüncü Dünya ülkeleri tarafından ise destek bulmuĢtur.  

                                                             
36 Tokgöz, a.g.e., s. 133, 134. 
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Raporda, düĢünsel ve kültürel plandaki bağımlılığın ekonomik bağımlılık kadar 

önemli etkilere sahip bulunduğuna, giderek daha çok kabul edildiğine değinilmiĢ ve 

onu koruyacak gerekli iletiĢim araçları bulunmaksızın gerçek bir bağımsızlığa sahip 

olmanın mümkün olmadığına dikkat çekilmiĢtir. Günümüz dünyasında iletiĢimin 

daha güçlü, daha zengin ve daha iyi donanmıĢların egemenliğinde eĢit olmayan 

taraflar arasında bir değiĢ tokuĢ durumuna gelmenin acısını çektiğinin tespit edildiği 

raporda, bunların iletiĢim üzerine yansımaları incelenmiĢ, sanayileĢmiĢ ülkelerle 

geliĢmekte olan ülkeler arasındaki iletiĢime özgü eĢitsizlik ve dengesizliklerin 

nedenlerinin buna bağlı olduğu belirtilmiĢtir.
37

 

Rapor, uluslararası iletiĢimde yaĢanan dengesizliklerin düzenlenmesi için iĢbirliği 

önermektedir. Bu öneriler arasında yeni uluslararası enformasyon ve iletiĢim 

düzeninin kurulmasını özendirecek doğrultuda önlemlerin alınması; uluslararası, 

bölgesel kuruluĢlar ve ikili hükümet antlaĢmaları yoluyla sağlanacak gelirlerin bu 

yönde kullanılması; yeni uluslararası ekonomik düzen ve yeni uluslararası 

enformasyon ve iletiĢim düzeni arasındaki yakınlık üzerinde durulması ve bu iki 

süreci birleĢtirici somut hareket planlarının BirleĢmiĢ Milletler sistemi içinde 

oluĢturulması yer almaktadır. Rapor ayrıca iletiĢim boyutunun, geliĢmekte olan 

ülkeler arasındaki ekonomik iĢbirliği anlaĢmaları ve yürürlükteki programlarla 

birleĢtirilmesini önermektedir. UNESCO çerçevesinde enformasyon ve iletiĢim 

üzeride çalıĢma ve planlama yapan uluslararası bir merkezin kurulmasının önerildiği 

raporda bu merkezin görevleri de Ģöyle tanımlanmaktadır: a) geliĢmekte olan 

ülkelerde ulusal iletiĢim sistemlerinin geliĢmesini, uluslararası enformasyon akıĢında 

karĢılıklı iliĢkilerin ve dengenin ilerletilmesi; b) bu amaçla gerekli kaynakların 

harekete geçirilmesi ve kullanımına sunulan fonun idare edilmesi; c) iletiĢim 

kalkınmasıyla ilgili, çeĢitli iĢbirliği programlarına ilgi duyan ve bu alanlardaki iki 

taraflı, çok taraflı etkinliklerin sonuçlarını değerlendiren taraflar arasında eĢgüdümün 

sağlanması; d) planlamacıların, araĢtırmacıların, gazetecilerin ve özellikle 

uluslararası sorunlarda uzmanlaĢanların eğitilmesi için seminer, konferans ve 

yuvarlak masaların düzenlenmesi; e) geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler arasında 

                                                             
37 Sean Mac Bride, Bir Çok Ses Tek Bir Dünya, Ankara, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 1993, 

s. 37. 
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iletiĢim teknoloji transferlerini kontrol altında tutma, böylelikle en uygun Ģartlarda 

yürütülmesini sağlama.
38

  

Rapor, UNESCO‘nun 1980‘deki Genel Konferansı‘nda kabul edilmiĢtir, ancak 

iletiĢim sistemlerine hakim olan ülkeler bu rapordan rahatsız olmuĢ ve özellikle ABD 

basını UNESCO‘yu basın özgürlüğünü tehdit eden bir kuruluĢ olarak göstermiĢtir. 

Daha sonra ABD, 1984 yılında UNESCO‘dan ayrılmıĢ onu Ġngiltere ve Singapur 

izlemiĢtir.  

UNESCO, bu olaylardan sonra yaklaĢık 10 yıl daha Yeni Uluslararası Enformasyon 

ve ĠletiĢim Düzeni üzerine çalıĢmalarını yürütmüĢtür. Ancak Sovyetler Birliği‘nin 

çöküĢünün ardından tek kutuplu dünya düzenine geçiĢin yaĢanması ve değiĢen dünya 

siyaseti sonucunda bu çalıĢmalarından vazgeçmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 a.e., s. 299-302. 



23 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. ULUSLARARASI HABER SÖYLEMĠ VE ÖTEKĠ 

Uluslararası haber akıĢını ellerinde bulunduranlar uluslararası haber söylemini de 

üretmektedirler. Tek yönlü haber akıĢına neden olan Batılı medya organizasyonları, 

haber söylemini üretirken kendi ideolojilerini yansıtmaktadırlar. 

Althusser ve Gramsci‘nin düĢüncelerinden etkilenmiĢ olan eleĢtirel kuramcılar 

egemen ideolojinin medyada yeniden üretildiği görüĢünü savunmaktadırlar. EleĢtirel 

kuramcılar Ģuna dikkat çekmektedirler: ―Kapitalist toplumların kendi kendilerini 

yeniden üretebilmeleri egemen ideolojiye büyük çoğunluğun rıza göstermesiyle 

olmaktadır. Medya ise bu süreçte iĢlevsel olmakta ve çoğunluğun egemen ideolojiye 

rıza göstermelerini sağlamada yardımcı olmaktadır. Egemen ideoloji haber 

medyasında yeniden üretilmektedir. Haberde (haberin söyleminde) egemen ideoloji 

yeniden üretilmektedir.‖ 
1
  

Kendini geliĢmiĢ olarak adlandıran Batılı ülkelerin kendilerinin dıĢında kalan diğer 

ülkelere bakıĢları ortadadır. Onlar, bu ülkeleri geliĢmemiĢ, az geliĢmiĢ ya da modern 

dıĢı olarak etiketlemiĢlerdir. GeliĢmiĢlikle Batı medeniyetini ve kültürünü eĢit tutan 

bu ülkeler diğer ülkeleri görmezden gelmekte ya da gördükleri zaman da kendilerine 

göre Ģekillendirmektedirler. Batı‘nın ‗öteki‘sini oluĢturan bu toplumlar bir anlamda 

bir tehdit nesnesi olarak görülmektedirler. Tehditlerin bu toplumlardan geldiği, 

tehlikelerin bu toplumlarda yaĢandığı düĢünülmektedir.  

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan ötekileĢtirme, günümüzde medya tarafından 

yapılmakta, daha önceden var olan öteki tanımlamaları da medya tarafından 

tekrarlanarak güçlendirilmektedir. Daha önceleri keĢif gezileri sırasında karĢılaĢılan 

―öteki‖, artık televizyon ekranlarından el sallamakta, gazete sayfalarından bize 

bakmaktadır.  

                                                             
1 Ömer Özer, Erdal DağtaĢ, ―Haber Söylemi: 11 Nisan 2001 Tandoğan Meydanı‘nda ‗Esnaf 

Toplanması‘nın Medyadaki Sunumu (Bölüm 1)‖, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, 

Sayı: 16, 2008, s. 292. 
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Fakat uluslararası haber akıĢının Batı‘dan Doğu‘ya olması ve burada yaĢanan 

dengesizlikler nedeniyle haberleri Batı, kendi ürettiği söylem ile ulaĢtırmaktadır. 

Batı‘nın dıĢından verilen haberlerde kan, gözyaĢı, açlık, sefalet, felaket, çatıĢma 

vardır. Doğu toplumlarının bunlar dıĢında uluslararası haberlere konuk olma 

olasılıkları neredeyse yoktur. ―Medyanın güçlü ve baĢat ideoloji tanımlarına yönelik 

bir yeniden üretim gerçekleĢtirdiği yapılanmıĢ ideolojik süreç içerisinde haberler de 

gerçekliğin ideolojik temsiliyeti ve inĢasında oldukça stratejik metinsel bir 

söylemdir.‖
2
  

Haber söyleminde de Doğu toplumları için kullanılan ve Batı bakıĢını yansıtan 

kelimeler seçilmektedir. Haberlerde bu toplumların geri kalmıĢ oldukları, düĢtükleri 

durumdan kendilerinin sorumlu olduğuna yer verilmektedir. Ayrıca Batı dıĢında yer 

alan toplumlarla ilgili haberlerde, ülkenin içinde bulunduğu durum neden-sonuç 

iliĢkisi içinde ele alınmamakta, olayla ilgili art alan genellikle verilmemektedir. Bu 

da zaten bu toplumlar hakkında pek bilgiye sahip olmayan okurların / izleyicilerin 

haberi doğru değerlendirememesine ve bu toplumlar hakkında yanlıĢ kanaatlerin 

oluĢmasına neden olmaktadır.  

ÇalıĢmanın bu bölümünde, uluslararası haber söylemine ve uluslararası haber 

söyleminde ötekinin oluĢturulması incelenmektedir.  

2.1. Uluslararası Haber Söylemi 

Söylem, genel anlamıyla dilin yapısının, kullanımının ve kalıplarının incelenmesi 

olarak tanımlanabilmektedir. Michel Foucault söylemi, herhangi bir kültürdeki 

algılama Ģemalarını, dili ve bilgiyi tek biçim olarak denetleyen kültürel bir kod 

olarak tanımlamaktadır. Foucault‘ya göre söylem, bir ibareler dizisi olmaktan ötedir, 

toplumsal maddiliği ve ideolojik özgüllüğü bulunmaktadır.
3
  

Günlük yaĢantımızın bir parçası olan, her gün okuduğumuz, dinlediğimiz ya da 

izlediğimiz haberler kurgulanmıĢ metinlerdir ve haber de bir söylemdir. Haberler 

                                                             
2 Murat Mengü, ―Haber Diliyle Yapılandırılan Küresel Söylem CNN Türk ve CNN International 

Örneği‖, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo 

Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2003,  s. 123-124. 
3 Erol Mutlu, ĠletiĢim Sözlüğü, 4. Basım, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2004, s. 261. 



25 

 

yayına hazır hale getirilirken (dolayımlanırken) olay öyküye, kaynaklar aktöre 

çevrilir ve bir kurgulama yapılır. Kurgulanan anlatımla gerçekler hikayeleĢtirilerek 

okura/izleyiciye/dinleyiciye sunulur ve bir haber söylemi oluĢturulur. Bu haber 

söylemi genel olarak egemen ideolojiye uygundur ve bu ideolojinin yeniden 

kurulmasını, kendini sağlamlaĢtırmasını sağlamaktadır.  

Haber söylemi, haberle ilgili en önemli enformasyon etrafında inĢa edilmektedir, 

geriye kalanlar ise ya tamamen çıkarılmakta ya da geri plana itilmektedir. Bu sırada 

habere bazı eklemeler de yapılabilmektedir. Habere ayrılan yer ya da zaman, dilin 

vurgu sistemi, kullanılan cümlelerin yapısı, seçilen yüklemler, zarflara sıfat lara 

ayrılan yerler, bunların hepsi birer ideolojik seçimdir.
4
 Bu seçimler medya 

organizasyonuna ve eĢik bekçilerinin düĢünce yapılarına göre farklılık 

gösterebilmektedirler. Haberi söylem olarak ele alındığınd,a üretim sürecinde ve iki 

kademeli yapının içinde söylem üreten haberin, Ģematik ve tematik kurgusunu 

yaratanlar vardır. ġematik yapıyı eĢik bekçileri kurarken, tematik yapı, haber kaynağı 

ya da aktörü tarafından oluĢturulmaktadır. Haber söylemi üretilirken, tematik yapının 

oluĢumuna katkı sağlayan haber kaynağı ya da haber aktörleri söylem seçkinleri ve 

söylem düĢkünleri olarak ikiye ayrılmaktadır.
5
 

Haberi bir söylem olarak kavramak, sosyal bilimlerin sorunlarından bütünüyle bir 

kopuĢ ve dilbilimsel bakıĢ açısına teslim oluĢ gibi algılanabilmektedir. Oysa eleĢtirel 

dilbilim ve eleĢtirel söylem analizi kuramcıları, dilbilimi, dilin gramer yapısını ortaya 

çıkarmaya yönelik bir bilim dalı olarak görmek yerine, dil içinde güç/iktidar 

iliĢkilerinin nasıl kurulduğunu incelemeye yönelmiĢlerdir. Dilbilim kökenli bu 

kuramcılar, ‗bir sosyal bilimci yaklaĢımı ile, dili, toplumsal güç/iktidar iliĢkilerinin 

kurulduğu ‗yer‘ olarak görmüĢler, ve ideolojik analizlerde yeni analitik düzeyleri 

iletiĢim araĢtırmalarına taĢımıĢlardır.
6
 

Haberi, söylem olarak gören kuramcılardan biri de Teun Van Dijk‘tir. Van Dijk, 

News As Discourse isimli kitabında haber söyleminin kiĢisel olmadığını, söylemin 

                                                             
4 ġengül Özerkan, ‗Medya Dil ve Ġdeoloji‖, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Sayı: 

12 Cilt:1, 2002, s. 67. 
5 Nurdoğan Rigel, Ġleti Tasarımında Haber, Ġstanbul, Der Yayınları, 2000, s. 191. 
6 AyĢe Ġnal, Haberi Okumak, Ġstanbul, Temuçin Yayınları, 1996, s. 190. 
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tek bir birey tarafından üretilemeyeceğini, kamusal ya da özel kurumsallaĢmıĢ 

organizasyonlar tarafından bunun gerçekleĢtirilebileceğini ifade etmektedir. Haber 

hikayelerinin kiĢisel deneyimlerin hikayeleri olmadığını söyleyen Van Dijk‘e göre, 

onlar özel inançlar ve düĢünceleri sıradan bir biçimde ifade etmemektedirler; geçerli 

haber ideolojisine göre, onlar gerçeklerin kiĢisel olmayan ifadeleri olarak 

tasarlanmaktadırlar.
7
 Van Dijk‘e göre, haber kamusal bir söylem olarak ele 

alınmalıdır.  

Van Dijk‘e göre, medya söylemi haber toplama etkinliğinin bir ürünü olarak 

görülemez. Haber üretimi, olayların yanlı ya da yansız doğrudan bir sunumu değildir 

fakat dinamik söylem sürecinin sonlanmayan bir biçimidir. Çünkü muhabirler 

olaylara nadiren tanıklık ederler ve genelde haberlerini görgü tanıklarının 

ifadelerinden, basın toplantılarından, akredite kaynak ifadelerinden, söyleĢilerden, 

dokümanlardan, diğer medya kuruluĢları ve ajanslardan gelen bilgi ile 

oluĢturmaktadırlar. Dolayısıyla haberin yapılanması, çoğunlukla var olan söylemlerin 

yeniden üretilmesini içirmektedir.
8
 Var olan söylemin haberlerle tekrar üretilmesi 

uluslararası alanda da geçerliliğini sürdürmektedir. Batı ülkelerinin dünya siyasetinde 

oynadıkları ‗önemli roller‘in ve geliĢmiĢliklerinin altı çizilirken, bu ülkelerin dıĢında 

kalan ülkeler ise yaĢadıkları doğal felaketlerle, iç savaĢlarla, ‗geliĢmemiĢlik‘leriyle 

öne çıkarılmakta ya da keĢfedilmemiĢ, egzotik bölgeler olarak sunulmaktadırlar. 

Haber metinlerinin aralarına sıkıĢtırılan kelimelerle, tanımlayan sıfatlarla bu 

ülkelerin, uluslararası haber söylemi üretimini ellerinde tutan, geliĢmiĢ olarak 

kendini konumlandıran Batı ülkelerinden farklı oldukları ifade edilmektedir. Batı‘nın 

yarattığı haber söyleminde, kendi dıĢında kalan ülkeler teknolojik ve kültürel alanda 

geri kalmıĢlık, totaliter rejimler, Ģiddet gibi konularla önyargılı bir Ģekilde 

betimlenmektedir.  Yani Batı ülkeleriyle ilgili haberler güçlülük, geliĢmiĢlik sosuyla 

süslenirken, Batı‘nın dıĢında bırakılan ülkeler iç savaĢ, çatıĢma ve felaketlerle 

tatsızlaĢtırılır. Egemen olanların dıĢında kalanların, medyada farklı Ģekillerde temsil 

edilmesi söz konusudur.  

                                                             
7 Teun A. Van Dijk, News As Discourse, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 

1988, s. 75. 
8 Özer, DağtaĢ, a.g.m.,  s. 293. 
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Van Dijk, azınlıkların, göçmenlerin, Üçüncü Dünya ülkelerinin ve insanlarının 

genellikle benzer Ģekillerde yani güçlü grupların ve ulusların tasvir edilme tarzının 

tersi yönde temsil edildiklerine dikkat çekmektedir. Bu ve öbür dıĢ gruplara (a) baĢat 

kitle medyasında daha az yer verilmesi, (b) itibarlı ve yeknesak haber kaynakları 

olarak daha az kullanılmadan, (c) olumsuz olarak olmasa da basmakalıp bir tarzda, 

batının kaynaklarına bir külfet ya da hatta bir tehdit olarak değilse bile öncelikle bir 

‗sorun‘ olarak betimlenmeleri, (d) batı normlarıyla, amaçlarıyla, uzmanlığıyla ya da 

kültürüyle karĢılaĢtırıldığında ‗yetersiz‘ ya da ‗geri‘ olduklarının varsayılması ve 

bundan dolayı batının yardımına, anlayıĢına ya da desteğine ihtiyaç duyduklarının 

varsayılması eğilimi bulunmaktadır. Bu genel içerimler haber üretimi 

yeknesaklarının, miktarının, geniĢliğinin ve haber rapor etme üsluplarının yanı sıra 

baĢat konu baĢlıklarının analizinden çıkarsanabilmektedir.
9
 Van Dijk‘e göre, 

söylemin oluĢturulması sırasında uygulanan genel strateji, ‗Bizim hakkımızda olumlu 

Ģeyler söyle‘ ve ‗Onlar hakkında olumsuz Ģeyler söyle‘ üzerine kuruludur. Van Dijk, 

bunu daha açık olarak dört farklı ilkede toplamaktadır: ‗Bizim hakkımızdaki olumlu 

Ģeyleri vurgula‘, ‗Onlar hakkındaki olumsuz Ģeyleri vurgula‘, ‗Bizim hakkımızdaki 

olumsuz Ģeyleri vurgulama‘ ve ‗Onlar hakkındaki olumlu Ģeyleri vurgulama‘.
10

 Buna 

göre, uluslararası haber söylemini üretenler kendileri hakkındaki olumsuz haberleri 

vermekten kaçınırken ya da çok fazla büyütmeden verirlerken, kendi dıĢlarında olan 

olumsuz haberleri özellikle vurgulamakta ve olumlu haberleri vermekten 

kaçınmaktadırlar.  

Haberlerin hazırlanma aĢamasında çalıĢılan kurumun ilkelerinin, kurumun 

bulunduğu ülkenin çıkarlarının göz önünde bulundurulması kadar, eĢikbekçilerinin 

de bakıĢ açıları etkili olmaktadır. Her ne kadar gazetecilik ilkeleri arasında tarafsızlık 

sayılıyorsa da bu genellikle mümkün olamamaktadır. Gazeteciler de yaĢadıkları 

toplumlarda oluĢturulmuĢ olan basmakalıp düĢüncelerle yoğrulmuĢtur ve bunların 

dıĢına çıkmak, bu kalıpları yıkmak zordur. Van Dijk, gazetecilerin çoğunun ―beyaz, 

                                                             
9 Teun A. Van Dijk, ―Söylemin Yapıları ve Ġktidarın Yapıları‖, Medya Ġktidar Ġdeoloji, Derleyen ve 

Çeviren: Mehmet Küçük, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2005, s. 351-352.  
10 Teun A. Van Dijk, ―Ideology and Discourse‖, 

http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse,%20ideology%20and%20context.pdf,  (Çevrimiçi), 

5 Kasım 2009.  

http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse,%20ideology%20and%20context.pdf
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erkek ve Batı ülkelerinde yaĢadıklarına‖
11 

dikkat çekmektedir. Gazetecilerin 

çoğunluğu için geçerli olan bu özellikler bakıĢ açısını belirlemekte ve var olan 

egemen söylemin sürekli üretilmesinde de etkili olmaktadır.  

Habere iliĢkin klasik Marksist açıklamalar haberin tarih yazımına benzer Ģekilde 

iĢlediğini vurgulamaktadır. Bu sırada büyük bir anlatı inĢa edilmektedir ve bu anlatı 

baskın sınıflara hizmet etmektedir. Tarih yazımı ve haber yazımı arasındaki 

benzerlik, ikisinin de düzenin güçleri ve düzen dıĢılar arasındaki mücadeleyle 

oluĢmasıdır.
12

 ĠĢte bu mücadele alanında Batı genellikle kazanan arasında yer 

almakta ve kendi düĢüncesini yaymaktadır.  

2.2. Öteki Kavramı 

‗Öteki‘, en temel anlamda ‗ben‘in (‗biz‘in) ya da ‗kendi‘nin karĢısında 

konumlandırılandır. ‗Ben‘, ‗Öteki‘ni tanımlayarak bir anlamda kendini 

tanımlamaktadır, ‗Öteki‘nde olmayanlar ‗Ben‘de vardır, ‗Ben‘de olanlar ise 

‗Öteki‘nde yoktur.  

‗Biz‘, ait olduğumuz grup anlamına gelmektedir. Ġnsanlar, bu grup içinde olanları 

gayet iyi anlamaktadırlar ve anladıkları için de kendilerini güvenli hissetmektedirler. 

‗Onlar‘ yani ‗Öteki‘ ise ait olunmak istenmeyen bir grubu anlatmaktadır. ‗Ben‘, 

‗Öteki‘nin de kendisine karĢı aynı kuĢkuları duyduğundan kuĢkulanmakta ve ‗Ben‘in 

‗Öteki‘ni onaylamadığı gibi onların da kendisini onaylamadığını düĢünmektedir. 

Bundan dolayı, ‗Öteki‘nin kendisine zarar vereceğini ve baĢına gelecek felaketlerden 

mutluluk duyacaklarını düĢünmektedir.
13

 Bu nedenledir ki ‗Ben‘ ve ‗Öteki‘ arasında 

bir uçurum, bitmek bilmeyen bir karĢıtlık bulunmaktadır.  

‗Öteki‘nin oluĢturulması bir dıĢlama ve farklılaĢtırma sürecidir, öncelikle ‗Ben‘ 

farkları saptamaktadır. Ġnsan toplumlarının gösterdikleri farklılık kendinden olmayan 

toplumu aĢağı görme davranıĢını getirmiĢtir. ‗Ben‘, Öteki‘ne değer biçerken ‗benim‘ 

                                                             
11 Teun A. Van Dijk, News Analysis, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1988, s. 

27. 
12 Çiler Dursun, TV Haberlerinde Ġdeoloji, Ankara, Ġmge Kitabevi, 2001, s. 129. 
13 Zygmunt Bauman, Sosyolojik DüĢünmek, 6. Basım, Çeviren: Abdullah Yıldız, Ġstanbul, Ayrıntı 

Yayınları, 2009, s. 51.  
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kültürümün ölçütlerini kullanır ve bunu genel anlamıyla kültürle karıĢtırmaktadır. Bu 

durumda ‗Öteki‘, kendisinin eksik halinden baĢka bir Ģey olamamaktadır. Öteki bu 

farkla kabul görmektedir, değiĢtirilmesi mümkün olmayan bir aĢağıda olma hali 

içinde donup kalmaktadır. ‗Kendi‘ ile ‗Öteki‘ arasındaki fark, farklı olanın 

çıkarılması, dıĢlanması ya da en uç durumda yok edilmesiyle sürdürülmeye 

çalıĢılmıĢtır.
14

 ―Benlik ötekini kendi kültürünün ona öğrettiği bağlamda 

değerlendirir. Bu durumda öteki, benliğin henüz mükemmellik aĢamasına 

ulaĢamamıĢ bir biçimini temsil eder. Farklılığı kabul edilen öteki, aynı zamanda da 

asla değiĢmeyeceği varsayılın gerilik konumuna ebediyen hapsedilir.‖
15

 

‗Öteki‘ni tanımlarken gelenek kavramı önemli bir yer tutmaktadır, çünkü ‗öteki‘ 

gelenek ile birlikte tanımlanmaktadır. Kültürler Batı kültürü ile karĢılaĢtıklarında 

önlerine iki seçenek sunulmaktadır:  ya geleneğe (ve dolayısıyla geçmiĢe) kaçıĢ, ya 

da (bugün ve yarın olan) Batı‘nın içinde eriyiĢ tercih edilecektir; kaldı ki, gelenek 

olarak görülen kültür matlaĢmıĢ ve bu nedenle ölü bir kültürden baĢkaca bir Ģey 

olamayacağı için, bu bir seçenek bile sayılamaz. YaĢam Batı‘ya aittir, yerli kültür ise 

ölüme! Bu yan yana getirme kaçınılmaz olarak ‗Öteki‘nin ‗uzağa itilmesini‘, 

unutulmayacaksa bile en azından müzeye kaldırılmasını gerektirir.
16

 

Durağan olduğu varsayılan ‗Öteki‘, değiĢmeyeceği ve ‗Ben‘den geri olduğu 

kabulüyle tanımlanması sürdürülür. ‗Öteki‘ tanımı tek olmadığı gibi sabit de değildir, 

her toplum ve her dönem kendi ‗Öteki‘sini tekrar yaratmaktadır. Peki bu sürekli 

yaratılarak ‗Ben‘in karĢısına konumlandırılan ‗Öteki‘nin amacı nedir? Çağlar 

boyunca toplumlar neden kendilerine bir öteki yaratmıĢlardır? Aslında bunun yanıtı, 

baĢta da değinildiği gibi, ‗Ben‘i oluĢturmak ve kimlik kurmaktır. Ötekiliğin ve farkın 

üretimi sayesinde kimlik oluĢturulmaktadır. ―Böylesi bir dolayımın gerekliliği, 

kimlik ve farkın bu karĢılıklı diyalektik oyununda üretilen Öteki‘nin, aslında 

                                                             
14 Dominique Schnapper, Sosyoloji DüĢüncesinin Özünde Öteki ile ĠliĢki, Çeviren: AyĢegül 

Sönmezay, Ġstanbul, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 25-27.  
15 Nilgün Tutal, KüreselleĢme ĠletiĢim Kültürlerarasılık, Ġstanbul, Kırmızı Yayınları, 2006, s. 84-

85.  
16

 Arif Dirlik, Postkolonyal Aura, Çeviren: Galip Doğduaslan, Ġstanbul, Boğaziçi Üniversitesi 

Yayınevi, 2008, s. 55-56. 
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Özne‘nin Öteki‘sinden (yani kendi‘nin yansımasından) baĢka bir Ģey olmadığını 

göstermektedir.‖
17

 OluĢturulan ‗Öteki‘ tanımı, ‗Ben‘in ne olup ne olmayacağıdır, 

‗Öteki‘, ‗Ben‘in zıtıdır. Örneğin, ―Ġyi bir vatandaĢ Öteki Halklar‘ın yaptığı Ģeyleri 

asla yapmaz; kötü bir vatandaĢ, bir Hintli‘nin, Etiyopyalı‘nın, bir Magribli‘nin, bir 

Yahudi‘nin ya da bir Brezilyalı‘nın yapmayı bile düĢünemeyeceği Ģeyleri 

yapabilir.‖
18

 

 ‗Öteki‘, insanlık tarihi boyunca var olmuĢ bir tanımlamadır. Ġnsanlar önce 

birbirlerini, daha sonra ise kendi toplumları dıĢında karĢılaĢtıkları toplumları ‗Öteki‘ 

olarak tanımlamıĢlardır. Bryan S. Turner‘e göre; global ve sistematik ilk ‗Öteki‘ 

tanımı Ġbrahimi kökenli dinler arasındaki teolojik çatıĢma ile doğmuĢtur.
19

 Ancak bu 

ayrım küresel olarak kabul edilen ilk ayrım olsa bile son ayrım değildir. Doğu ile 

Batı arasındaki ayrım, Haçlı Seferleri ile birlikte Hıristiyanlık ve Ġslamiyet arasındaki 

bir ötekileĢmeye neden olmuĢtur. Amerika‘yı ‗keĢfeden‘ Ġspanyollar için de orada 

yaĢayan ‗yerliler‘ öteki idi, tıpkı bir dönemki iki kutuplu dünya düzeninde Sosyalist 

Blok‘un ötekileĢtirildiği gibi.  

Öteki tanımlaması oluĢturulurken farklı kavramsallaĢtırmalar kullanılmaktadır. 

Hepsini kapsamasa da Fuat Keyman, öteki kavramsallaĢtırmalarını dört temel baĢlık 

altında toplamaktadır: Ampirik/Kültürel bir nesne olarak öteki, varlık olarak öteki, 

söylemsel bir kurgu olarak öteki ve farklılık olarak öteki. Ampirik/Kültürel bir nesne 

olarak öteki tanımlamasında, kanıt toplanması aracılığıyla açıklanabilecek bir nesne 

olarak görülmektedir. Buradaki amaç, hakkında sözde nesnel ve gerçeklere dayanan 

bilgi sağlayarak Öteki‘yi açıklamaktır. Varlık olarak öteki ise yorumlayıcı ve 

varoluĢçu söylemlerde kullanılmaktadır, modern benliğin, benliğin oluĢturulmasına 

yardımcı olan görünmeyene gönderimde bulunmaktadır. Söylemsel bir kurgu olarak 

öteki ise çeĢitli söylemler ve kurumlar tarafından kurulan ‗bir bilgi nesnesini‘ 

                                                             
17 Meyda Yeğenoğlu, ―Peçeli Fantaziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark‖, 

Oryantalizm Hegemonya ve Kültürel Fark, Derleyenler: Fuat Keyman, Mahmut Mutman, Meyda 

Yeğenoğlu, Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları, 1996, s. 137.   
18 Zia Sardar, Ashis Nandy, Merryl Wyn Davies, Barbar Denen Ötekiler, Çeviren: Emine Buket 

Sağlam, Ġstanbul, Ġz Yayıncılık, 2004, s. 37.  
19 Bryan S. Turner, Oryantalizm Postmodernizm ve Globalizm, 2. Baskı, Çeviren: Ġbrahim 

Kapaklıkaya, Ġstanbul, Anka Yayınları, 2003, s. 147.  
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oluĢturmaktadır. Farklılık olarak öteki ise odağını kimlik ve farklılık üzerine 

taĢımaktadır.
20

 

Bu ötekilik kavramsallaĢtırmalarından çalıĢmamız kapsamında bizi daha fazla 

ilgilendireni ‗söylemsel bir kurgu olarak öteki‘dir. Tanımlanan ‗Öteki‘, ‗Ben‘in 

karĢısında konumlandırılan bir kurgudur. Bu ‗Öteki‘ kurgusu kim tarafından 

oluĢturulmaktadır? ÖtekileĢtirme çok uzun yıllardır süren bir olgudur, ancak 

kendisini farklılaĢtırma ve baĢka bir yerde konumlandırma Batı düĢünce sistemine 

daha yakın olarak tanımlanmaktadır.   

Dünya ve insanlık tarihine pek çok toplumun katkısı olmuĢtur, toplumların bu 

katkılarının yoğunluğu zaman içinde farklı boyutlarda kendilerini göstermiĢtir. 

Rönesans‘tan Aydınlanma Çağı‘na, Sanayi Devrimi‘ne ve Ģimdi de Bilgi Çağı‘na 

damgasını vuran Batı tarihi bir kez yeniliğin merkezi, böylece de modernliğin 

referansı haline geldikten sonra, Batı-dıĢı deneyimler solgunlaĢmıĢ ve dünya 

tarihinin inĢa edicileri olmak açısından güçlerini kaybetmiĢlerdir. Sonuç olarak da, 

özel isimleri olmayan, sadece ‗Batı‘ya referansla, ‗Batı-dıĢı‘, ‗ötekiler‘, ‗arta 

kalanlar‘ olarak tanımlanmıĢlardır.
21

 Batı, bu toplumları ötelemiĢ ve kendini ‗üstün‘ 

olarak konumlandırmıĢtır. Kendini üstün olarak konumlandırması, ‗Öteki‘ni zayıf 

olarak kabullenmesi kendi vicdanını rahatlatma, ‗Öteki‘ni sömürmeyi ve aĢağı 

görmeyi haklılaĢtırma çabasıdır. ―ÖtekileĢtirme kuvvetli olanın kendini ‗egemen 

özne‘ olarak yapılandırmasını (bunun için kaba kuvvetten Ģeytani retoriğe kadar her 

yol mübahtı), sonra da onu ‗nesne‘ durumuna indirgeyerek yönetmesini, 

kullanmasını, sömürmesini ve sürekli olarak onun ‗ötekiliğini‘ tarif edecek bir dil 

oluĢturmasını gerektiriyordu.‖
22

 Batı dilinde, kendinin karĢısına koyduğu bir öteki 

söylemi üretmiĢtir.  

                                                             
20 E. Fuat Keyman, KüreselleĢme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası ĠliĢkiler Kuramını 

Yeniden DüĢünmek, Çeviren: Simten CoĢar, Ġstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000,  s. 221-223. 
21 Nilüfer Göle, ―Batı DıĢı Modernlik Üzerine Bir Ġlk Desen‖, Doğu Batı DüĢünce Dergisi, 5. Baskı, 

Sayı: 2, 1998, s. 66.  
22 Jale Parla, Efendilik ġarkiyatçılık Kölelik, 3. Baskı, Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları, 2005, s. 11.  
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Batı‘nın ‗Öteki‘ni üretme biçimlerinden biri onu kendi geçmiĢi olarak göstermektir. 

‗Öteki‘ni geçmiĢ içinde dondurur ve ‗Sen benim geçmiĢim(de)sin ve ben senin 

geleceğin(de)yim‘
23

 diyebilmektedir.  

Bir diğer yandan ise ‗Öteki‘, ‗Ben‘den farklı ve ‗Ben‘in uzağında olandır, ‗Öteki‘ 

korkulması gereken bir ‗vahĢi‘ olarak tanımlanmıĢtır. Bu vahĢi adam tanımlaması 

Ortaçağ Avrupa‘sının sonuna doğru ortaya çıkmıĢtır. Bu yaratık daha önceki 

ucubelerin birçok özelliğini taĢımaktadır –tüylü olma, çıplaklık- ki bu özellikler 

Ģiddeti, uygar sanatlardan yoksunluğu ve ahlaki düĢüncelerin eksikliğini 

göstermektedir. VahĢi adam genellikle, ‗normal insan‘ın oturduğu yerlerden çok 

uzak, ormanlık bölgelerde oturur olarak gösterilmiĢtir. VahĢi adama özellikle 

saldırgan ve kontrol altına alınmamıĢ bir cinsellik atfedilirken, diĢi ise normal insanı 

baĢtan çıkaran olarak tanımlanmıĢtır.
24

 ‗Öteki‘ hem uzak durulması gereken bir vahĢi 

olarak tanımlanırken, aynı zamanda merak uyandıran ve keĢfedilmesi gerekendir de.  

Gözlemlenen, yani öteki, burada da yine adına karar verilen ve konumlandırılan, 

dolayısıyla da Batılı dünya düzeninde evcil bir farklılık olarak yeniden üretilen 

birisidir. Ötekinin sesi yoktur. Ötekinin konuĢmasına ve çağdaĢ varoluĢ koĢullarında 

kendi varlık (ya da otantiklik) anlayıĢını tanımlamasına izin verilmemektedir.
25

 

‗Öteki‘ konuĢmaz, onun yerine baĢkaları konuĢur, baĢkaları onu Ģekillendirir.  

2.3. Uluslararası Haber Söylemi Ġçinde Ötekinin OluĢturulması  

ĠletiĢim, ötekinin temsil ediliĢ tarzıyla bağlantılıdır; çünkü iletiĢim yaymaya 

dayandığı kadar bir birey ya da toplulukla karĢılıklı olarak edimde bulunmaya da 

dayanmaktadır.
26

 

                                                             
23 Tuğrul Ġlter, ―KeĢfin Beyaz Mitolojisi: ‗Yeni Dünya‘nın KeĢfinden ‗Olgular‘ın Bulgusu Yoluyla 

George Bush‘un Yeni Dünya Düzen(ler)ine‖, Oryantalizm Hegemonya ve Kültürel Fark, 

Derleyenler: Fuat Keyman, Mahmut Mutman, Meyda Yeğenoğlu, Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları, 1996, s. 

237.  
24 Robert Miles, Irkçılık, Çeviren: Sibel Yaman, Ġstanbul, Sarmal Yayınevi, 2000, s. 28-29. 
25 Iain Chambers, Göç Kültür Kimlik, Çeviren: Ġsmail Türkmen, Mehmet BeĢikçi, Ġstanbul, Ayrıntı 

Yayınları, 2005, s. 108. 
26 Tutal, a.g.e., s. 123.  
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Batı temsil pratiğinde ötekinin ya benzer olmadığı için dıĢlanması ve övülmesi ya da 

benzerleĢtirilmesi koĢuluyla ‗tanınması‘ söz konusudur. Batı‘nın ilk ötekilik 

deneyiminin temel nitelikleri olan ötekinden büyülenme ya da ötekinin tanınmadığı 

için tehdit nesnesi olarak algılanması yerini, yeni iletiĢim teknolojilerinin yarattığı 

öteki yanılsamalarına bırakmıĢtır. Sadece öteki olduğu için öteki karĢısında duyulan 

büyülenme, bugün ekran egzotizminin yaygınlaĢmasıyla son bulmuĢtur.
27

 

 ‗Öteki‘ her zaman bir merak unsuru olmuĢtur, o bilinmeyen ve merak edilendir. 

Daha önceki dönemlerde ‗öteki‘nin keĢfi onun yaĢadığı yerlere yapılan gezilerle 

olmuĢtur. Bu gezilere katılanlar yurtlarına döndükleri zaman bunları diğer insanlara 

anlatmıĢtır ya da orada yaĢadıklarını yazarak ‗öteki‘ni betimlemiĢlerdir. Öteki imgesi 

iĢte bu Ģekilde çizilmiĢtir, kalıplaĢmıĢtır. Bu kalıplaĢmıĢ olan ‗öteki‘ imgesi 

günümüzde de kitle iletiĢim araçlarıyla evlerimizin içine girmekte ve ‗öteki‘nin 

sürekli üretilmesini sağlamaktadır. Artık önceki dönemlerde olduğu gibi ‗ötekiler‘le 

karĢılaĢmıĢ kiĢilerden onları dinlemek yerine, oradaymıĢ gibi televizyondan onlar 

izlenebilmekte, gazetelerden onlarla ilgili haberler okunabilmekte ve fotoğraflarına 

bakılabilmektedir. ―Bugünlerde, Öteki ile ilgili ‗keĢiflerimiz‘ uzun ve tehlikeli deniz 

yolculukları ile değil, televizyon kanallarındaki farklı egzotik görüntüleri 

yakalamamızı sağlayan uzaktan kumanda cihazı aracılığıyla olmaktadır.‖
28

 Fakat 

kitle iletiĢim araçları tarafından gösterilen ‗öteki‘ tasarlanmıĢtır. Ötekiler, otantik bir 

sesle konuĢur ya da konuĢturulurlarsa uluslararası haberler alanında yer 

alabilmektedirler. ―‘Öteki‘nin otantik sesini duyma arzusu‘ olarak 

adlandırabileceğimiz bu durumun gerisinde yatan anlayıĢ ise, Öteki‘nin ancak 

hakkında enformasyon edinilecek bir bilgi nesnesi olduğudur.‖
29

  

Bilgi üretmek bir güç iliĢkisidir. Günümüzde de uluslararası alanda haberlerin 

üretimi Batılı bazı ülkelerin elinde bulunmaktadır. Kendileri ve dünyanın ‗geri 

kalanı‘ hakkındaki haberleri onlar üretmekte ve dünyaya duyurmaktadırlar. Bu 

                                                             
27 a.e., s. 104. 
28 David Morley, Kevin Robins, Kimlik Mekanları, Çeviren: Emrehan Zeybekoğlu, Ġstanbul, Ayrıntı 

Yayınları, 1997, s. 185.  
29 Meyda Yeğenoğlu, ―Çokkültürlülük Disiplinlerarasılık mıdır?‖, Sosyal Bilimleri Yeniden 

DüĢünmek, Yayına Hazırlayanlar: Tanıl Bora, Semih Sökmen, Kaya ġahin, Ġstanbul, Metis Yayınları, 

2001, s. 293.  
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anlamda haberi üreten, haberi veren ‗ben‘, haberlere konu olan yani nesne 

konumunda olan ise ‗öteki‘dir. Öteki‘nin sesi bu haberlerin içinde çoğunlukla yer 

almamaktadır, olanları Batı kendisi yorumlamakta, teĢhisleri kendisi koymaktadır. 

―Batı medyası, uluslararası iletiĢimin tek yönlü akıĢı içerisinde Batılı olmayan öbür 

bütün Ötekiler‘i temsil etme hakkını kendinde görmekte ve bize, ‗bizi‘ ‗onlardan‘ 

ayırt etme olanağı veren tanımları sağlamaktadır.‖
30

  

Ġnsanlar, ötekilere yabancıdırlar. Günümüzde ötekilerle medya sayesinde 

tanıĢmaktadırlar, medya ötekilerden söz etmeye baĢlar. Belalar ötekileri bulmaktadır 

ya da onlardan kaynaklanmaktadır. Onların adları hep gözyaĢı ve kan ile bir arada 

anılmaktadır. Medyada alanın ve zamanın kısıtlı olduğu anlayıĢıyla olaylarla ilgili 

bilgiler ayrıntılandırılmamakta, olayın art alanı verilmemekte, neden-sonuç iliĢkisi 

kurulmamaktadır.
31

 Bunun yanında bazı özellikler ise özellikle vurgulanmakta ve 

yaĢanan durumdan aslında ‗öteki‘lerin sorumlu olduğuna iĢaret edilmektedir: Onlar, 

kendilerini iyi yönetecek kiĢiler seçememektedirler ya da yönetme yetenekleri 

yoktur. Kendileri için iyi olanı yapamamakta, bunu düĢünememektedirler, bu yetiye 

sahip değildirler, dolayısıyla aĢağıdırlar.  

Açlık ile ilgili haberlerde, insanların ‗televizyonda görüldüğü gibi‘ açlıktan ve 

hastalıklardan kırıldığı uzak ülkeler ile iĢleri yoluna koymanın yeni, yaratıcı ve cesur 

yolunu örnek bir Ģekilde bulan ‗Asya kaplanları‘nın doğum yerlerinin aynı topraklar 

olduğu üstüne basa basa hatırlatılmaktadır. Bütün o ‗kaplanların‘ Asya nüfusunun 

yalnızca yüzde 1‘ini oluĢturuyor olmasının önemi yoktur. Onlar, üretkenliğin ya da 

çözüm yokluğunun değil, tam tersine varlığının kanıtları olarak gösterilmektedirler: 

Açlık ve iĢsizlik gibi üzücü felaketler, o insanların sui generis

 seçimleridir; halbuki 

alternatifler vardır ve eriĢilmez değildir. Altta yatan mesaj, yoksulların kendi 

kaderlerinden kendilerinin sorumlu olduğudur.
32

 Medyada üretilen öteki 

                                                             
30 Morley, Robins, a.g.e., s. 183.  
31 Aydın Uğur, ―Zihinlerin Yeni Efendileri: Medyalar‖, Enformasyon Devrimi Efsanesi, Editör: 

Yusuf Kaplan, Kayseri, Rey Yayıncılık, 1991, s. 249.  
 Kendine özgü özellikleri olan ve baĢka bir örneği olmayan nesne ya da olayları anlatmak için 
kullanılmaktadır.  
32 Zygmunt Bauman, KüreselleĢme, 2. Basım, Çeviren: Abdullah Yılmaz, Ġstanbul, Ayrıntı Yayınları, 

2006, s. 85.  
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söylemlerinden biri de Ġslamiyet ve Araplar üzerine üretilenlerdir. Ġslam, özellikle 11 

Eylül 2001‘de ABD‘de Ġkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi‘ne yapılan 

saldırının ardından terörle eĢ tutulmuĢtur. 1990‘da Sosyalist Blok‘un çökmesiyle 

yarattığı büyük ‗öteki‘sini kaybeden Batı, bundan sonra yeni bir öteki arayıĢına 

girmiĢ ve Ġslam‘ı seçmiĢtir. 11 Eylül‘de yaĢananlarla birlikte de Ġslam, ciddi bir 

tehdit unsuru olarak ötekileĢtirilmiĢtir. Araplar da hak etmedikleri Ģekilde petrolden 

para kazanan modern dıĢı zenginler olarak gösterilmektedir. ―Haber filmlerinde, 

haber fotoğraflarında Arap, kalabalıklar halinde gösterilir hep. Hiçbir bireysellik, 

hiçbir kiĢisel özellik ya da deneyim yoktur bunlarda. Resimlerin büyük kısmı kitlesel 

öfkeyi, sefaleti ya da akıldıĢı (dolayısıyla umutsuzca ayrıksı) jestleri gösterir. Tüm bu 

imgelerin ardında saklı olan Ģey, cihat tehdididir. Sonuç: Müslümanların (ya da 

Arapların) dünyayı ele geçirecekleri korkusu.‖
33

 Ġslam ile ilgili bir diğer nitelemede 

Ģiddetle ilgilidir. Hiç kimse Jonestown katliamını, Oklahoma‘daki bombalama 

olayının yarattığı müthiĢ dehĢeti ya da Çinhindi‘nin harabeye dönmesini 

Hıristiyanlıkla veya Batı ya da Amerikan kültürüyle aynı kefeye koymamaktadır; bu 

tür olaylar yalnızca ‗Ġslamla‘ aynı kefeye konmaktadır.
34

 

Uluslararası kamuoyu Batı medyası tarafından Ģekillendirilmektedir, Batılı bir 

gazetecinin ‗öteki‘lerden biriyle söyleĢi yapması nadiren yardım etme niyeti 

taĢımaktadır. Örneğin Cezayir SavaĢı‘nda, Fransız gazetecilerin en liberali bile 

mücadeleyi tanımlarken belirsiz ifadeler kullanmaktan vazgeçmemiĢtir. Bunun 

nedenini ise nesnellik olarak açıklamıĢtır.
35

 Fakat bu nesnel bakıĢ ‗öteki‘ne karĢıdır, 

kendisi ile ilgili haber yaparken bu nesnel bakıĢ kullanılmamaktadır.  

Medyada ‗öteki‘nin oluĢturulmasından söz ederken basmakalıp düĢüncelere de 

değinmek gerekmektedir. Medyanın sıklıkla kullandığı basmakalıplar, ―genel bir türe 

göre sınıflandırma yaparken, bu türün münferit bir örneğinin ortaya koyduğu özgül 

karakteristiklere bakmak yerine ortaya koyduğumuz zihinsel görüntüler, duygusal 

tepkiler ve davranıĢlar‖
36

dır. Kullanılan basmakalıplarla kitle iletiĢim araçları 

                                                             
33 Edward Said, ġarkiyatçılık, 3. Baskı, Çeviren: Berna Ülner, Ġstanbul, Metis Yayınları, 2006, s. 300.  
34 Edward Said, Medyada Ġslam, Çeviren: Aysun Babacan, Ġstanbul, Metis Yayınları, 2008, s. 81.  
35 Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, Çeviren: ġen Süer, Ġstanbul, Versus Kitap, 2007, s. 81.  
36 Mutlu, a.g.e., s. 38. 
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gerçekleri çarpıtmakta ve izleyicileri yönlendirmektedirler. Var olan ‗ben-öteki‘ 

karĢıtlığı bu Ģekilde tekrardan tazelenmektedir. Basmakalıpların oluĢturulması 

yalnızca dünyayı kategorilere bölmek değildir, bundan fazlasıdır. Basmakalıpları 

oluĢturan kiĢiler ya da gruplar kendilerinin sahip oldukları özelliklerin normal ve 

olması gereken olduğunu düĢünmekte, ‗öteki‘ni ise ‗garip‘ olarak 

tanımlamaktadırlar.  

Medyada kullanılan basmakalıplar iki açıdan önem taĢımaktadır. Bunlardan ilki 

basmakalıpların onların ne yaptığından dolayı, ikinci olarak da basmakalıpların 

onların ne demek istediklerinden dolayı önemlidir.
37

  

Edward Said‘e göre, medyada üretilen Ģeyler bir anda kendiliğinden oluĢmuĢ ya da 

serbest olan Ģeyler değillerdir. Haberler öyle kendiliğinden oluĢmamaktadırlar, 

resimler ve imgeler kendiliğinden bir yerden fırlayıp gözlerimize ve zihnimize 

girmezler. Hakikat doğrudan doğruya elimizin altında değildir, dizginsiz çeĢitlilik de 

bizim tasarrufumuzda değildir. Tüm iletiĢim kanalları gibi televizyon, radyo ve 

gazeteler de bir Ģeyleri anlaĢılır bir Ģekilde iletebilmek için belli kuralları ve 

gelenekleri izlerler; iĢte medyanın aktardığı malzemeye Ģekil veren Ģey de 

gerçekliğin iletilmesinden ziyade bu kural ve geleneklerdir.
38

 Yani medyaya 

yansıtılan ‗öteki‘, zaten yıllardır oluĢturulmuĢ, toplumun karĢısına konmuĢ olan 

‗öteki‘dir.  

Medya ‗biz‘ ve ‗ötekiler‘ formülü ile toplumun sınırlarını belirleyen bir ‗sosyal 

harita‘ oluĢumuna yardımcı olmaktadır. ‗Bizim‘ ve ‗onların‘ hikayeleri arasındaki 

katı ayırım dünyayı sert kategorilere bölmektedir. Medya toplumsallık ve içeride 

olma –dahil olma- duygusu oluĢtururken dıĢarıdakiler –dahil olmayanlar ki sıklıkla 

medyada yanlıĢ temsil edilirler- medyanın kapsayıcılık ve dıĢlayıcılık 

mekanizmalarını açığa çıkaran eleĢtirel bir perspektif sağlamaktadır. Medya bu 

mekanizmalar içerisinde ötekilere dair bazı görüntüleri temsili olarak gösterip, 

bazılarını elerken zihinlerde anlam Ģemalarını oluĢturmaktadır. Böylelikle ekran (ya 

                                                             
37 Bradley W. Gorham, ―Stereotypes in The Media So What‖, The Howard Journal of 

Communications, Sayı: 10, 1999, s. 230.  
38

 Said, Medyada Ġslam, s. 122.  
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da diğer araçlar), sadece görüntülerin yansıdığı ortam değil, ayrıca kimliklerin 

tanımlandığı ve inĢa edildiği, öteki ile ilgili korkuların, düĢlerin ve isteklerin 

yansıtıldığı yer olarak karĢımıza çıkmaktadır.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Güliz Uluç, Medya ve Oryantalizm, Ġstanbul, Anahtar Yayınları, 2009, s. 124.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. ULUSLARARASI HABER SÖYLEMĠNDE ORYANTALĠZM  

Uluslararası haber söylemi, uluslararası medya organizasyonları tarafından 

üretilmektedir. Uluslararası haber akıĢını ellerinde bulunduran bu organizasyonlar 

Batı kaynaklıdırlar ve dolayısıyla haberlere kendi bakıĢ açılarını yansıtmaktadırlar.  

Oryantalizm ise Doğu ve Batı‘nın karĢılaĢıp, Doğu‘nun ‗öteki‘leĢtirilmesiyle 

baĢlayan, daha sonra da Doğu hakkında araĢtırmalar ve incelemeler yapılmasıyla 

süren ve var olandan baĢka bir Doğu‘nun yaratıldığı süreçtir. Doğu ile ilgili Batı 

tarafından üretilen metinlerin çoğunda oryantalist söylem bulunmaktadır, dolayısıyla 

Doğu ile ilgili haberlerde de bu söylem karĢımıza çıkmaktadır.  

Bu haberlerde kullanılan belirli basmakalıp düĢünceler bulunmaktadır, bu 

düĢüncelerin oluĢmasında oryantalizm etkindir. Genelde ekonomik ve siyasi 

güçlükler, doğal afetler gibi konularla gündeme gelen Doğu halkları ataerkillik, 

nefret, Ģiddet ve terörle eĢdeğer tutularak sunulmaktadırlar. 

3.1. Doğu ve Batı Ayrımı 

Ġnsanlar bölerek, karĢıtlıklar ve ayrımlar kurarak dünyayı algılama yolunu 

seçmektedirler. Algılanmaya çalıĢılan Ģey karĢıtıyla birlikte olduğu zaman daha rahat 

bir Ģekilde zihinlerde kurulabilmektedir. Bu nedenle ‗Ben‘in kurulabilmesi için 

‗Öteki‘ne ihtiyaç vardır, ‗Öteki‘ ile ‗Ben‘ Ģekillenmekte ve kendini ortaya 

koyabilmektedir.  

Ġnsanların dünya ile ilgili en büyük karĢıtlıklarından ve ayrımlarından biri Doğu-

Batı‘dır. Doğu-Batı ayrımı yüzyıllar öncesinde oluĢmuĢ ve hala süren bir ikilemdir. 

Doğu ve Batı bizim kullandığımız ve anlam yüklediğimiz yön isimleri dıĢında 

tarihsel derinliğe sahip olan iki kavramdır, her iki kelime de aslında bir ‗taraf‘a ait 

olmayı simgelemektedir.  

Doğu ve Batı arasında var olan karĢıtlık durumu Yunanlarla Perslerin 

karĢılaĢmalarıyla baĢlamaktadır. Bu karĢılaĢmada Ģu anki Avrupa‘nın kaynaklarını 
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oluĢturduğu söylenen Yunanlar, Perslerin yani Asyalıların barbarca bir ihtiĢam ve 

despotik bir otorite ile birlikte anılmalarına neden olmuĢtur.
1
  

ĠĢte bu ilk karĢılaĢmanın ardından ‗ötekileĢtirme‘ süreci de baĢlamıĢtır ve günümüze 

kadar uzanan bir Doğu imajı yaratılmıĢtır. Batı‘nın Doğu‘yu nasıl algıladığı aĢağıda 

ele alınacaktır, ancak öncelikle Batı‘nın nereleri Doğu olarak algıladığını saptamak 

gerekmektedir. 

Doğu ve Batı ayrımı coğrafi bir ayrımdan ibaret olan basit bir farklılaĢtırma değildir. 

―Japonya, Amerika ve Kanada gibi ülkeler Batı kavramı içerisine girmekte iken, 

Doğu Avrupa veya Latin Amerika‘da yer alan ülkeler Batılı olmayan (Batılı olmaya 

çalıĢan) bir mekanı ifade etmektedir. Coğrafi olarak bakıldığında, belirtilen ülkelerin 

neyin batısı ya da neyin doğusu olarak ifade edildiği kafa karıĢtırıcı hale gelmektedir. 

Bu durum, bu kavramların açıklamasında coğrafi referansın yeterli olamayacağını 

göstermektedir.‖
2
  

Doğu-Batı ayrımı çok eskiye dayanmıĢ olsa da dönemsel olarak içeriği değiĢiklikler 

göstermiĢtir. Doğu‘nun ve Batı‘nın konumları ve temsil ettikleri değiĢiklik 

gösterirken Doğu‘nun Batı‘nın karĢısındaki ‗öteki‘ durumu farklılaĢmamıĢtır.  

8. yüzyılda Arapların güçlerini arttırmak için giriĢtikleri fetihler, Hıristiyan 

Avrupa‘yı kaygılandırmıĢtır. Ancak Doğu-Batı karĢıtlığı hemen Arap fetihleri ile 

baĢlamamıĢtır, Batılı olma bilinci önce Bizans‘a karĢı oluĢmuĢtur. Ancak bu karĢıtlık 

dinsel olmaktan çok siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda, Hıristiyanlık‘ın içinde 

gözlenmiĢtir. Ġslam‘ın doğuĢu ve yayılıĢı (7.-8. yüzyıl) Akdeniz‘in politik ve dinsel 

coğrafyasını kalıcı biçimde değiĢtirmiĢ, güç dengesini ve iç denizin doğu ve güney 

kıyılarında yaĢayan toplumların geleceğinin günümüze kadar yeniden belirlenmesine 

neden olmuĢtur.
3
 

                                                             
1 Jack Goody, Batıdaki Doğu, Çeviren: Burhan Mert Angılı, Ġsmail Mert Bezgin, Ankara, Dost 

Kitabevi Yayınları, 2002, s. 13. 
2 Ali Kemal Yıldırım, ―Edward Said‘in ġarkiyatçılık DüĢüncesine EleĢtirel Bir BakıĢ‖, Doğu Batı 

DüĢünce Dergisi, Sayı: 20, Cilt: 2, 2002, s. 135. 
3 Füsun Alver, Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı DüĢmanlığı, Ġstanbul, Der Yayınları, 2003, s. 

51. 
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Raymond Williams da bu bölünmenin ilk olarak üçüncü yüzyılda Roma 

Ġmparatorluğu‘nun bölünmesi olduğunu düĢünmektedir, bunu on birinci yüzyılda 

Hıristiyan kiliselerinin bölünmesi izlemektedir. Ancak bu iç bölünmelerin yerini 

Hıristiyan medeniyeti olan ‗Batı‘ ile Ġslam medeniyeti ya da onun ötesindeki 

Hindistan ve Çin medeniyetleri olarak tanımlanan ‗Doğu‘ karĢıtlığı almıĢtır. Batı ve 

Doğu dünyaları on altıncı yüzyıldan sonra genellikle bu Ģekilde tanımlamaya 

baĢlamıĢtır. Daha sonraki bir bölümlendirme de Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın ardından 

dünyanın ‗Doğu‘ ve ‗Batı‘ bloku olarak ayrılarak kutuplaĢmasıdır. Williams‘a göre, 

bu ayrım ilkin Doğu ile Batı arasındaki politik bölünmeyi esas almakla birlikte kısa 

zaman sonra farklı politik ve ekonomik sistemler arasındaki evrensel karĢıtlık olarak 

genelleĢtirilmiĢtir. Bu genelleĢme sürecinde daha önce karĢıtlığın sınırlı coğrafi 

temelleri aĢılmıĢtır. Örneğin Japonya ve Avustralya ‗Batı‘nın ya da ‗Batı tipi‘ 

toplumların bir bölümü olarak değerlendirilmiĢlerdir.
4
 Bu ikili karĢıtlık coğrafi 

sınırlarla değil, tehdide göre çizilmektedir. Batı kendine tehlike olarak gördüklerini 

ötekileĢtirmekte ve ‗doğu‘lulaĢtırmaktadır. Doğu‘nun sınırları dönemsel olarak 

değiĢme gösterse de genel olarak Ġslam‘ın yaygın olduğu bölgeler Doğu sınırları 

içinde önemli bir yer tutmaktadır. ―Ġlk imgeler, Avrupa Hıristiyanlığının bu rakip din 

konusunda kafasında oluĢturduğu temel imgeler, aslında bu buluĢmayla birlikte 

baĢlamıĢtır. Ve bu imgeler, ortalama Batılının, Akdenizli Doğu‘ya bakıĢını dolaylı 

olarak bugün de etkilemektedir; üstelik bu Doğu zaman içinde modern Avrupa‘nın 

gözünde tam anlamıyla ‗öteki‘ haline gelmiĢtir.‖
5
 Zaten Batı‘nın her zaman için 

‗öteki‘si olan Ġslam, 11 Eylül 2001‘de Amerika BirleĢik Devletleri‘nde Dünya 

Ticaret Merkezi‘ne yapılan saldırıyla birlikte bir kez daha dıĢlanmıĢ ve 

ötekileĢtirilmiĢtir. Doğu algısı yeniden canlandırılmıĢ ve ABD BaĢkanı George W. 

Bush‘un Haçlı Seferi benzetmesiyle Doğu-Batı ayrımı ve algılaması bir kez daha 

güçlendirilmiĢtir.  

Peki Doğu ve Batı arasında bir ayrım bulunmakta mıdır? Doğu da Batı da birbirinden 

farklı kültüre ve tarihsel bir yapıya sahiptirler, bu nedenle ikisi de birbirinden 

                                                             
4 Raymond Williams, Ġkibin’e Doğru, Çeviren: Esen Tarım, Ġstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1989, s. 192. 
5 Thierry Hentsch, Hayali Doğu, 2. Baskı, Çeviren: Aysel Bora, Ġstanbul, Metis Yayınları,  2008, s. 

51. 
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farklıdır, ayrıdır. Ancak bu farklılık yansıtıldığı gibi Batı‘nın üstün geldiği bir ayrım 

değildir. Farklılığın kabul edilerek çatıĢma yoluna gidilmeden yaĢanması 

gerekmektedir.  

Egemen kültürcü bakıĢ, en baĢından beri bütünlüğünü ve tekilliğini korumuĢ bir 

‗Ezeli Batı‘ kurmacasına baĢvurmuĢtur. Keyfi ve mitsel olan bu kurgu, değiĢime 

rağmen süreklilik etkenlerinin ağır bastığını vurgulamak için ihtiyaç duyduğu, aynı 

ölçüde keyfi bir ‗BaĢkaları‘ (‗Doğulular‘ ya da ‗Doğu‘) kurmacasının da 

yaratılmasını gerektiriyordu. Avrupamerkezli kültürcü sav, gelmiĢ geçmiĢ en popüler 

fikirlerden biri olan ‗Batılı‘ soyağacını ileri sürmüĢtür (Antik Yunanistan, Roma, 

Hıristiyan feodal Avrupa ve kapitalist Avrupa sıralaması). Bu konuda okul kitapları 

ve kamuoyu da en az Avrupa kültürü ve uygarlığının soyağacını meĢrulaĢtırmaya 

çalıĢan bilgince savlar kadar etkili olmuĢlardır.
6
 

Doğu-Batı ayrımı ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢ olan sosyolog Baykan Sezer, çeĢitli 

metinlerinde bu tarihsel çatıĢmanın aĢılabileceğini vurgulamıĢ, asıl olanın Doğu-Batı 

çatıĢmasını savunmak değil, bu çatıĢmanın aĢılması olduğunu belirtmiĢtir. Ancak 

Sezer‘e göre, Batı böyle bir giriĢime öncülük etmeye hazır ve olanaklı değildir. 

Yakın dönemde Huntington gibi Batı sözcüsü kiĢiler, adeta değiĢmez bir 

gerçekmiĢçesine ‗uygarlıklar arasındaki fay kırıkları‘ gibi bir gerekçeden hareketle, 

Batı üstünlüğü adına insan kırımını haklılaĢtırma konumundadırlar.
7
 

Baykan Sezer‘e göre, Doğu-Batı sorunu tarihin ilk günlerinden beri var olan bir 

olgudur, ancak Batı‘nın Yeni Çağ baĢlarından da bu yana yeni deniz yollarının 

bulunuĢu ile birlikte o güne değin varlıkları bilinmeyen toplumlarla karĢılaĢması 

Doğu-Batı sorununa yeni bir anlam ve yeni bir boyut kazandırmıĢtır.
8
 Batı‘nın kendi 

dıĢında toplumlarla kurmuĢ olduğu iliĢkinin egemenlik iliĢkisi olduğunu savunan 

Sezer, konunun benzer biçimde ele alınmasının Batı‘nın kendi dıĢındaki toplumlar 

                                                             
6 Samir Amin, Avrupamerkezcilik, 2. Baskı, Çeviren: Mehmet Sert, Ġstanbul, Chiviyazıları Yayınevi, 

2007,  s. 111-112. 
7 Ufuk Özcan, ―Baykan Sezer‘in Doğu-Batı ÇatıĢması Kuramı Üzerine‖, Baykan Sezer’e Armağan, 

Hazırlayanlar: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Ġstanbul, Kızılelma Yayınları, 2004, s. 157. 
8 Baykan Sezer, ―Doğu Batı Ayrımı‖, Doğu Batı DüĢünce Dergisi, 5. Baskı, Sayı: 2, 1998, s. 37. 
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üzerinde egemenlik kurma giriĢimlerini kolaylaĢtırmakta, bu giriĢime, en azından 

görünürde bir haklılık kazandırdığını düĢünmektedir.
9
 

Doğu ve Batı arasındaki ayrımın özellikle Aydınlanma Dönemi ile birlikte 

pekiĢtirildiği ve ‗öteki‘ söylemiyle Doğu‘nun kuĢatıldığı düĢünülmektedir.
10

 Bu 

dönemde Montesquieu‘nün rasyonalist yaklaĢımı Avrupa‘yı, kendi imgesinde, 

tartıĢılmaz bir Ģekilde üstün, medeni, özgürlükçü ve akılcı olarak tanımlamıĢtır. Bu 

imgenin karĢısında Doğu‘yu tanımlayan despotizm imgesi vardır. Montesquieu belki 

de Doğu ve Batı arasında aĢılmaz bir uçurumu tasarlayan ilk Aydınlanma 

düĢünürüdür.
11

 Doğu‘yu Batı‘dan farklı bir yerde konumlandırmak Batılı 

düĢünürlerin genel olarak yaptığı bir Ģeydir. Karl Marx‘ın dahi ortaya koymuĢ 

olduğu Asya Tipi Üretim Tarzı ayrımı Doğu‘yu ‗öteki‘leĢtirmek ve Batı ile aynı 

seviyede bulunmadığının altını çizmektir.  

Doğu-Batı iliĢkilerinin geçmiĢi, çözüm ve çıkar farklılığına dayanmasına rağmen, 

özellikle 19. Yüzyılla birlikte Ģekillenen egemen Batı söylemi, tarih yorumlarında bu 

gerçeği göz ardı etmeye baĢlamıĢtır. Buna karĢın, yeni geliĢmeler bağlamında Batı, 

kendi modelini evrenselleĢtirecek genelleyici açıklama biçimleri geliĢtirmiĢtir. 

Böylece geçmiĢin olaylarından hareketle sorunların çözümü, bütün olabilecekleri 

kuĢatacak evrensel bakıĢ açısı, Batı deneyimi temelinde formüle edildiği için 

insanlığın geçmiĢindeki farkı, geliĢme çizgisini yok saymaktadır.
12

 

Doğu, Doğu uygarlığı, felsefesi, sanatı, dini ve kültürü Batı‘da her zaman merak ve 

ilgi odağı olmuĢ, bu ilginin Doğu‘yu algılayıĢ biçimi ve yarattığı bakıĢ açısı, Doğu 

ile Batı arasındaki farklılıklar üzerine kurgulanmıĢ, özellikle de Batı‘nın bu yabancı 

kültürden farklı olduğunu vurgulayan bir algılama biçimine dönüĢmüĢtür.
13

 

                                                             
9 Sezer, a.g.m., s. 41. 
10 Hilmi Yavuz, ModernleĢme Oryantalizm ve Ġslam, Ġstanbul, Büke Yayınları, 2000, s. 24.   
11 Aslı Çırakman, ―Avrupa Fikrinden Avrupa Merkezciliğe‖, Doğu Batı DüĢünce Dergisi, Sayı: 14, 

2001, s. 42. 
12 Mehmet KarakaĢ, ―Doğu-Batı ĠliĢkileri Açısından Tarihsel Dönemlendirmenin Anlamı‖, Tarihte 

Doğu-Batı ÇatıĢması, Hazırlayanlar: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Ġstanbul, Kızılelma Yayıncılık, 

2005, s. 451. 
13 Recep Boztemur, ―Marx Doğu Sorunu ve Oryantalizm‖, Doğu Batı DüĢünce Dergisi, 2. Baskı, 

Sayı: 20, Cilt: 1, 2005, s. 139. 
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Doğu‘nun Batı‘dan farklı ve aĢağıda olduğu fikri yerleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Böylece Batı‘nın Doğu üzerinde yaptığı her Ģeyin mubah olması temellendirilmiĢtir.   

Batı‘nın, Doğu‘nun kendisinden farklı olduğunu ileri sürmesinin birinci ve baĢlıca 

nedeni, Doğu‘ya sömürüsünü haklı göstermek tasası ve çabasıdır. Böylece 

sömürgeciliğinden hiçbir utanma ya da tedirginlik duymasına gerek kalmayacaktır. 

Batı tarafından bu farklılık ayrıca sömürgeci olarak gireceği ülkelerde kendisine 

yöneticilik ve bu baĢka tür toplumları uygarlaĢtırma görevini yükleyen bir farklılık 

olarak tanımlanacaktır.
14

  

3.2. Batı’nın Doğu Ġmajı 

Batı, kendine ‗öteki‘ olarak Doğu‘yu yaratmıĢ ve kendini de bunun üzerinden 

tanımlamıĢtır. ―Tarihsel anlatımda, Doğu da Batı da hep Batı‘nın gözlerinden 

anlatılmıĢ, Batı, hep Doğu‘yu kendi sömürgeci emelleri ıĢığında ĢekillendirmiĢtir. 

Ancak bundan sonra da Batı, kendi yarattığı ve kendinden farklılaĢtırdığı ‗Öteki‘yle 

veya ‗Doğu‘ya göre kendini tanımlamıĢtır.‖
15

 Bu nedenledir ki bütün iyi özellikler, 

tanımlamalar Batı için kullanılırken Doğu‘nun payına düĢenler ise 

olumsuzlamalardır.  

1700 ile 1850 yılları arasında Avrupalı zihinler dünyayı iki karĢı kampa ayırmıĢlardı: 

Batı ve Doğu (ya da Batı ve Geri kalanlar). Bu yeni kavrama göre Batı, Doğu‘dan 

üstün olarak konumlandırılmaktaydı. Ġkinci sınıf Doğu‘nun sahip olduğu sanılan 

değerleri, rasyonel (akılcı) Batı‘nın değerlerine karĢı bir tez olarak kabul 

edilmekteydi. Özellikle Batı, eĢsiz erdemlerle kutsanmıĢ olarak tariflenmekteydi; 

akılcıydı, çalıĢkandı, üretken, fedakar, tutumlu, liberal demokratik, dürüst, otoriter ve 

olgun, geliĢmiĢ, becerikli, hareketli, bağımsız, geliĢime açık ve dinamikti. Doğu ise 

Batı‘nın karĢısındaki Öteki‘ydi: akılcı olmayan ve keyfi, tembel, üretmeyen, 

tahammüllü, cazip olduğu kadar egzotik ve karmaĢık, despot, bozulmuĢ, çocuksu ve 

                                                             
14 Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Ġstanbul, Sümer Kitabevi Yayınları, 1988, s. 

53. 
15 Evrim Ersöz, A. Didem Uslu, ―Doğu Batı KarĢılaĢmasında ÇatıĢma, KarmaĢa ve Muhtemel Bir 

UzlaĢma‖, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji 

Bölümü Dergisi, Sayı: 7, 2005, s. 57. 



44 

 

olgunlaĢmamıĢ, geri kalmıĢ, pasif, bağımlı, durağan ve değiĢmeyen. BaĢka bir 

Ģekilde söylemek gerekirse, Batı bir dizi geliĢmeci özelliklerle tanımlanırken, Doğu 

yokluklarla tanımlanıyordu.
16

 Bu bakıĢ açısı günümüze kadar kendini yenileyerek ve 

belki de daha da sağlamlaĢtırarak ulaĢmıĢtır.  

Batı‘nın Doğu ile tanıĢması seyyahlar yardımıyla olmuĢtur. Doğu hakkındaki 

olumlu-olumsuz algılarda katkıları olanlar seyyahlardır. Bu seyyahlardan biri olan 

Jean Chardin‘e göre, ‗Asya atalettir, Avrupa devamlı değiĢmedir‘, 1740‘ta Mousnier 

Paris Akademisi adına ‗Avrupa bilinç ve bilgi düzeyindeki geliĢme sayesinde 

değiĢen bir dünyadır, diğer bölgeler atalet içindedir‘ demektedir.
17

 Batı‘nın Doğu 

temsillerinin en baĢında gelmektedir durağanlık, Doğu durağanlık ve ataletle eĢ 

anlamlıdır. Yaratılan bu Doğu mitinde ebedi ve değiĢmez bir Doğu tanımlanmıĢtır. 

―Doğu değiĢmezliğini bir ölçüde karĢıtlıklarını çözümlememesine borçludur. Doğu 

her Ģeyden önce bir tezatlar ülkesidir. Orada en korkunç suçlarla en arı masumiyet, 

en affetmez tabularla en çıldırıcı duygusallık ve yasak zevkler, efendilikle kölelik, 

kiĢiliklerde yoğun çeliĢkiler (çiftkiĢiliklilik) birlikte bulunur‖.
18

 

Batı, Doğu‘yu tanıması seyyahların anlatımlarından sonra bunların kitaplarda 

toplanmasıyla olmuĢtur. Zamanla bunların üzerine sinema filmleri, haberler, 

romanlar eklenerek Doğu imajı taze tutulmuĢtur. Bu içeriklerin tümünde Doğu‘nun 

‗öteki‘liği her zaman vurgulanmıĢtır. Doğu‘nun durağanlığı dıĢında en fazla 

vurgulanan iki özelliği daha bulunmaktadır: ―Ġlki, Doğunun bir Ģehvet yatağı 

olduğuna iliĢkin ısrarlı iddiadır. Ġkincisi ise, atalarından miras almıĢ oldukları Ģiddet 

ile biçimlenmiĢ bir gerçeklik olduğudur.‖
19

 

Cariyeler, haremler Doğu imajında vazgeçilemeyen unsurlar arasında yer almaktadır. 

Doğu güzel ve ürkek kadınların bulunduğu bir Ģehvet yuvası olarak gösterilmektedir. 

Doğu hem saflığın ve masumiyetin hem de en uçlardaki cinsel sapkınlıkların 

                                                             
16 John M. Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, 2. Baskı, Çeviren: Esra Ermert, Ġstanbul, 

Yapı Kredi Yayınları, 2008, s. 23. 
17 Kaan Durukan, Doğu-Batı Ġkilemine Dört BakıĢ –Montesquieu, Fanon, Galeano, Said-, 

Ġstanbul, ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 2004, s. 41. 
18 Jale Parla, Efendilik ġarkiyatçılık Kölelik, 3. Baskı, Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları,  2005, s. 25. 
19 Rana Kabbani, Avrupa’nın Doğu Ġmajı, Çeviren: Serpil Tuncer, Ġstanbul, Bağlam Yayınları, 1993, 

s. 14-15. 
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yaĢandığı ‗büyülü‘ bir yerdir. Aslında Doğu‘ya atfedilen cinsellikle ilgili 

benzetmelerin kadın üzerinden tasarımlanması tesadüfi değildir. ―Doğu kadındır, 

kadın Doğu‘dur. Doğu kadın gibi, kadın da Doğu gibi peçelidirler: Her ikisi de 

hakikat-olmayandan ve aldatmacadan baĢka bir Ģey değildirler. Doğu kadın gibi, 

kadınsal olan da Doğu gibiyse bu temsillerde kadınlığın,  dolayısıyla da Doğu‘nun 

doğasının tek ve aynı Ģey olarak resmedildiğini öne sürebiliriz. ĠĢte bu özdeĢlik, 

oryantalist ve Batılı sömürge öznesini erkek olarak konumlar: Öteki kültür her zaman 

öteki cins gibidir.‖
20

 Doğu‘ya atfedilen özelliklerden biri de Ģiddet ve despotluktur. 

Bu özelliklerin kökeni Yunan ve Persler arasındaki savaĢ sırasında Doğu despotizmi 

algısının temellerinin atılmıĢ olmasıdır. Despot hükümdarların egemen olduğu, 

neredeyse kanın gövdeyi götürdüğü bir Doğu tasarımı bulunmaktadır.  

Edward Said‘in de dediği gibi, ―ġark neredeyse tümden Avrupa‘ya özgün bir 

buluĢtu; antik çağdan beri, gönül maceralarının, egzotik varlıkların, akıldan 

çıkmayan anılarla görünümlerin, olağanüstü deneyimlerin mekanı olagelmiĢti.‖
21

 

YaratılmıĢ bir Doğu bulunmaktaydı ve bu Doğu aslında var olan Doğu ile koĢutluk 

göstermemekteydi. Nazım Hikmet‘in ―Piyer Loti‖ Ģiirinde söylediği gibi;  

―…. 

Ġste Frenk Ģairinin gördüğü Ģark! 

ĠĢte  

dakikada 1.000.000 basılan  

kitapların  

Ģark'ı!  

Lakin  

ne dün  

                                                             
20 Meyda Yeğenoğlu, Sömürgeci Fanteziler, Ġstanbul, Metis Yayınları, 2003, s. 76. 
21 Edward Said, ġarkiyatçılık, 3. Baskı, Çeviren: Berna Ülner, Ġstanbul, Metis Yayınları, 2006, s. 11. 
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ne bugün  

ne yarın  

böyle bir Ģark  

yoktu,  

olmayacak!‖
22

 

Nasıl ki dünyayı Doğu ve Batı olarak algılama biçimi söz konusu ise insanları da 

Doğulu ve Batılı olarak da bölerek farklı özellikler yüklenmektedir. Batı zihniyetinin 

Ģekillendirdiği bu yapıda Batılılar egemendirler. ―ġarklılara da birinin egemen olması 

gerekir; bu, çoğu zaman, topraklarının iĢgal edilmesi, içiĢlerinin titizlikle 

denetlenmesi, kiĢilikleri ile hazinelerinin herhangi bir Batılı gücün tasarrufuna 

girmesi anlamına gelir.‖
23

 Batı, her zaman için tehdit olarak gördüğü Doğu‘yu 

hakimiyeti altına almak istemektedir.  

Avrupa ve Amerika‘nın Doğu konusunda düĢündüğü Ģeylerin temelinde, erk 

gerçekliği yatmaktadır ve ‗onlar‘ ile ‗biz‘ arasındaki bu ayrımı sürdüren ve böylelikle 

de, en akademik ve en tarafsız bir iĢ gibi gözükebilecek bir Ģeyi bile çarpıtan yine bir 

erktir.
24

 Sözü edilen bu erk nedeniyle medya organizasyonları tarafından üretilen 

içeriklerde de çarpıtılma görülmektedir.  

3.3. Oryantalizm  

Oryantalizm, Batı‘nın Doğu‘ya karĢı merakı ve çözümleme isteği ile birlikte 

doğmuĢtur. Doğu üzerine yapılan araĢtırmalar oryantalizm baĢlığında toplanmıĢ ve 

bu çalıĢmaları yapanlara ise oryantalist adı verilmiĢtir.  

Batı‘nın Doğu ile ilgili ürettiği metinler daha önceden olsa da Batı‘da resmi 

biçimiyle oryantalizm 1312‘de Viyana‘da toplanan Kilise ġurasının ‗Paris, Oxford, 

Bologna, Avignon ve Salamanca‘ üniversitelerinde ‗Arapça, Yunanca, Ġbranice ve 

                                                             
22 Nazım Hikmet, 835 Satır,  19. Baskı, Ġstanbul, Adam Yayınları, 2001, s. 18. 
23 Said, a.g.e., s. 45-46. 
24 Albert Hourani, Batı DüĢüncesinde Ġslam, 2. Baskı, Çeviren: Celal Kanat, Ġstanbul, Babil 

Yayınları, 2001, s. 106. 
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Süryanice‘ kürsülerinin kurulmasının kararlaĢtırmasıyla birlikte baĢladığı kabul 

edilmektedir.
25

 Binbir Gece Masalları‘nın Avrupa‘da 1704-1717 yıllarında 

basılmasıyla birlikte Oryantalist çağ baĢlamıĢtır. Doğu‘ya seyahat Avrupalı 

romantikler açısından keĢfetmek/hayal kurmak anlamına gelmekteydi. Benzer 

konular tekrar tekrar ele alınarak yeniden üretilmekteydi. 19. Yüzyıl boyunca Avrupa 

bilinci ‗Doğu serabını‘ yani benzer ötekiyi yineleyip durmuĢtur.
26

 

Batı‘nın Doğu hakkında yaptığı araĢtırmalar olarak tanımlanan oryantalizm, Edward 

W. Said‘in 1978 yılında yayınlanan ‗Oryantalizm‘ isimli çalıĢmasıyla farklı bir 

anlam kazanmıĢtır. Said, oryantalizmi Doğu-Batı arasında bir güç iliĢkisi 

çerçevesinde ele almıĢtır ve siyasi çıkarlarla Ģekillendiği yorumunu getirmiĢtir. ―Said 

farklılıkların tarih içinde dondurulmasını, Batı-dıĢı kültürler olarak kodlanan 

iliĢkilerin ‗geleneksel toplum‘ kategorisi içine hapsedilmesini, ve ‗Öteki‘ olanı 

denetlenmesi ve modern olana dönüĢtürülmesi gereken bir ‗kültürel nesne‘ olarak 

kurulmasını temsil eden ve bu nedenle Batı modernitesinin dünya üzerindeki kültürel 

liderliğini ve hegemonyasını meĢrulaĢtırmayı amaçlayan bu tarih okuma anlayıĢına 

‗oryantalizm‘ adını verir.‖
27

 Oryantalizm, Batı‘nın Doğu karĢısındaki egemen 

durumunun fikirler dünyasındaki izdüĢümü olarak, fikirler dünyasında da 

hegemonyasını devam ettirmesinin bir sonucudur. Siyasi, kültürel, coğrafi, edebi pek 

çok alandaki incelemeler, araĢtırmalar, üretimler neticesinde oldukça karmaĢık bir 

Doğu ortaya çıkmıĢ ve bu Doğu‘ya ait imgelerin üretilmesinde de hiçbir zaman 

sorgulanmayan Batı bilinci belirleyici olmuĢtur.
28

 

Said, oryantalizmi yeniden yorumlarken Foucault‘dan yararlanarak Doğu hakkındaki 

bilgi ile Doğu üzerindeki güç arasındaki iliĢkiyi tanımlayacağı bir araç kullanmıĢtır. 

Antonio Gramsci‘nin hegemonya kavramı da ‗Doğu‘ hakkındaki belirli fikirlerin 

diğerlerine neden baskın çıktığını açıklamak noktasında bir yol göstermektedir.
29

 

                                                             
25 Said, a.g.e., s. 59.  
26 Nilgün Tutal, KüreselleĢme ĠletiĢim Kültürlerarasılık, Ġstanbul, Kırmızı Yayınları, 2006, s. 81. 
27 Hasan Bülent Kahraman, E. Fuat Keyman, ―Kemalizm, Oryantalizm ve Modernite‖, Doğu Batı 

DüĢünce Dergisi, Sayı: 2, 1998, s. 76. 
28 Yücel Bulut, Oryantalizmin Kısa Tarihi, 2. Baskı, Ġstanbul, Küre Yayınları, 2006, s. 168. 
29 Andrew N. Rubin, ―Edward W. Said‖, Oryantalizm TartıĢma Metinleri, Editör: Aytaç Yıldız, 

Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2007, s. 25. 
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Said‘in oryantalizmi bu Ģekilde farklı yorumlamasıyla birlikte tartıĢılan bir alan 

ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca Said, Doğu ve Batı iliĢkileri üzerine pek çok çalıĢmanın da 

yolunu açmıĢtır.  

Said‘in çalıĢması üç temel açıdan önemli katkıya sahiptir: Ġlk olarak Avrupa-

merkezciliğin oryantalist ‗Öteki‘ imgesinin oluĢturulmasının önkoĢulu olduğunu 

göstermektedir. Said, ‗Öteki‘nin ampirik/kültürel bir varlık ya da kendi içinde bir 

varlık olarak ediniminden radikal bir kopuĢu sağlayacak Ģekilde, ‗Öteki‘ kavramını 

söylemsel bir kurgu olarak sunmaktadır. Ġkincisi, oryantalist söylemin sorunsal ve 

tematik düzeylerde iĢleyiĢi kültürün ortak değerler ve anlamlar bütünü değil, bir 

pratik, anlamın toplumsal olarak kurulduğu bir imleme pratiği olduğunu 

göstermektedir. Doğu‘nun Batı‘nın ayrılmaz bir parçası olarak kurulması kültürün 

bir imleme pratiği olarak iĢleyiĢinin belirtisidir. Kültürün bu Ģekilde kavranması, 

kültürel farklılığı iliĢkisel olarak anlamayı olası kılacak Ģekilde kültürel çeĢitlilik 

kavramının gizlediği Ģeyi ortaya çıkarmaktadır –modern benliğin hegemonyası. 

Üçüncü olarak, Said‘in çalıĢması Batı modernitesinin tanımlayıcı niteliklerinin 

genelde uluslararası iliĢkilerin, özelde kültürlerin analizinde birincil gönderim 

noktalarını oluĢturdukları tipolojik ve özselci tarih anlayıĢının radikal bir eleĢtirisini 

geliĢtirmektedir.
30

  

Said, çalıĢmasında maksatlı olarak oluĢturulmuĢ Doğu imajını sorgulamakta ve 

bunun altında yatan tarihsel durumu incelemektedir. ―Said‘in amacı Batı ile Doğu 

arasına çizilen ayrımın tarihsel olarak özgül bir iktidar/bilgi söylemi olduğunu 

gösterecek Ģekilde Doğu üzerine Batı söylemlerinin karĢıt uçtan bir okumasını 

yapmaktadır.‖
31

 

Batı dünyasının, Doğu dünyasını, özellikle Ġslami Doğu‘yu betimlemede, var etmede 

ve temsil etmede kullandığı oryantalizmin temel amacı, Batı dünyasının ġark‘a nasıl 

baktığını, onu nasıl algıladığını ve yorumlayıp yeniden ‗dolaĢıma soktuğunu‘ ele 

                                                             
30 E. Fuat Keyman, KüreselleĢme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası ĠliĢkiler Kuramını 

Yeniden DüĢünmek, Çeviren: Simten CoĢar, Ġstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000,  s. 251. 
31 E. Fuat Keyman, ―Edward Said ve Bir Modernite EleĢtirisi olarak Oryantalizm‖, Uluslararası 

Oryantalizm Sempozyumu, Editör: Lütfi Sunar, Ġstanbul, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültürel 

ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı Kültür Müdürlüğü, 2007, s. 125-126. 
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almaktadır. Yüzyıllar öncesine dayanan Doğu-Batı ayrımı, Said‘e göre, sadece 

coğrafi bir farklılığın çok ötesine geçmiĢ, Batı kültürün ürünleri vasıtasıyla imgesel 

bir  farklılığa dönüĢmüĢtür. Doğu, Batı için farklı bir mekan, medeniyet ya da 

kültür değil, farklı bir ‗nesne‘ olagelmiĢtir.
32

 Said, oryantalist düĢüncenin temelinde 

‗dünyayı, büyük ve ‗farklı‘ olanına ġark, ‗bizim‘ dünyamız diye de anılan diğerine 

ise Garp veya Batı denilen iki eĢitsiz parçaya ayıran, hayali ama yine de muazzam 

derecede kutuplaĢmıĢ bir coğrafya‘
33

nın var olduğunu düĢünmektedir.  

Oryantalizm, araĢtırma nesnesi olan Doğu‘dan çok, bu nesneyi ortaya çıkaran Batı 

kültürüyle ilgili olmuĢtur. Bu nedenle, oryantalizm hem bir iç tutarlılığa, hem de bu 

disiplini ortaya çıkaran egemen kültürle çok sıkı iliĢkilere sahiptir. Oryantalist 

disiplinin biçiminin, örgütlenmesinin, öncülerinin, örnek Ģahsiyetlerinin, bunların 

izinden gidenlerin ve birikimi geliĢtirenlerin, dahası bu kültüre hakim güçlü fikir ve 

öğretileri bünyesine dahil edip kendisini dilbilimin doğusundan, ırkçılığın 

doğusundan ya da oryantalistlerin sayısınca Doğu‘dan bahsetmek mümkündür. 

Ancak ‗saf‘ veya ‗Ģartlara bağlı olmayan‘ bir Doğu fikrinde söz edilemez. Aynı 

Ģekilde oryantalizmin maddi olmayan bir formu, yani masum bir Doğu ‗fikri‘ mevcut 

değildir.
34

 

Oryantalizm, bir yeniden üretim sürecidir; Doğu hakkında Batı tarafından elde edilen 

bilgiler Batı‘da ve Batı için yeniden üretilmektedir. Bu süreç içerisinde bir 

‗bilen/çözümleyen‘ yani Batı ve bir ‗bilinen/çözümlenen‘ yani Doğu ortaya 

çıkmaktadır. ―Bu ikili yapı içinde, rasyonel, olgun ve ‗normal‘ Batılı olmanın 

değerleriyle irrasyonel, çocuksu ve ahlaksız gibi görülen Doğulu olmanın değerleri 

hiyerarĢik olarak dağıtıldı. Esas olarak, Avrupa rasyonel ‗bilen‘di, Doğu sadece 

‗bilinen‘ (ya da bilginin alıcısı); entelektüel ve politik olarak Batı efendiydi.‖
35

  

                                                             
32 B. Babür Turna, ―ġarkiyatçılığı Anlamak: Edward Said‘in ‗ġarkiyatçılık‘ı Üzerine Notlar‖, Doğu 

Batı DüĢünce Dergisi, 2. Baskı, Sayı: 20, Cilt: 1, 2005, s. 220. 
33 Edward Said, Medyada Ġslam, Çeviren: Aysun Babacan, Ġstanbul, Metis Yayınları, 2008, s. 76. 
34 Yücel Bulut, ―Edward Said‘e ve Oryantalizme Dair‖, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Sosyoloji Dergisi, Dizi: 3, Sayı: 8, 2004, s. 122. 
35 Fred Dallmayr, ―ÖzdeĢlik Politikaları: Adorno, Postmodernizm ve Edward Said‖,  Oryantalizm 

TartıĢma Metinleri, Editör: Aytaç Yıldız, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2007, s. 425. 
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Oryantalist argümanın özünde, Doğu uygarlıklarının, Batılı-Hıristiyan uygarlığı 

kadar kültürel olarak zengin ve incelikli ve dolayısıyla bir anlamda onun emsali 

olduğu doğru olsa bile, bu uygarlıkların her birinde çok önemli bir sorun olduğu esas 

sorun olarak ele alınmaktaydı. Bu uygarlıklarda, onların ‗moderniteye‘ geçmesini 

imkansız kılan sorunlar olduğu öne sürülmekteydi.
36

 Arada var olduğu söylenen bu 

fark Doğu‘nun ‗öteki‘leĢtirilmesinde rahatlıkla kullanılmıĢtır. Batı tarafından Doğu 

toplumlarına dayatılan Ģey; ya oldukları gibi kalmaları, yani ‗öteki‘ ve ‗ilkel‘ olarak, 

ya da BatılılaĢmaları yani ‗modernleĢmeleri‘ ve Batı‘nın ‗seviyesine‘ gelmeleridir.  

Batı‘nın taĢıdığı anlamların ve kimliğin ancak Doğu‘yu simgeleyen anlam ve 

kimliğin üretimiyle mümkün olabileceğini gösteren ve oryantalizm olarak 

adlandırılan süreç, Batı‘nın dıĢında kalanları Doğu yani ‗öteki‘ olarak yaratırken Batı 

modernitesinin tarihini de global bir tarihe dönüĢtürmektedir.
37

 Hem Batı‘nın hem de 

Doğu‘nun tarihi Batı algısıyla Batı tarafından yazılmaktadır.  

Oryantalizm, kurgulanmıĢ bir Doğu‘yu temsil etmektedir, anlatılan Doğu, Batı‘nın 

yaratmıĢ olduğu Doğu‘dur, var olan Doğu yok edilir ve yerine Batı‘nın Doğu‘su inĢa 

edilir. ―ġarkiyatçılık taĢıdığı anlamı, doğrudan doğruya, Batı‘nın – ġark‘ı görülür, 

açık, ilgili söylemde ‗orada bulunur‘ kılan- her türlü temsil tekniklerine borçludur. 

Bu temsil biçimleri, etkileri açısından, kurumlara, geleneklere, uzlaĢımlara, üzerinde 

uzlaĢılmıĢ anlama Ģifrelerine dayanır, uzak, belirsiz bir ġark‘a değil.‖
38

 

Said‘e göre, oryantalizm değiĢmez ve Batı‘dan mutlak olarak farklı bir Doğu 

varsaymaktadır.
39

 Batı‘nın sahip olduğu düĢünülen özelliklerle kıyaslanarak 

tanımlanan Doğu‘nun her yeri oryantalist söylem içinde aynılaĢtırılmaktadır. 

Toplumların birbirlerinden farklılıkları, geleneklerinin ve kültürlerinin ayrılıkları göz 

önünde bulundurulmamaktadır. Bu toplumların gelenekleri sadece ‗egzotiklik‘ ve 

‗yerel renk‘ merakı içinde görülmektedir.  

                                                             
36 Immanuel Wallerstein, Avrupa Evrenselciliği, Çeviren: Sinan Önal, Ġstanbul, Aram Yayıncılık, 

2007, s. 83. 
37 Kahraman, Keyman, a.g. m., s. 79. 
38 Said, ġarkiyatçılık, s. 31. 
39 a.e., s.  107. 
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Said, oryantalizmde temel dogmaların var olduğunu söylemektedir. Bu dogmalardan 

ilki, ‗akılcı, geliĢkin, insani, üstün Batı‘ ile ‗sapkın, geliĢmemiĢ, aĢağı Doğu‘ 

arasındaki mutlak, sistemleĢmiĢ farklılıktır. Ġkincisi, modern Doğu‘nun gerçeklerinde 

çıkarsanmıĢ dolaysız kanıtlardansa Doğu‘ya dair soyutlamaların, özellikle de ‗klasik‘ 

bir Doğu uygarlığını temsil eden metinlere dayalı soyutlamaların daima yeğlenir 

olmasıdır. Üçüncüsü, Doğu‘nun ezeli ebedi, tekbiçimli ve kendini tanımlamaktan 

aciz olduğu dogmasıdır; buna bağlı olarak, Doğu‘yu Batı‘dan bakarak betimleyen, 

büyük ölçüde genelleyici, sistematik bir sözcük dağarcığının kaçınılmaz, hatta 

bilimsel açıdan ‗nesnel‘ olduğu varsayılır. Dördüncü dogma, Doğu‘nun önünde 

sonunda ya korkulması gereken bir Ģey (Sarı Tehlike, Moğol sürüleri, kahverengi 

derililerin hakimiyeti) ya da edilgenleĢtirilerek, araĢtırma ve geliĢtirmeyle, 

mümkünse doğrudan doğruya iĢgal edilerek denetim altına alınması gereken bir Ģey 

olduğudur.
40

 

Oryantalizm, güç iliĢkileri ile Ģekillenmektedir, oryantalist söylemi üretenler, 

oryantalizme hakim olanlar tarihsel süreç içinde farklılık göstermektedir. Dönemlerin 

Batılı egemen güçleri Doğu‘ya da hakim olmuĢlardır, bu hakimiyet hem siyasi hem 

de ekonomiktir. 19. yüzyıl baĢından Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın sonuna kadar 

oryantalizme Ġngiltere ve Fransa egemendi. Elbette bu egemenliğin en önemli nedeni 

sömürgeci hareketlerdi. Ancak Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın ardından Ġngiltere ve Fransa 

eski güçlerini yitirmiĢlerdir, Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) ise dünyaya ‗hakim 

olma‘ yolunda ilerlemeye karar vermiĢtir. Ayrıca ―Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında ve 

sonrasında ABD‘nin Ortadoğu‘daki çıkarı büyük ölçüde arttı. Kahire, Tahran ve 

Kuzey Afrika önemli birer savaĢ alanıydı; bu dekor içinde, Ortadoğu‘nun tüm 

petrolünün, stratejik olanaklarının ve isyan kaynaklarının sömürülmesine öncülük 

etmiĢ olan Ġngiltere ve Fransa‘nın ardından bu kez de ABD, savaĢ sonrasında 

üstleneceği yeni emperyalist role hazırlanıyordu.‖
41

 Oryantalizm konusunda da 

ABD, Ġngiltere ve Fransa‘nın rolünü üstlenmiĢ ve Doğu‘ya onlar gibi yaklaĢmaya 

baĢlamıĢtır. Böylece Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın ardından oryantalizm bir el değiĢimi ve 

dönüĢüm yaĢamıĢtır.  

                                                             
40 Said, ġarkiyatçılık, s. 314-315. 
41 Said, ġarkiyatçılık,s. 308. 
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Said‘e göre bu dönüĢüm oryantalizmin, temelde filolojik bir disiplin, muğlak, genel 

bir Doğu kavrayıĢı olmaktan çıkıp bir sosyal bilim uzmanlığı haline gelmesidir. Artık 

oryantalist öncelikle Doğu‘nun dillerine hakim olmaya çalıĢmaz; bunun yerine, 

eğitimli bir sosyal bilimci olarak koyulur iĢe, bilimini Doğu‘ya ya da her neresi söz 

konusuysa oraya ‗uygular‘. ABD‘nin Oryantalizm tarihine yaptığı özel katkıdır bu. 

Ayrıca Said, ABD için Doğu‘nun, Avrupa için yüzyıllar boyu olduğu gibi geniĢ, 

kapsamlı bir mesele değil, bir yönetim meselesi, bir siyaset sorunu haline geldiğini 

düĢünmektedir.
42

  

Oryantalizm, sadece Batı‘nın Doğu algısını etkilememiĢ aynı zamanda Doğu‘nun 

kendine olan bakıĢını da etkilemiĢ ve ĢekillendirmiĢtir. ―Batı‘da Doğu‘ya dair 

yazılanlar Batılı kültür için istenilen, arzu edilen bir Doğu yaratma uğraĢıdır. Sorun 

aslında bu uğraĢ ile ortaya çıkmıĢ olan Doğu‘nun gerçek olduğunun düĢünülmesi, 

hatta gerçek olan Doğu‘nun o muhayyel olana uydurulmasıdır.‖
43

 

3.4. Batı Medyasında Doğu Toplumlarının Sunumu  

Esas olarak var olmayan ancak Batılı zihinlerde oluĢturulan bir Doğu yaratma çabası 

olan oryantalizmi uygulayan oryantalistler ilk zamanlarda gezginlerdi, daha sonra 

yazarlar ve ressamlar da oryantalistlerin arasına katılmıĢtır. Günümüzde ise 

haberciler, televizyon programcıları, sinemacılar oryantalistliği üstlenmiĢlerdir. Batılı 

medya çalıĢanları Doğu ile ilgili bir haber ya da bir görüntü ürettiklerinde genel 

olarak, elbette bunun her üretilende olduğunu savunamayız, oryantalist bakıĢ kendini 

göstermektedir.  

Batılı insanların akıllarında oluĢmuĢ olan bir Doğu imgesi bulunmaktadır, bunun 

dıĢında bir Doğu‘yu kavramaları ise oldukça güçtür. Batı‘nın Doğu ile ilgili 

imajlarında Victor Hugo‘nun Les Orientales isimli eserinin büyük pay sahiplerinden 

biri olduğu düĢünülmektedir. Hugo‘nun 1825 yılında yazdığı bu eser, Doğu‘yu renk, 

debdebe ve barbarca bir vahĢet cümbüĢü, haremler, saraylar, kesilen kelleler, çuval 

                                                             
42 Said, ġarkiyatçılık, s. 303-304. 
43 Lütfi Sunar, ―ġarkiyatçılığı Niçin Yeniden TartıĢmalıyız?‖ Uluslararası Oryantalizm 

Sempozyumu, Editör: Lütfi Sunar, Ġstanbul, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal ĠĢler 

Daire BaĢkanlığı Kültür Müdürlüğü, 2007, s. 46. 
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içinde denize atılan kadınlar, filikalar, hilalli sancaklarla süslü kadırgalar, lacivert 

kubbelerin yuvarlaklığı, beyaz minareler, odalıklar, harem ağaları, vezirler, hurma 

ağaçları altındaki çeĢmeler Ģeklinde tasvir etmektedir. Bu imaj öylesine yerleĢir ki 

Batılı insanın kafasına; Doğu‘ya gittiklerinde bu imajı ararlar, bu imaja uymayan ne 

varsa görmezden gelirler.
44

 

Oryantalizmin 19. yüzyılda kalmıĢ bir yaklaĢım gibi düĢünülmesi yüzünden, bir 

yandan onun ürettiği bilgiler sıradan, günlük hale gelerek kurumlaĢırken, öte yandan 

kaynaklarının oryantalizm olduğu unutulmuĢ, böylelikle oryantalist söylem bugün 

hiç sorgulanmaksızın kabul edilir olmuĢtur.
45

 Batılı zihinlerde oluĢmuĢ olan Doğu 

imajı oryantalizmin eseridir, ancak bu gün, bunlar kabul edilmiĢ gerçeklerdir, 

sorgulanmadan içselleĢtirilmiĢlerdir. Bu nedenle oryantalizm günlük yaĢamda da 

sürmektedir. ―Modern oryantalizm günlük düĢüncede merkezi bir rol oynar, 

engelleyici toplumsal anlam doğal olarak görülen günlük politikacıların sözlerinde, 

medya içeriklerinde ve engelleyici baskın söylem günlük yaĢamda sürer ve 

kurulur.‖
46

 

Batı, Doğu ile her karĢılaĢmasında zihnindeki Doğu‘yu arar ve ―Batı‘nın Doğu ile 

her karĢılaĢmasında bu iktidar iliĢkisi, yani oryantalizm söylemi kendini yeniden 

üretir‖.
47

 Batılı ülkelerin kontrolünü elinde bulundurduğu uluslararası iletiĢim de 

oryantalist söylemin tekrarlanmasında etkindir. Dünyanın dört biryanından haber 

toplama gücüne sahip olan uluslararası medya organizasyonları Doğu ile ilgili 

yaptıkları haberlere Batı gözüyle ve dolayısıyla bir anlamda ön yargılı olarak 

bakmaktadır. Doğu‘da olan haberleri izleyenler çoğunlukla orada yaĢanan bir olayın 

olması nedeniyle gönderilmiĢ olan muhabirlerdir ve bu muhabirler genel olarak 

oryantalist söylemler içinde yetiĢmiĢlerdir. Muhabir sözü edilen yerde yaĢasa yani 

                                                             
44 Bulut, a.g.e., s. 98. 
45 Fuat Keyman, Mahmut Mutman, Meyda Yeğenoğlu, ―GiriĢ: Dünya Nasıl Dünya Oldu?‖, 

Oryantalizm Hegemonya ve Kültürel Fark, Derleyenler: Fuat Keyman, Mahmut Mutman, Meyda 

Yeğenoğlu, Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları, 1996, s. 9. 
46 Michael Haldrup, Lasse Koefoed and Kirsten Simonsen, ―Practical Orientalism – Bodies, everyday 

life and the construction of otherness‖, 

http://www.keg.lu.se/ngm/html/papers/paper_haldrup_et_al.pdf, (Çevrimiçi), 9.11.2009.  
47 Aslı Çırakman, ―Oryantalizmin Varsayımsal Temelleri: Fikri Sabit Ġmgelem ve DüĢünce Tarihi‖, 

Doğu Batı DüĢünce Dergisi, 2. Baskı, Sayı: 20, Cilt: 1, 2005, s.  190. 
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Doğulu olsa dahi haberi merkeze gönderildiğinde farklılaĢmaktadır. Çünkü haber 

medya organizasyonunun kimliğine uygun hale getirilmektedir.  

Uluslararası haber söyleminde ‗öteki‘ için oluĢturulmuĢ olan bir söylem 

bulunmaktadır. ‗Öteki‘ler ancak kötü olaylarla gündeme gelmektedir; depremler, 

yolsuzluklar gibi olumsuzluklar onlarla birlikte anılmaktadır, bunlar ya ‗öteki‘lerin 

baĢına gelmektedir ya da ‗öteki‘ler nedeniyle baĢkalarının. Batı‘nın kendisi için 

yaratmıĢ olduğu en büyük ―öteki‖ Doğu‘dur. Böylece Doğu‘yu değerlendirirken de 

―öteki‖ye uyguladığı söylem tarzını uygulamaktadır: Olumlu Ģeyleri yok saymakta 

ve olumsuzlukların altını çizmektedir.  

Medyatik haber dilindeki ‗Doğulu‘ çoğunlukla Ģiddet, terör, nefret, egzotizm ve 

ataerkil kabalık gibi Batı toplumlarının idealleĢtirilmiĢ duygu ve birey tiplerinin 

olumsuz ucu biçiminde kurgulanmakta, sunulmakta ve yargılanmaktadır.
48

 

Haberlerin sunumuyla da Doğu, Batı‘dan uzaklaĢtırılmakta ve farklılaĢtırılmaktadır. 

Ancak iletiĢim teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte de Doğu, Batı için daha da yakın 

ve keĢfedilebilir hale gelmiĢtir. Bir televizyon kumandası, bir bilgisayar kadar 

yakındır artık keĢfedilmeyi bekleyen, yaratılmıĢ Doğu. Doğu, belgesellerde egzotik, 

keĢfedilmeyi bekleyen yerler; filmlerde kah Ģehveti tetikleyen bir kadının kah cani 

‗çirkin‘ bir adamın memleketi; haberlerde ise hemen hemen her zaman çatıĢmalar, 

siyasi krizlerle gündeme gelen yerlerdir Doğu.  

Doğu‘nun nesneleĢtirilmesi ve katlanarak büyütülen bilgisi yoluyla 

‗DoğululaĢtırılması‘, yani tek tip haline indirgenmesi, oryantalizmin ana düĢüncesini 

oluĢturmaktadır. Bir yandan nesneleĢtirilen, bir yandan basmakalıp hale getirilen 

Doğu, kendi hakikatinden koparılarak ‗temsili‘ bir kimliğe büründürülür, Batı‘nın 

ürettiği bir ‗bilgi‘ kıvamına getirilir, sonuç olarak her defasında bu mevcut bilgiye 

dayanarak, yeni nesiller yeni ‗bilgiler‘ üretilmektedir.
49

 Doğu ile ilgili üretilen 

haberlerde de gerçeklikten kopartılarak Batı‘nın gerçekliğine oturtulma söz 

konusudur. Batı, Doğu‘yu geleneksel imajı ile birlikte algılamakta ve orada meydana 

                                                             
48 Alim Arlı, Oryantalizm Oksidentalizm ve ġerif Mardin, 2. Baskı, Ġstanbul, Küre Yayınları, 2009, 

s. 36. 
49 Turna, a. g. m., s. 224. 
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gelen olayları da bu kapsamda değerlendirmektedir. Meydana gelmiĢ olan olayı 

muhabirler oranın siyasi, ekonomik, sosyal ve tarihsel koĢullarıyla birlikte 

değerlendirememektedirler. Çünkü bu konular hakkında genel olarak bilgi sahibi 

değildirler ve çoğunlukla çalıĢtıkları bu yerlerin dilini de bilmemektedirler. Ancak 

Edward Said‘e göre, bir alanda çalıĢmayı meslek edinmiĢ kiĢilerin bile yaĢanan 

sorunlardan ve ayrımlardan haberi yoktur. Müslümanların ve Arapların genel olarak 

ya petrol üreticisi ya da potansiyel terörist olarak aktarıldığına ve algılandığına 

dikkat çeken Said, ―Ġslam dünyası hakkında haber yapmayı meslek edinmiĢ 

insanların bile Arap-Müslüman dünyasının ayrıntılarından, insan yoğunluğundan ve 

orada çekilen çilelerden haberi yok denecek kadar azdır‖
 50

  demektedir.  

Doğu ile ilgili basmakalıp düĢünceler çoğunlukla Müslümanlar ve Araplar üzerinden 

yapılmaktadır. Sinemada ve televizyonda da bu vurgular sürmektedir. Ya bir Ģehvet 

düĢkünüdür Arap ya da kana susamıĢ bir namussuz. Cinselliğe aĢırı düĢkün bir 

ahlaksız, hakkını teslim etmek gerekirse zekice, alengirli dümenler çevirmeye 

muktedir, ama temelde sadist, kalleĢ, süfli biri olarak çıkar ortaya. Köle 

taciri…deveci…yanardöner bir alçak: Sinemadaki bazı geleneksel Arap rolleridir 

bunlar.
51

 Batılı bireyin aklında oluĢan bu imajlar gazetede Arapla ilgili bir haber 

okuduğunda da hemen canlanmaktadır. Yaratılan bu imajı yıkacak herhangi bir baĢka 

bilgiye de yer verilmemektedir. Çünkü bu metinleri üretenlerin aklındaki de bu 

imgedir ve bu sürüp gitmektedir.  

Ayrıca gazetelerdeki haberlerde kullanılan fotoğraflar da büyük önem taĢımaktadır. 

Okurlar bazen sadece fotoğrafa ve baĢlığa bakarak geçebilmekte ve yazının içini 

okumamaktadırlar. Bu durumda fotoğraf ve baĢlık okurun aklında kalan olmaktadır. 

Said‘in, ―Medyada Ġslam‖ isimli eserinde verdiği örnek bu açıdan önemlidir: ―Los 

Angeles Times‘ın önde gelen Ġslam uzmanı Robin Wright 26 Ocak 1991 tarihli köĢe 

yazısında ABD‘li ve Batılı hükümet yetkililerinin ‗Ġslami güçlüklerle‘ baĢa 

çıkabilmek için hala strateji aradıklarını yazmıĢ, isim vermeden, Bush hükümetinden 

‗kıdemli‘ bir yetkilinin ‗Ġslamla uğraĢırken, 30-40 yıl önce komünizmle uğraĢırken 

                                                             
50 Said, Medyada Ġslam, s. 101. 
51 Said, ġarkiyatçılık, s. 300. 
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olduğunuzdan daha akıllı davranmalıyız‘ dediği ifadeyi alıntılamıĢtır. Bu yazıda ‗çok 

sayıda ülkeyi‘ bu Ģekilde basite indirgemenin tehlikesine dikkat çekilmiĢ ama beĢ 

sütunluk yazıya sadece Ayetullah Humeyni‘nin resmi konmuĢtu. Humeyni ve Ġran, 

terörizm ve Batı karĢıtlığından tutun da, ‗hem toplumu hem de manevi inançları idare 

etmek için kurallar koyan tek büyük tektandılı ulus‘ olmaya kadar ‗Ġslamda nahoĢ 

olan her Ģeyi temsil etmekteydi. Yazıda, bu kuralların ne olduğu, hatta ‗Ġslamın‘ ne 

olduğu konusunda Ġran‘da hala tartıĢmalar yapıldığından, ayrıca Humeyni‘nin 

bıraktığı mirasa getirilen hararetli itirazlardan hiç söz edilmemiĢti.‖
52

  

Batı medyasında Doğu toplumlarının yansıtılması açısından bir dengesizlik olduğu 

görülmektedir. Said‘e göre, ―Amerikan medyasında olağan bir Ģekilde yer aldığını 

gördüğümüz Doğu ve ‗Ġslam‘ hakkındaki haberlerdeki aĢırı dengesizlik, Batı Avrupa 

haberciliğinde o kadar rahat hoĢ görülebilecek bir Ģey değildir‖.
53

 Elbette bu Batı 

Avrupa haberciliğinin bir sorunu olmadığını göstermemektedir, ancak Amerikan 

medyasına göre daha iyi durumda olduğu söylenebilmektedir.  

Batı medyasında özellikle Amerikan medya dilinde bir beyaz suçlu ise ―suçlu‖dur, 

eğer bir siyah suçluysa ―siyah suçludur‖. Eğer bir Hıristiyan terörist ise o ―terörist‖tir 

ama bir Müslüman terörist ise o zaman o ―Ġslamcı terörist‖tir. Bu yaklaĢımla 

gazeteciler Ġslam‘ı oldukça karmaĢık ve geniĢ bir olguyu açıklamada her Ģeyin 

üstünü örten bir battaniye gibi kullanmaktadırlar.
54

 

Uluslararası haberlerdeki oryantalist söylemin en tehlikeli yönlerinden biri oto-

oryantalizmi tetiklemesidir. Kendilerinin Batı medyasındaki yansımalarını gören 

Doğulular kendilerini oradaki temsil ediliĢle algılamaya baĢlayabilmektedirler. Doğu 

ile ilgili uluslararası haber ajanslarının geçtiği haberleri Doğu ülkeleri de buralardan 

almakta ve Batı bakıĢ açısıyla kendilerine bakmaktadırlar. Bu diğer medya 

içeriklerinde de kendini göstermektedir. Said, bölgede bir beğeni tektipleĢmesi 

olduğunu söylemektedir. ―Transistorlu radyoların, kot pantolonların, Coca-Cola‘nın 

yanı sıra, Amerikan kitle iletiĢim araçları tarafından sağlanan, televizyon izleyicisi 

                                                             
52 Said, Medyada Ġslam, s. 79. 
53 Said, Medyada Ġslam, s. 182. 
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kitleler tarafından düĢünülmeden tüketilen kültürel ġark imgeleri de bu 

tektipleĢmenin birer simgesidir.‖
55

 Bir Arabın kendini Hollywood filmlerinde 

sunulduğu gibi algılaması ya da konu olduğu haberlerdeki sunuluĢ Ģekliyle kendini 

görmesi iĢte bunun sonucudur.  

Teun A. Van Dijk ise haber söylemini toplumda var olan egemen söylemin bir ürünü 

olarak görmektedir. Bu durumda hem Avrupamerkezci düĢünceyi hem de oryantalist 

bakıĢı göz önünde bulundurduğumuzda haber söyleminin içerdiği egemen söylem 

ortaya çıkmaktadır. Uluslararası haber söylemi Batı bakıĢ açısını içeren bir içeriktir.  

Van Dijk, iktidar seçkinlerinin lehine olan enformasyonun seçilerek aktarılması ya da 

onların aleyhine olan enformasyonun kısıtlanması yoluyla iletiĢimin tarafgir 

olmasının sağlanabileceğini düĢünmektedir.
56

 Öyleyse bunun tam terside geçerli 

olabilir, yani iktidar seçkinini Batı olarak konumlandırırsak, Doğu lehine olan 

haberler kısıtlanmakta hatta yok sayılmaktayken, aleyhine olan haberler ise özellikle 

seçilerek verilmektedir.  

Van Dijk, Batı dıĢından haberler verilirken etnosentrik ve basmakalıplarla haberlerin 

verildiğini belirtmektedir. Bu özellikler arasında fakirlik, demokrasi eksikliği, 

diktatörlük, Ģiddet ve iç savaĢ, teknolojik ve kültürel ‗gerilik‘ gibi faktörler 

bulunmaktadır.
57

  

Bu düĢünceler de göz önünde bulundurulduğunda Batı medyasında Doğu ile ilgili 

haberlerin sunumu sırasında bir taraflılık olduğu ve zihinlerdeki Doğu düĢüncesini 

destekleyecek yönde yayınlar yapıldığı görülmektedir.  
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56 Teun A. Van Dijk, ―Söylemin Yapıları ve Ġktidarın Yapıları‖, Medya Ġktidar Ġdeoloji, Derleyen ve 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. BATI BASININDA YER ALAN DOĞU ĠLE ĠLGĠLĠ 

HABERLER ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA 

Bu bölümde Batı basınında Doğu ile ilgili çıkan haberler üzerine Teun A. Van 

Dijk‘in eleĢtirel söylem çözümlemesi yöntemi uygulanacaktır.  

ÇalıĢmada incelemek için Amerikan The New York Times ve Ġngiliz The Times 

gazeteleri seçilmiĢtir. Bu seçimin nedeni 2. Dünya SavaĢı‘ndan sonra oryantalizm 

alanına egemen olmaya baĢlayan ABD‘nin ve çok uzun yıllardır oryantalizmde 

etkinliği olan Ġngiltere‘nin bakıĢını yansıtmaktır.  

Her iki gazetenin de iki aylık olarak Haziran-Temmuz 2009 sayılılarının birinci 

sayfalarında yer alan Doğu ile ilgili haberler incelenmiĢtir. The New York Times‘in 

Türkiye‘de satıĢının yapılmıyor olması nedeniyle iki gazete de internet sitelerinden 

izlenmiĢtir. Gazetelerin internet sitelerinde birinci sayfaları okurlara sunulmaktadır.  

Gazete taramalarının yapıldığı süreçte Ġran‘da yapılan cumhurbaĢkanlığı seçimi ve 

Çin‘de meydana gelen Uygurlar ile Han Çinlileri arasındaki gerginlik gündemi 

meĢgul etmiĢtir. Bu nedenle bu iki olayla ilgili haberlerden birer tane seçilmiĢ, tümü 

değerlendirmeye katılmamıĢtır.  

Haber seçimleri yapılırken öncelikli olarak Doğu sınırı içinde kalan ülkelerden 

bazılarında yoğunluk olmaması için ülkelerden birer örnek seçilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Örneğin, Afganistan, Irak, Ġran hakkında çıkan birçok haber olmasına rağmen 

bunlardan en fazla dikkat çekenleri araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Ayrıca daha çok 

Doğu ülkelerinin kendi iç iĢlerini ilgilendiren haberler seçilmiĢtir. Devlet 

baĢkanlarının Batı‘ya ya da Batılı devlet baĢkanlarının Doğu‘ya yaptıkları 

ziyaretlerle ilgili haberler tercih edilmemiĢtir.  

Gazete taramasının yapıldığı dönemde The New York Times‘te 141, The Times‘te 

ise 61 tane Doğu ile ilgili haber yer almıĢtır. Bu haberler içinden The New York 

Times‘ten 10, The Times‘ten ise 8 haber seçilmiĢ ve analizleri yapılmıĢtır.  
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4.1. EleĢtirel Söylem Çözümlemesi  

Gündelik yaĢam içerisinde, yaĢanılan toplumsal olgulara yönelik yaklaĢımlar büyük 

ölçüde medyanın etkisiyle belirginleĢmektedir. Okunulan gazetelerden, izlenilen 

televizyon kanallarından veya dinlenilen radyolardan edinilen yaklaĢım ile toplumsal 

gerçekliği anlamlandırma biçimi arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Bireyler, 

günlük yaĢamın karmaĢası içinde, sıkça tanımlanan haber özellikleri olan ‗ilginç‘, 

‗beklenmedik‘ veya ‗alıĢılmadık‘ olayları ‗küçük birer röntgenci‘ merakıyla takip 

ederek yaĢadığı toplumu anlamlandırır.
1
 Bireyler dünyayı okuduğu/izlediği/dinlediği 

haberlerle algılamaktadır.  

Medya metinlerinde egemen ideoloji yeniden üretilmektedir, böylece haberler 

egemen ideolojiyi yansıtan söylemler haline gelmektedir. ―Medya metinlerindeki 

seçilmiĢ sözcük ve sözcük öbeklerinin bireylerin yaĢamı algılamalarında, 

düĢüncelerinde ve değerlendirmelerinde söyleme yansıyan toplumsal ideolojileri 

belirlemektedir.‖
2
  

Haberi bir söylem olarak ele almak bazı kiĢiler tarafından sosyal bilimlerden kopuĢ 

olarak değerlendirilmiĢtir. Oysaki Teun A. Van Dijk‘in de aralarında yer aldığı 

eleĢtirel dilbilim ve eleĢtirel söylem analizi kuramcıları, dilbilimi, dilin gramer 

yapısını ortaya çıkarmaya yönelik bir bilim dalı olarak görmek yerine, dil içinde 

güç/iktidar iliĢkilerinin nasıl kurulduğunu incelemeye yönelmiĢlerdir. Bu kuramcılar, 

dili, toplumsal güç/iktidar iliĢkilerinin kurulduğu ‗yer‘ olarak görmüĢler ve ideolojik 

analizlerde yeni analitik düzeyleri iletiĢim araĢtırmalarına taĢımıĢlardır.
3
 

AraĢtırma bu çerçevede, edebiyat analizleri kökenli akademisyen Teun A. Van 

Dijk‘ın söylem analizi ve dil konusundaki çalıĢmaları ıĢığında yürütülecektir. Sıkça 

vurgulandığı gibi kitle iletiĢim süreci, ancak metinlerin hazırlanması ve okunması ile 

bütünlüklü bir süreç olarak kavrandığında anlaĢılabilmektedir. Van Dijk‘ın söylem 

                                                             
1AyĢe Ġnal, ―Haber Metinlerine EleĢtirel Bir BakıĢ: Temel Sorunlar ve Örnek ÇalıĢmalar‖, Ankara 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Yıllığı’94, Sayı: 7, 1997, s. 1. 
2 Yasemin Giritli Ġnceoğlu, Nebahat Akgün Çomak, ―Teun A. Van Dijk‖, Metin Çözümlemeleri, 

Yasemin Giritli Ġnceoğlu, Nebahat Akgün Çomak, Ġstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2009, s. 45. 
3 AyĢe Ġnal, Haberi Okumak, Ġstanbul, Temuçin Yayınları, 1996, s. 190. 
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analizine bu yaklaĢım kılavuzluk etmektedir. Van Dijk, bu analiz biçimini yazılı 

basın haberlerinden yola çıkarak geliĢtirmiĢtir.
4 

 

Van Dijk‘in söylem çözümlemesi modelinde mikro ve makro yapılardan söz 

etmektedir. Bu ikili bölümlendirme de kendi arasında ayrılmaktadır.  

4.1.1. Haber Metninin Makro Yapı  

Van Dijk‘in söylem çözümlemesinde makro yapı içinde tematik ve Ģematik 

çözümleme bulunmaktadır. Van Dijk‘e göre, haber söylemi bir hiyerarĢik yapının 

biçimleniĢidir.
5
  

Van Dijk‘in oluĢturduğu haber Ģemasına göre haber raporu (News Report) öncelikle 

ikiye ayrılmaktadır: Özet (Summary) ve Hikaye (News Story). Daha sonra ise Özet 

bölümü Üst BaĢlık (Headline) ve BaĢlık (Lead) olarak ikiye ayrılmaktadır. Hikaye 

(Story) bölümü, Durum (Situation) ve Yorumlar (Comments) olarak ayrılırken 

Durum, Olay (Episode) ve Art Alan Bilgisi (Background) olarak ayrılmaktadır. Olay 

ise Ana Olay (Main Events) ve Sonuçlar (Consequences) diye, Art Alan Bilgisi, 

Bağlam (Context) ve Tarih (History) olarak ayrılmıĢtır. Bağlam ise KoĢullar 

(Circimstances) ve Önceki Olaylar (Previous Events) diye ayrılmaktadır. Yorumlar 

bölümü ise Sözel Tepkiler (Verbal Reactions) ve Varılan Sonuç ya da Son Kanı 

(Conclusions) olarak ve Varılan Sonuç da Beklentiler (Expectations) ve 

Değerlendirmeler (Evaluations) olarak ayrılmaktadır.
6
  

Bu Ģemada verilenler tematik ve Ģematik çözümlemede incelenmektedir. Tematik 

çözülmeme içinde ana ya da üst baĢlık, baĢlık, alt baĢlık, spot, haber giriĢleri, 

haberler incelenmektedir. ġematik çözümlemede ise durum ve yorum incelemelerine 

yer verilmektedir. Bu bölümde olay örgüsü ve yapısı değerlendirilirken, olayla ilgili 

art alan bilgisi de ele alınmaktadır.  

                                                             
4 Ġnal, a.g.m. , ss. 118-119. 
5 Teun A. Van Dijk, News as Discourse, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1988, s. 41.  
6 A.e., s. 55. 
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Seçilen haberlerin makro yapılarının çözümlenmesi sırasında baĢlıklar, haber giriĢleri 

ve ana olay, haber kaynakları, olay taraflarının değerlendirmeleri, art alan ve bağlam 

bilgisi olarak beĢ baĢlık altında incelenecektir.  

4.1.2. Haber Metninin Mikro Yapısı 

Haber metninin mikro yapısında, sentaktik çözümleme ve kelime seçimlerine dikkat 

edilmektedir. Sentaktik çözümleme aĢamasında, cümlelerin uzun/kısa, basit/karmaĢık 

ya da etken/edilgenlik durumuna bakılmaktadır. Kimi zaman edilgen yüklemli 

cümleler, haberde tarafsızlık unsurunun yok sayılması anlamına gelmektedir. Kelime 

seçimleri ise, ideolojik yapılanmanın ortaya çıkması açısından en önemli unsurdur. 

Özellikle taraflardan söz edilirken seçilen kelimelerin olumlu ya da olumsuz olması 

gazetelerin olay taraflarına karĢı konumlandığı zemini göstermektedir.  

Kelimelerin seçimi, sentaktik modellerden daha fazla, genellikle söylem tarzıyla 

iliĢkilendirilmektedir. Kelime seçimleri (lexical) biçimsellikleri sadece biçimsel 

araĢtırmaya merkez değildir, aynı zamanda semantik içerik çözümlemesiyle 

bağlantılı biçimlenir. Özel kelimelerin seçimi resmiyet derecesinin, konuĢma 

arkadaĢları arasındaki iliĢkinin, söylemin ve özellikle tavırların ve böylece 

konuĢmacının ideolojisinin gruba dayalı ya da kurumsal yerleĢtirilmiĢ iĢaret edebilir. 

Gazetenin terörist ya da özgürlük savaĢçısı demeyi seçmesi kelime seçimi açısından 

önemlidir.
7
  

Mikro yapıda incelenen bir diğer baĢlık ise haberin retoriğidir. Haberin 

inandırıcılığının arttırılması için metin içinde karĢılaĢtırmalar, zıtlıklara, sayılara yer 

verilmesi retoriksel anlatım örneklerindendir.  

 

 

 

                                                             
7 A.e., s. 81.  
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4.2. The NewYork Times Haber Metinlerinde Makro ve Mikro Yapı 

Ġncelemesi  

Haber 1:  

―Kuran’dan yardımla meydan okuyan seks tabuları  

6 Haziran 2009 

Robert F. WORTH 

DUBAĠ- Wedad Lootah bir seks aktivistine benzemiyor. Bir Müslüman ve bir Emirlik yerlisi, o 

tamamen uzun siyah çarĢaf – sadece kahverengi gözleri dar aralıktan görünen- giyer ve Kuran‘dan 

alıntıları konuĢmasına serpiĢtirir.  

O, Ortadoğu için kadın orgazmını öven, homoseksüellik gibi tabu baĢlıklarıyla yüzleĢen ve cinsel 

mutluluklarını sınırlandıran çağdıĢı gelenekleri Arapların aĢması için ısrar eden ĢaĢırtıcı Ģekilde açık 

erotik tavsiyeler veren yeni kitabın yazarıdır. 

―Çok Gizli: Evli Çiftler için Cinsel Rehberlik‖ kitabı Dubai‘nin temel adalet sarayında evlilik 

danıĢmanı olan Lootah‘ın sekiz yılından canlı hikayelerle dolduruldu. Ocak‘ta Arap Emirlikleri‘nde 

basıldıktan sonra, o derhal bir skandal oldu, bazı liberallerden övgü ve Allah‘a küfür etme ya da daha 

kötüsünden suçlu olduğunu söyleyen tutuculardan ölüm tehdidi alıyor.  

Kararlı ve konuĢkan 45 yaĢındaki Lootah sıradan biri ama birkaç Arap daha açık sözlülük talep 

edilmesi ve seks hakkında eğitim geliĢiyor. Kadın özgürleĢmesinin Batı dillerindeki eleĢtirileri sıklıkla 

söyleyen kadınların erken nesillerin aksine, Lootah ve grubunun üyeleri dıĢarıdakiler olarak iliĢiğini 

kesmesi zordur çünkü onlar Kuran‘daki mesajları köklendiren dindar Müslümanlar olma 

eğilimindedirler. Örneğin, Lootah üniversitede Ġslami hukuk çalıĢtı, Batılı psikoloji değil, ve kitabı 

dini referanslarla süslendi. Basılmadan önce Dubai Müftüsü‘ne metni sundu ve müftü onay verdi 

(Müftü Lootah‘ı Arap okurların özellikle bir kadın tarafından yazılan böyle bir kitaba hazır olmadığı 

konusunda uyarmasına rağmen). Lootah ―Ġnsanlar çılgın olduğumu, Ġslam‘dan ayrıldığımı, 
öldürülmemi söylediler‖ dedi. ―Hatta bunun hakkında neden konuĢmak zorunda olduğumu ailem 

sordu. ‗Bu sorunlar günlük hayatta oluyor ve göz ardı edilemiyorlar. Bu yaĢamamızın gerçekliği‘ 

diyorum.‖ 

O, Batılı standartlara göre liberal değil. Kitabın konularından biri anal seksin tehlikesi ve genel olarak 

homoseksüellik, AĠDS için değil ama onlar Kuran tarafından yasaklanır. Ama Lootah‘ın bu konu 

hakkındaki açıklığı burada çoğu kiĢiye bir Ģoktu. Lootah, Suudi Arabistan ve toplumsal cinsiyetin 

sertçe ayrıldığı diğer ülkelerde, çoğu erkek ilk seks deneyimini baĢka erkeklerle olduğunu, evlilikte 

sekse karĢı onların davranıĢlarını etkilediğini söyledi. Lootah ―Evlilikten önce baĢka erkeklerle anal 
seks yapan çoğu erkek aynı Ģeyi eĢiyle ister, çünkü onlar baĢka bir Ģey bilmez‖ dedi. ―Bu 

okullarımızda seks eğitimine ihtiyaç duymamız için bir gerekçedir.‖ O, kadınlara ait cinsel zevkin 

önemi ve bu bakımdan çoğu Arap evliliğinin eĢitsizliği hakkında da göze çarpar. Yazdığı kitapta 

sürdüğü konulardan biri torunları da olan 52 yaĢındaki danıĢanı ama Lootah onun için asla eĢiyle 

cinsel zevki bilmediğini söyledi. Lootah ―Sonunda, o orgazmı keĢfetti‖ dedi. ―Kavradı, Ģimdiye kadar 

bilmediği bir Ģeydi.‖ 

Kitabın baĢka önemli konusu ihanet. Lootah,  Dubai‘deki yabancı kadınların yaygınlığı ve e-mailin 
kolaylığı ve yazılı mesaj iletiĢimi aldatmayı kolaylaĢtırmakta (ve fark etmeyi de kolaylaĢtırıyor) dedi, 

bu boĢanma oranının yüzde 30‘a dayanmasına neden oldu. Son yıllarda Körfez‘in petrol 

modernizasyonu bazı eski Arap sosyal yapılarını da bozdu. Aynı zamanda politik Ġslam‘ın yükseliĢi 

geleneksel yetkileri sarstı ve ahlaki değerler hakkında çoğu Arap‘ın kafası karıĢıktı. Lootah ―Önce, 
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insanlar bir yerde yaĢıyordu ve toplum büyük bir aileye benziyordu‖ dedi. ―ġimdi, insanlar farklı 

alanlara dağıldı, her Ģey karıĢtı ve gelenekler değiĢiyor.‖ 

2001‘de ilk danıĢmanı olarak (Ģu an altı kiĢi var, hepsi erkek) Lootah‘la açılan Dubai Adalet 

Sarayı‘nda Aile Rehberlik bölümü bir sonuçtur. Kuveyt hükümeti 1990‘lardan beri benzer bir sosyal 

hizmet kanadına sahip ve diğer Persli Körfez ülkeleri davayı izliyor. Nadir olmasına rağmen özel 

psikologlar ve evlilik danıĢmanları da Arap dünyasında var.  

Kahire‘de Ġslam odaklı seks terapi kliniğinde çalıĢan Heba Kotb ―Bir çok ilerleme yapıyoruz‖ dedi ve 

2006‘dan 2008‘e kadar cinsellik ve evlenme konularında uydu televizyonuda talk show yaptı. ―On yıl 

önce bu konudan söz etmek mümkün değildi, ama Ģimdi insanlar bunu duymaya alıĢtı.‖ Hala zorlu 

engeller var. Evlilik dıĢı seks açıkça bayağı kalan kadınların ‗namus cinayeti‘ olan bölgede, cinsel 

eğitim büyük ölçüde günaha kapı olarak görülür. YasadıĢı olmasına rağmen, kadın sünneti Mısır‘da 

hala oluyor. Arap yazarlar ve sanatçılar bu konuları çözmeye baĢladı.  

Otuz yıl önce Mısırlı yönetmen Saleh Abu Seif ‗Seks Okulu‘ isimli bir senaryo yazdı, ama sansür 

dairesi 1996‘da öldüğünde onayladı.  Oğluna filmin değiĢmiĢ halini yönetmesi için izin verildi ve 

2002‘de terapi gören cinsel tatminsiz çiftler hakkındaki filme ―DevekuĢu ve TavuskuĢu‖ adı altında 

izin verildi.  

Lootah, bu çatıĢmanın tarafı olmayı asla beklemedi. Dubai‘de cahil bir su satıcısının dokuz 

çocuğundan biri olarak doğdu, erken evlendi ve yıllarca ilkokul öğretmenliği yaptı. Sonra, Ġslami 

bağıĢ için iĢ buldu, çabası eğitime baĢlama ve hapiste aile toplanma günlerinde iki devlet hizmet ödülü 

kazandı. Dubai Adalet Sarayı‘nın Aile Rehberi bölümü baĢlattığında, Dubai‘nin yöneticisi ġeyh 
Muhammed bin Rashid al-Maktoum, Lootah‘a ilk danıĢman olmasını rica etti.  Aile rehberi bölümü 

sorunlarını çözmeye çalıĢan boĢanmak isteyen çiftler için Ġslami kurallarla uygun olarak kuruldu. 

Uygulamada, evlilik sorunları olan insanlar için kullanıĢlı terapi yeri oldu. Lootah, bireyler ve çiftlerle 

günde yaklaĢık yedi sorun görüyor. Bunların çoğu Emirlik yerlisi, ama Dubai‘nin çokkültürlü 

dünyasında, nüfusun yüzde 90‘ı yabancı, Lootah bazı Avrupalı ve Asyalılara da danıĢmanlık yapıyor. 

Yan kapıdaki ceza mahkemelerindeki gibi, çevirmen dinleyici olarak oturuma katılır ve bazen kültürel 

boĢluklara köprü oluĢturmak için tavsiye önerir.  

Lootah gülerek ―Sadece gözlerimin gösteriĢiyle insanlarla çalıĢabilmeme bazı insanlar ĢaĢırır‖ dedi. 

―Belki bu durumdan dolayı ellerimi oynatırım. Ama insanların buraya geldiği ve benimle çok açık 

konuĢtuklarını size söyleyebilirim.‖ O, tecrübelerinden hikayeleri ezberden okur: Evinden çok uzak 

olduğu için Emirlik ordusu görevlisinin aĢk iliĢkisi vardı; Ġslam karĢıtı oral seksi düĢünen kadın 

(Lootah hepsinin doğru olmadığına dikkat çeker); eĢinin kadın gibi giyindiğini ve gay barlara gittiğini 

keĢfeden eĢ.  Açık tartıĢmalardan fayda sağlanan cinsel çapraĢıklığın dünyası var olanın 

gösterilmesine kararlı gibi görünür.   

Yayınlanan kitabın zor bir seçim olduğuna dikkat çekti. Babası onu destekledi, ama diğer aile üyeleri 
bazen neden çok aleni olduğunu merak etti. Kitap basıldıktan sonra bir adam ofis telefonundan onu 

aradı ve öldürmekle tehdit etti. Diğer tehditler internette ortaya çıktı. O bunları baĢından attı, 

hükümetin koruma önerisini reddetti. Ayrıca, halkın eğitilmesinin riske değer olduğunu ekledi. 

―Birkaç gün önce bir kadın geldi ve bana eğer o iyiyse, bir adam vücudunun tamamını öper‖ dedi. 

―ona kitabımı okumasını söyledim.‖ 

Haber, Wedad Lootah isimli bir evlilik danıĢmanının cinsellik üzerine yazdığı kitabı 

ve bu kitaba gösterilen tepkileri konu almaktadır. Kitabın, Ġslam‘ın cinselliğe 

bakıĢını incelediği belirtilmektedir. Kitapta Kuran‘dan alıntılara yer verilmiĢ ve 

cinsellikle ilgili konuĢulmayan ya da yapılmaması gerektiği düĢünülen Ģeyler 

incelenmiĢtir. Bu nedenle kullanılan baĢlık haberle uygun görülmektedir.  
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Haberin giriĢinde, haberin özünü oluĢturan olaydan daha çok kitabın yazarı olan 

Wedad Lootah‘ın dıĢ görünüĢü aktarılmıĢtır. Lootah‘ın bir Müslüman olduğu ve 

siyah çarĢaf giydiği verilen ayrıntılardır. Haberin giriĢinde onun bir seks aktivistine 

benzemediği söylenmektedir. Tüm bunların giriĢte vurgulanıyor olması haberin 

devamında yazılanlara bir ön yargıyla bakmayı getirmektedir. Çünkü Lootah‘ın ―bir 

seks aktivisti‖nden beklenen nitelikleri taĢımadığı belirtilmektedir, bu nedenle onun 

yazdıkları ve düĢündüklerinin bir çeliĢkiyi barındırdığı okuması yapılabilmektedir.  

Haber kaynağı evlilik danıĢmanı Wedad Lootah‘tır. Haber onunla yapılan bir 

görüĢme üzerinden yapılmıĢtır. Ayrıca kısa olarak seks terapi kliniğinde çalıĢan Heba 

Kotb‘un görüĢlerine yer verilmiĢtir.  

Haberdeki olay tarafları cinsellikteki tabuları yıkmaya çalıĢan Wedad Lootah ve ona 

karĢı olanlar olarak değerlendirilebilir. Ancak haber Lootah‘la yapılan bir 

görüĢmenin üzerine kurulması nedeniyle sözü edilen diğer tarafın görüĢlerine fazla 

yer verilmemiĢ, sadece Lootah‘ın düĢüncelerinin ve yazdıklarının dine hakaret olarak 

gördükleri açıklanmıĢtır. Haber, Lootah ile yapılan görüĢmeyle ilgili olsa da diğer 

tarafın tepkisinin nedenlerine yer verilmemesi hoĢgörüsüzlüğün öne çıkarılmasına 

neden olmuĢtur.  

Haber, Kur‘an ve Ġslamiyet‘te cinsellikle ilgili olmasına rağmen net olarak bu bakıĢ 

açıları ele alınmamıĢ ve haberde yansıtılmamıĢtır. Ku‘ran‘da yasak olduğu söylenen 

seks türlerinin neden ve hangi amaçla yasak oldukları ve bu konu hakkında ne tür 

yorumlar ve tartıĢmalar yapıldığına yer verilmemiĢtir.  

Haberde kitabın yazarı Wedad Lootah‖ın konuĢmaları aktarılmıĢtır, bu nedenle 

cümlelerde hem onun kurduğu gibi hem de etken yapıyla verilmiĢtir. Haberde 

sentaktik çözümleme için yeterli bulguya rastlanmamıĢtır.  

Haberde Lootah‘ın cümleleri aktarılırken ―dedi‖ ve ―söyledi‖ gibi daha tarafsız 

kelimeler seçilirken haberin içindeki bazı tanımlama kelimeleri dikkat çekmektedir: 

―ÇağdıĢı gelenekler‖, ―Batılı standartlar‖ bunlar arasında yer almaktadır. Doğu‘da 

uygulanan geleneklerin çağın dıĢında kalmasına rağmen halen uygulandığı ya da 

onların geleneklerinin çağdıĢı olduğu izlenimi verilmektedir. ―Batılı standartlar‖ 
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tanımlaması ise dünyada var olan kavramların bu standarda uygun olması gerektiği 

vurgusunu yapmaktadır.  

Haberin inandırıcılığının arttırılması için Lootah‘a terapiye gelen kiĢilerin 

yaĢadıklarından bazı örnekler verilmiĢtir. Bu örnekler haberde inandırıcılığın artması 

sağlanmıĢtır.  

Haber 2:  

―Ġran oy vermek için hazırken, ekonomi ağır basıyor 

10 Haziran 2009  

Robert F. WORTH 

TAHRAN- Sosyal özgürlükler, Ġsrail ve ABD‘ye hırçın yaklaĢımı ve Ġran‘ın nükleer programında 

BaĢkan Mahmut Ahmedinejat‘ın baskısına rağmen Ġran‘ın gelecek baĢkanlık seçimi Batı‘da geniĢ 

olarak inceleniyor.  

Ama orada, pek çok diğer seçimlerdeki gibi, diğer bir konu daha önemli görünüyor: ekonomi. 

Analistler, Ġran‘ın felce uğramıĢ enflasyon oranı, iĢsizlik ve petrol gelirinin nasıl harcandığı sorusunun 

çoğu seçmen için gündemin en üstünde olduğunu söylüyor.  

Ġki ana kamp tamamen karĢı ifadelerde konuyu görüyor, cuma günkü seçimde Ahmedinejat‘ın 

rakiplerinin üçü ekonominin ciddi aksaklıkta olduğunda ısrar ederken, Ahmedinejat destekçileri onun 

politikalarının ortalama insanlar için geliĢmiĢ Ģeyler olduğunu söylüyor. Temel ekonomik göstergelere 

gelse dahi, iki taraf sıklıkla tamamen karĢı istatistik ve tahminler sunuyor, çoğu seçmenin neye 

inanacağı hakkında aklı karıĢık.  

Bir dereceye kadar, iki tarafın da kazanma Ģansı var: Ahmedinejat‘ın popülist politikaları nüfusun bazı 

bölümlerini zenginleĢtirdi, ama iĢsizlik ve ekonomik durgunluk eğilimi aynı derecede belirgin. Diğer 

adaylarla çekiĢmesinde, Batı‘nın çoğunu mahveden küresel durgunluğa rağmen Ġran‘ın ekonomisi 

olağanüstü biçimde gibi gösteren çizelgeden sonra Ahmedinejat çizelgeyi destekledi. Aslında, ağırlıklı 

olarak petrol ihracatına bağlı olan büyüme Ġran‘da keskince yavaĢladı. Uluslararası Para Fonu 

projeleri ülkenin ekonomisini 2009‘da yüzde 3.2 geniĢletecek, 2008‘de yüzde 4.5 ve 2007‘de yaklaĢık 

yüzde 8 indi.  

Cumartesi tartıĢma sırasında, baĢkan iyi ekonomik yönetimi hakkında neĢeli konuĢmasını yaparken 

Ahmedinejad‘ın rakiplerinden biri inançsızlık içinde – gözler büyük, baĢ kalkık- izledi.  Aday Mehdi 

Karroubi, sesi öfkeyle titreyerek ―Sizce ben çölden mi geldim ve rakamlar hakkında hiçbir Ģey 

bilmiyor muyum?‖ dedi.  Karroubi, Ahmedinejat‘ın iddiası enflasyonun Ġran Merkez Bankası‘nın bu 

hafta açıkladığı gibi yüzde 23.6 değil, yüzde 14‘te olduğunu içeren Ahmedinejat‘ın sayılarıyla 

tartıĢmasını sürdürdü. Öteki rakipler aynı Ģeyi yaptı, kendi çizelgelerini desteklediler ve iĢ kayıpları ve 

petrol gelirinin düĢmesinde iç karartıcı istatistikleri tekrar okudular.  

Ahmedinejat rakamları küçük düĢürücü iddiası olarak bulmadı, ama amaçlarına ve öteki geniĢ 

kullanılan göstergelere uygun gelen bazı bilgileri vurguladı.  

Muhammed Hatami‘nin reformcu hükümetindeki bir bakan olan ekonomist Saeed Leylaz, enflasyon 

yıllarca fiyat değiĢmesi ölçüldüğünde enflasyon yaklaĢık yüzde 14 dedi. Ama Ġran‘da baĢka yer 

olarak, enflasyon genelde bir yıl içinde hesaplanan ortalamaya ya da yıllık oran artıĢına, son ayda ya 

da çeyrekteki fiyat artıĢlarına baĢvurulur ve bu ölçüler Ġran Merkez Bankası‘na göre yüzde 23.6. 
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Ölçülen her halükarda, büyüme yavaĢladığı sırada enflasyon dört yıl önceden çok daha yüksek, 

Ahmedinejat‘ın gözetiminde geliĢen ekonomi Ahmedinejat‘ın iddiasının altını oyuyor.  Leylaz, petrol 

ihracatından gelirin geçen yıllarda arttığını ve petrodolarların verimli büyümeden çok petrol 

enflasyonu eğiliminde olan ekonomiyi pompaladığını söyledi. O, gerçekte Ġran‘ın petrol bolluğunun 

heba olması suçlaması kökleĢtiğini tartıĢtı. Ek olarak, iĢsizlik hızla yükseliyor. Leylaz, dört yıl önce 

yüzde 10.5 olan iĢsizliğin Ģimdi yüzde 17 olduğunu söyledi. Leylaz ―Sorun Ahmedinejat‘ın bolluğu 

dağıtmaya ve bolluğun oluĢması için neye ihtiyaç duyduğumuza odaklanması‖ dedi. Oransız olarak 

genç nüfusla, Ġran umutsuzca daha fazla ekonomik büyümeye ve daha fazla iĢe ihtiyaç duyuyor.  

Ekonomistler, Ahmedinejat‘ın emekli maaĢları ve devlet çalıĢanlarının aylıklarının artmasıyla fakir ve 

düĢük orta sınıf arasında politik destek satın aldığını söylüyor. Devlet firmalarının adalet paylaĢımları 

olarak adlandırılan, halka satıĢ stokları ücretsiz dağıttı ve genç evli çiftlere ve giriĢimcilere düĢük 

faizli kredi sağladı.  

Ahmedinejat‘ın rakipleri paranın iĢ bulma ve Ġran‘ın altyapısının geliĢmesine harcandığını söylüyor. 

Popülist politikalar açıkça bir amaca hizmet ediyor. Pazartesi günü Ahmedinejat‘a desteğini 

göstermek için büyük mitinge gelen 47 yıllık eski asker Muhammed Zadeh ―O fakirlere yardım 

ediyor, Ģehit ve gazilerin ailelerini destekliyor‖ dedi. Ahmedinejat göreve geldiğinden beri, Zadeh 
maaĢının ikiye katlanmaktan fazla olduğunu, ayda 500 dolara çıktığını açıkladı.  

Abartılı kalabalık Tahran merkezinde bitmemiĢ camide toplanan diğerleri, onların nasıl borçlandıkları 

ve  maaĢ artıĢlarının hikayeleri, yoksullar arasında derin bir sempatiyle yaygın olarak basit bir adam 

gibi görünen  Ahmedinecad‘a olan güçlü bağlılıkları vardı. 

Bir markette çalıĢan güney Tahran‘dan 25 yaĢındaki Hamid Nassiri, ―Kim Ahmedinejat‘ın iĢsizliği 

yarattığını söylüyor‖ dedi. ―Bu doğru değil. O halktan ve insanların ihtiyaçlarına dikkat ediyor.‖ 

Ahmedinejat karĢıtları daha iyi durumda ve daha eğitimli olma eğilimi gösteriyor. Sosyal özgürlük ve 

Ġran‘ın dünyadaki adı gibi konular onlar için daha önemli. Çoğu, onun yeniden dağılımcı 

politikalarının ekonominin altını oyduğunu söylüyor. BaĢkanı eleĢtirdiği için yankı uyandıracağından 

korkarak soyadını vermeyi reddeden Tahran‘da 23 yaĢındaki öğrenci Bahram ―Ahmedinejat ülkeyi 

harap etti‖ dedi. ‗ĠĢe ihtiyacımız var. Bizim olması için paramızı istiyoruz, Lübnan‘daki Hizbullah için 
değil.‘‖ 

Haber metni, Ġran‘da yapılacak seçimde halkın oyunu en fazla ekonominin etkilediği 

ve baĢkan adaylarının ekonomi konusundaki görüĢleri üzerinedir. Bu nedenle baĢlık 

ve haber metni arasında bağlılık bulunmaktadır.  

Haber giriĢi ise metinle ilgili bir özet sunmamaktadır. Haber, seçimde ekonominin 

ağırlığı üzerineyken giriĢte Ġran‘ın ABD ve Ġsrail‘le iyi iliĢkiler içinde bulunmadığına 

ve Ġran‘ın uyguladığı nükleer programa dikkat çekilmektedir. Ayrıca Batı‘nın seçimi 

incelediği de vurgulanmıĢtır. Haber giriĢinde Ġran‘ın ABD ve Ġsrail‘le iyi iliĢkilerinin 

olmadığı yani bir ‗Ģer‘ devleti olduğu vurgusu yapılmaktadır. Batı‘nın seçimi 

yakından izlediği söylenerek Ġran‘ın üzerinde baskı kurulduğu okuması da 

yapılabilmektedir.  

Haberde kullanılan kaynaklar ise Ģöyledir; adı belirtilmemiĢ olan analistler ve 

ekonomistler, BaĢkan ve tekrar aday olan Mahmut Ahmedinejat, BaĢkan adayı 
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Mehdi Karroubi, ekonomist Saeed Leylaz ve biri Ahmedinejat yanlısı halktan iki 

kiĢinin görüĢlerine yer verilmiĢtir.  

Olay tarafları baĢkan adaylarıdır ancak haberin içeriğinde taraflar Ahmedinejat ve 

diğer adaylar ile Ahmedinejat taraftarları ve karĢıtları olarak belirlenmiĢtir. Haber 

metninde de toplumun iki ana kampa ayrılmıĢ olunduğu bilgisi verilmektedir. 

Ahmedinejat‘ın rakipleri ekonomide ciddi aksaklıklar olduğu fikrindedirler, 

Ahmedinejat destekçileri ise onun insanlar için iyi Ģeyler yaptığı düĢüncesindedirler. 

Haber, Ahmedinejat destekçilerini daha çok yoksullar olarak tanımlarken, karĢıtlarını 

ise daha eğitimli ve sosyal özgürlüklere daha fazla önem veren kiĢiler olarak 

tanımlamaktadır. Bu açıdan haber, Ahmedinejat‘ın destekçilerini ―cahiller‖ olarak 

nitelerken, Ahmedinejat‘ı da popülist politikalar uygulayarak halkı ikna eden bir 

baĢkan olarak değerlendirmektedir.  

Haberde Ahmedinejat döneminde enflasyon oranının değiĢimi ve iĢsizlik oranlarıyla 

ilgili bilgiler verilmiĢtir. Ancak bu dönem içinde emeklilere ve devlet memurlarına 

zam dıĢında Ahmedinejat‘ın ekonomik olarak ne tür giriĢimlerde bulunduğu, 

ekonomi hakkında neler yaptığıyla ilgili olarak baĢka bilgiler haberin içinde yer 

almamaktadır. Öte yandan, diğer baĢkan adaylarının kimler olduğu, politik 

geçmiĢlerinde nelerin yer aldığı ve haberde üzerinde durulan ekonomi konusunda ne 

tür vaatlerinin olduğu haberde bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak haber giriĢinde 

Ahmedinejat‘ın nükleer program uyguladığı söylenmiĢ fakat daha sonra bununla 

ilgili de bir bilgi verilmemiĢtir.  

Bu haberde cümlelerin tamamına yakını etken yapı ile kurulmuĢtur. Sentaktik 

çözümleme yapılacak cümlelere haber içinde rastlanmamıĢtır.  

Kelime seçimlerinde ―iç karartıcı istatistikler‖, ―yavaĢlayan büyüme‖ gibi olumsuz 

anlamlar içeren kelimeler seçilirken adayları ve adayların destekçilerinin 

konuĢmalarının aktarımı sırasında ―dedi‖, ―söyledi‖ gibi kelimeler seçilerek tarafsız 

kalınmaya çalıĢılmıĢtır. Seçilen olumsuz anlamlı kelimelerle özellikle Ġran‘ın 

ekonomisine gönderme yapılmıĢtır.  
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Haberde kullanılan iĢsizlik oranları, enflasyon oranları gibi sayılar haberde 

inandırıcılığı arttırmaktadır.  

Haber 3:  

―Pakistan’ın ‘görünmez mülteciler’i Ģehirleri sırtlarına yüklüyor 

18 Haziran 2009 

Sabrina TAVERNISE 

MARDAN- Khan ailesi Taliban kuralının, askeri bir saldırının ve bu kalabalık Ģehre üç günlük 

yolcuğun üstesinden geldi. 

GeniĢ Khan ailesinin yetmiĢ beĢ üyesi Mardan‘da üç oda ve banyoyu paylaĢmakta. Yerin üstünde 

yatan adam son zamanlarda bir mide ameliyatı atlatmıĢtı.  

Ama bir aydan fazladır birlikte yaĢıyorlar – 75 kiĢi, üç oda, bir banyo- onlar baĢkaları gibi hayatta 

kalamayabilirlerdi. Akhtar Jan ―Bu bizim için bir sınav‖ dedi. ―Biz gülmezsek, ağlamaktan 

ölebilirdik.‖  

Yardım ajanslarına göre;  1947‘deki Hindistan‘dan ayrılmasından beri Pakistan en kötü mülteci 

krizini geçiriyor ve Nisan‘da Taliban‘a karĢı operasyon baĢladığından beri dünya halılar gibi açılan 

çadır kamplarına aĢinayken,  okullarda ve evlerde görünmeyen, kaçan yaklaĢık üç milyon kiĢinin ezici 
çoğunluğu var.   

Onlar görünmeyen mülteciler ve onların sayıları baĢkent Ġslamabad‘ın kuzey ilçelerinin nüfusu kadar 

artmakta, çöken caddeler, okullar, kanalizasyon ve su gereçleri ve özellikle, onların kaldıkları 

ailelerde yük artıyor. Çoğu kaçan, parasız ve eĢyasız ve çoğu içeriye akan milyon dolarlarca 

uluslararası yardımdan faydalanma hakkı sınırlı.  

Kampların dıĢındaki mültecilere odaklanan Çocukları Koruma yardım kuruluĢunun yöneticisi Michael 

McGrath ―Ġnsanlar onlara dikkat etmiyor‖ dedi. ―Onların ihtiyaçları karĢılanmıyor.‖ Onların zorlukları 

esas zaman yaratılması. Mülteciler, evlerini terk ettiklerini çünkü bu sefer hükümetin militanları 

durdurma konusunda ciddi olduğuna inandıklarını söylediler. Daha zaman geçer, daha iyi niyet 

kaybolur ve onlar savaĢ çabasıyla amaçlarına ulaĢamamıĢtır.  

Swat Vadisi‘nden 25 yaĢında bir mülteci Hamid Akbar Peshawar‘da ―Önemli an geldi çattı‖, dedi. 
―Ordu bir Ģans elde edemeyecek.‖ Ama bir dereceye kadar mülteci krizi sürer, eyalet ve federal 

hükümetlerin sorumluluğu plansız ya da mevcut değil. Geçen hafta röportajlarda mülteciler hükümet 

yardımının kanıtını görmediklerini söyledi.  Temel destek çabası, yardım kuruluĢları ve BirleĢmiĢ 

Milletler tarafından uygulanıyor. Yersizlerin çoğu nasıl kayıt yaptıracaklarını ya da 

yaptırabileceklerini bilmiyordu. Bunun tümü ağırlayan ailelerin sırtına yük koymaktır, Çocukları 

Koruma‘nın yürüttüğü araĢtırmaya göre, iki aileden fazlası içine kabul etmekte. (Ailenin ortalama 

geniĢliği 10 kiĢidir.) 

O hayrın büyük davranıĢıdır. AraĢtırma mültecilerin üçte birinin akrabalarıyla yaĢadığını buldu. 
Kalanı arkadaĢlarıyla ve hatta yabancılarla yaĢıyordu.  Eyalet yönetiminin yardım çabalarını koordine 

eden Azam Khanis ―Bu insanlar onları evlerine almasaydı bir felaket olabilirdi‖ dedi. Ama bu 

fedakarlık sonsuz değil. Swat‘da Pakistan operasyon baĢlattığından beri, o bir aydan daha fazla oldu 

ve ev sahibi aileler misafirlerinden bıkıyorlar.  

Jan, ailesinin günlük hayatını aile üyelerini sayılara ayırarak, banyo zamanını, uyku zamanını ve 

avluda iki mavi propan gazı teneke üstünde hazırlanan yemek yapma zamanını paylaĢarak yönettiğini 

söyledi.  Gece, 25 kadın ve çocuklar taĢ zemin bir battaniye ile kaplanmıĢ gibi onun odasında birlikte 
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uyur, Jan durumu betimlemek için ―Ayaklar ağızda, eller yüzde‖  kelimelerini kullanır.  Onlar yerel 

bir iĢadamına ait olan misafirler için ayrılan bir binada üç boĢ odayı devraldılar. Onlar yakınlarındaki 

okulda öğlen yemeğini ücretsiz yiyor ama pilav taĢla dolu. AkĢam yemeğini kendileri yapar.  Geçen 

gece Jan turp piĢirdi. Jan‘ın  kuzeninden biri Shah Khan, ―Biz unutulduk‖ dedi.  

Khan ailesinin geldiği Swat Vadisi serin, yeĢil, akarsu ve ormanlarla dolu ve Mardan‘ın yakan 

sıcaklığı tanıdık değil. Çocuklar yerde paspasların üzerinde solgun vücutlarıyla uzanıyorlardı. 14 

yaĢındaki Hamza Bakht, 40 kiĢilik ailenin yaĢadığı boğucu iki odalı apartman dairesinden rahatlamak 

için günlerini sokakta harcıyor. Swat Vadisi‘nde evindeyken, ailesi onu içeri kapattı ve piyadelerin 
çoğu genç olan Taliban tarafından zorla askere alınma korkusuyla okuldan sonra dıĢarı çıkması 

yasaktı. ―Çoğunlukla televizyon izledim‖ dedi.  

Hamza‘nın arkadaĢlarından hiçbiri Taliban‘a katılmadı, ama o kendi yaĢında olan erkekleri biliyordu. 

Onlar askeri eğitim çalıĢmaları gibi basit Ģeyler tarafından cezp edilirdi, ―Bir Ģeyi savunuyormuĢ gibi 

seni erkek gibi hissettirirler‖ dedi. Kendi aile üyeleri ikna olmuĢtu. Halalarından biri kız kardeĢinin 

mücevherlerini  Taliban‘a verdiğini söyledi. ―Bir kız okulu inĢa ettiklerini söylediler‖, dedi kız kardeĢ, 

üzüntülü bakarak. ―Bize bunu yapacaklarını bilmiyorduk.‖ Kadınlar için, dinamik farklıdır. Çoğu 

geleneksel ailede, kadınların yakın aile üyesi olmayan erkeklerle karıĢmasına izin verilmez, bir kural 
ki akrobatik ustalık gerektirir ve ev sahipleri için kızdırıcı olabilir, onlar kendi evlerinde hoĢ 

karĢılanmayan yabancılar olur. Onlar Afgan halkıdır, misafirperverlikleri etnik yapılarının ünlüsüdür, 

ama gelenek sınırı geriliyor.  

Çoğunluğu kadın ve çocuk 16 Swat mülteci için akrabasının evini oda yapan annesi ve kız kardeĢi 

taĢınan öğretmen Noman Ashraf ―Onların bizimle bir hafta yaĢayacaklarını düĢündüm, ama bir ay 

oldu‖  dedi.  Günlük iĢlerinin geneli farklı. Sabah çayını almak için mutfağa giremiyor, çünkü orada 

kadınlar var. Yanında uyuyan beĢ adamı uyandırmamak için sabah namazı için saatini kuramıyor. 
Çocuklar- en az altı tane – Ashraf odasında gazeteye zaman ayırdığında evi alt üst eder ve televizyona 

rağbet ederler.  ―Bir çeĢit misafirperverlik‖ dedi. ―Onlara hayır diyemem.‖ Ama o ekledi, ―Ne kadar 

acı çektiğimi kelimelerle açıklayamam.‖ 

Ashraf‘ın kirli kıyafetlerini yıkayan genç kadınlar soru sorulmasından utanır. Ashraf onları annesi ve 

kız kardeĢiyle araba ile yaklaĢık bir saat süren ilçeye yolladı. Bir gün, su bitti, çünkü kadınlar pompayı 

açmayı unuttu, Ashraf tamamen sabunluydu ve büyük bir öfkeyle titriyordu.  ―Bu benim aileme de 

olabilirdi,‖ dedi." ‗Bir testtir. Eğer ben, sabırlı değilsem, Tanrı'nın, fark edecek olması mümkündür‘‖ 

Haberde Pakistan‘da yaĢayan bir ailenin Taliban‘ın kuralları nedeniyle yaĢadıkları 

yerden ayrılarak baĢka bir Ģehre geliĢleri ve ailenin yaĢadıkları aktarılmaktadır. 

Haberin içeriğine bakıldığında baĢlıkla metin uyum göstermektedir. BaĢlıkta 

Pakistan‘da yaĢanan olaylardan çok insanlara olan etkisine vurgu yapılmıĢtır. 

Haber giriĢi haberin devamı ile ilgili bilgi vermektedir. Metnin içinde de anlatılan 

Khan ailesinin yaĢadıklarıdır. Fakat giriĢte verilmiĢ olan ―üç günlük yolculuk‖, 

―askeri saldırı‖ ve ―Taliban kuralı‖ ifadeleri Pakistan‘da yaĢananlara iliĢkin 

nitelemelerdir ve bir ―gerilik‖ ve ―kaos‖ vurgusu taĢımaktadır.  

Bir ailenin hikayesini anlatan bu haberde haber kaynaklarını Khan ailesinin üyeleri 

ve baĢka mülteci aileler oluĢturmaktadır. Bunun dıĢında Çocukları Koruma isimli bir 

yardım derneğinin Pakistan sorumlusu Michael McGrath, Pakistan devletinin kırsal 
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kesme yönelik yardımlarını koordine eden Azam Khanis‘den alınmıĢ görüĢler de 

haberde yer almaktadır. Bu Ģekilde ailelerin yaĢadıkları birincil olarak onlardan 

öğrenilmiĢ ve ayrıca da diğer görüĢlerle de uzman yorumlarına yer verilmiĢtir. Ancak 

haberin içinde yardımları koordine eden kiĢinin görüĢü dıĢında –ki bu görüĢ de çok 

kısadır- Pakistan devletinin konuyla ilgili baĢka görüĢüne yer verilmemiĢtir. 

Pakistan‘da yaĢanan sorunlar uluslararası kuruluĢlar tarafından aktarılırken, 

hükümete söz hakkı verilmemiĢ ve kendileri hakkında yorum yapmaları bir anlamda 

engellenmiĢtir.  

Haberdeki taraflar evlerinden ayrılmak zorunda kalan mülteciler ve Pakistan 

hükümetidir. Haberde mültecilerin görüĢleri geniĢ yer kaplarken, hükümet tarafından 

yapılan açıklamaya ise çok kısa bir Ģekilde yer verilmiĢtir. Mülteciler, hükümetten 

yeterli destek görmediklerini belirtirlerken, bu konuyla ilgili olarak hükümetten 

yapılan bir açıklamaya çok kısa olarak yer verilmiĢtir. Haber içinde olay taraflarına 

eĢit olarak yer verilmediği söylenebilmektedir.  

Haber metninin kurgusu mültecilerin yaĢadığı olaylar üzerinden yapılmıĢtır. Olayın 

art alanı, bağlamı ve tarihselliği ile ilgili bilgiye rastlanmamıĢtır. Ġnsanların neden 

evlerini terk ettiği, ne tür uygulamalarla karĢılaĢtıkları, Taliban‘ın ne yaptığı ve ne 

olduğu hakkında bilgi verilmemiĢtir. Bu da okurlarda zaten bilmedikleri ve ön 

yargıları olduğu bir ülke için ön yargıların güçlenmesine neden olmaktadır.  

Haber içindeki cümlelerin neredeyse tamamı etken yapı ile kurulmuĢtur. Cümlelerin 

öznesi olarak da mülteciler seçilmiĢtir. Haberdeki cümlelerin tamamına yakını 

belirtilen Ģekilde olduğu için örnek cümleler bu haber için seçilmemiĢtir.  

Haber metni içinde tarafların görüĢlerinin tamamı ―dedi‖ ifadesiyle verilmiĢtir. Bu 

tercihle anlatılanlara karĢı tarafsız kalındığı söylenebilmektedir. Bunun dıĢında haber 

içinde kullanılan kelimelerden dikkat çekenler Ģöyledir: ―en kötü mülteci krizi‖, 

―militan‖, ―taĢlarla dolu pilav‖, ―geleneksel aileler‖. Haberin içinde Taliban‘a militan 

denilerek Taliban‘a karĢı olan tutum ortaya konulmuĢtur. ―En kötü mülteci krizi‖ 

ifadesi ise hem en kötü denilerek hem de kriz ifadesinin kullanımıyla iki kez daha 

ağırlaĢtırılmıĢ bulunmaktadır. ―Geleneksel aileler‖ ise Doğu toplumlarına ait bir 
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gönderme niteliğindedir, çünkü bu toplumlar geleneksellikle bir arada anılmaktadır. 

Verilen yemeğe iliĢkin tanımlamada kullanılan ―taĢlarla dolu pilav‖ ifadesi de 

çaresizlik ve yokluğa yapılan bir vurgudur.  

Haberin içinde inandırıcılığı ve etkiyi arttırmak için sayısal veriler kullanılmıĢtır. 3 

milyon kiĢinin evlerini terk ederek mülteci konumuna düĢtükleri, üç odalı bir evde 75 

kiĢinin kaldığının belirtilmesi etkiyi arttırmak için kullanılan ifadelerdir. Ayrıca 

mültecilerin yaĢadıklarını kendilerinin anlatması da inandırıcılığı arttırmaktadır.  

Haber 4:  

―Somali bakanı bombalamada öldürüldü 

19 Haziran 2009 

Mohammed RAHIM 

MOGADĠġU- Bir intihar bombacısı perĢembe günü baĢkentin kuzeyinde Somali‘nin güvenlik 

bakanını ve düzinelerden fazla insanı öldürdü, tanıklar ve yetkililer, olayın hükümetin çabalarına karĢı 

Ġslamcı bir ayaklanmayla hükümeti devirmek için büyük bir darbe çabası olduğunu söyledi.  

Güvenlik bakanı Ömer HaĢi Aden, geçen iki ay boyunca isyana karĢı savaĢta yerel, devlet milisi 
yanlılarını askere almak için Etiyopya ile sınır yanında Beledweyne kentindeydi. Ama perĢembe günü 

11.00 civarında, patlayıcılarla dolu bir araba sürücüsüyle Aden ve eski Etiyopya büyükelçisinin de 

dahil olduğu diğer Somalili görevlilerin kaldığı Madina Otel‘e saldırdığını oradaki kiĢiler söyledi. 

Ġsmini ceza korkusuyla sadece Abdulle olarak veren Ģahit ―patlamayla en az 15 kiĢinin bedenleri 

parçalara ayrılmıĢ kanlı havuzlar gördüm‖ dedi. Bazı tahminler ölü sayısının 20‘den fazla olduğunu 

söylüyor. ―Bu bir felaket‖ diye ekledi Abdulle, ―Böyle bir felaketten Tanrı bizi korusun.‖ Saldırı, 

devlet ve isyancılar arasındaki geçen ay Ģehir kontrolü için Ģiddetli çatıĢma baĢlamasından beri 

baĢkent Mogadishu‘da en kötü Ģiddete neden olan ağır mücadele son iki gün boyunca sürdü. 
ÇarĢamba günü isyancıların sığınaklarına vuruĢtan sonra Mogadishu‘nun polis amiri öldürüldü ve 

çatıĢma geceye kadar sürdü, çoğu sivil olan düzinelerce kiĢi öldürüldü ve yaralandı.  

PerĢembe günü basın toplantısında, geçici federal hükümet baĢkanı ġeyh ġerif ġeyh Ahmed, güvenlik 

bakanı ve eski büyükelçi Abdirakim Farah Laqanyo‘nun ölümlerini doğruladı ve saldırı için El 

Kaide‘yi suçladı. ―Bu ülke din adına yabancı cihatçılar tarafından istila edilmekte‖ dedi. ―Onların 

Somali‘ye günlük geldiklerini ve amaçlarının öldürmekten baĢka bir Ģey olmadığını biliyorum.‖ 

BaĢkan‘ın iddiası Ģöyle; saldırı El Kaide tarafından gerçekleĢtirildi,  Somali‘ye karĢı isyancılar El 

Kaide bağlılığı ile suçlanıyor ve bu saldırı müstakil olarak kabul edilemez. Birçok analist yabancı 
cihatçıların savaĢa katılmıĢ olmasına rağmen El Kaide‘nin Somali‘deki bu saldırıya direkt olarak 

bulaĢmamıĢ olduğunu söylüyor ve Amerikalı yetkililer El Kaide‘nin devlete karĢı savaĢan baĢlıca 

Ġslami gruplardan biri Shabab ile iletiĢimde olduğunu ileri sürüyor.  

Aslında, Shabab sözcüsü ġerif Ali Mohamoud Rageh, güvenlik bakanının öldürüldüğü saldırı için 

sorumluluk iddia etti. Rageh saldırının olduğu otelde ―Allah‘a Ģükürler, Allah düĢmanları harap 

edildi‖ dedi. Somali topraklarında isyancılara karĢı savaĢan Etiyopyalı birlikler üzerinde devletin 

geçmiĢ güveninin de dahil olduğu Ġslam‘a karĢı suç faaliyetleri için saldırının intikam olduğunu 
ekledi.  
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Orada yaĢayan biri, baĢkentte çarĢamba günü devlet güçleri ve isyancılar arasındaki havan saldırısında 

en az 17 kiĢi öldürüldüğünü ve bir düzine insanın yaralandığını söyledi.  Ġsyancılarla dolu birkaç 

minibüs baĢkanlık sarayı ve havaalanını bağlayan stratejik rotaya saldırdığında öldürücü 

değiĢimlerden saatler sonra yenilenen mücadele baĢladı. Görgü tanıkları top ateĢi ve havan topuyla 

oturulan semtleri vurduğunu, öldürülen sivillerin çarĢamba öğleden sonra pazardan döndüğünü 

söyledi. Orada bulunan Abdulkadir Isseç çarĢamba akĢamı havan saldırısında öldürülen ―BeĢ ceset 

gördüm‖ dedi. ―Cesetlerin dördü kadındı‖. Orada yaĢayanlar, baĢkentte bombardımanın tüm gece 

sürdüğünü söyledi, en az 12 ceset perĢembe sabahı bulundu.‖ 

Haber Somali‘de güvenlik bakanının bombayla öldürülmesiyle ilgilidir. Haber 

baĢlığı da bunu net bir Ģekilde belirtmektedir. Dolayısıyla haber ve baĢlık birbirine 

uygundur.  

Haber giriĢinde de Somali güvenlik bakanının ve birçok kiĢinin öldürüldüğü bilgisine 

yer verilmektedir. Ayrıca bunun hükümeti devirmek için yapılan Ġslami bir darbe 

çabası olduğu belirtilmektedir. Haber giriĢinde darbe giriĢimi ön plana çıkartılarak iç 

karıĢıklık yaĢandığı vurgulanmıĢtır ve Ġslamcı nitelemesi kullanılmıĢtır. Dolayısıyla 

Ġslam‘ın zora ve Ģiddete meyilli olduğu algısı oluĢturulmaktadır.  

Haberde kullanılan kaynaklar Ģöyledir: Görgü tanıkları, geçici federal hükümet 

baĢkanı ġeyh ġerif ġeyh Ahmed, Shabab sözcüsü ġerif Ali Mohamoud Rageh, 

Amerikalı yetkililer ve analistler. Haberde özellikle görgü tanıklarının ve ġeyh 

Ahmed‘in açıklamalarına yer verilmiĢtir. Shabab sözcüsünün ise saldırıyı 

üstlendikleri belirtilmiĢtir.  

Haberde olay tarafları Somali hükümeti ve bombalamayı yapan taraftır. Somali 

hükümeti adına baĢkan ġeyh ġerif ġeyh Ahmed‘in açıklamalarına yer verilmiĢtir. 

Ahmed, saldırının El Kaide ile bağlantılı olduğunu ifade etmektedir ve yabancı 

cihatçıların yurtdıĢından günübirlik gelerek insanları öldürdüklerini söylemektedir. 

Yani yaĢananların Somali‘nin içinden kaynaklı değil, dıĢarıdan ateĢlenen olaylar 

olduğunu ifade etmektedir. Bombalamayı üstlenen Shabab sözcüsü ġerif Ali 

Mohamoud Rageh ise bunun daha önceki bir saldırının intikamı olduğunu ve ―Allah 

düĢmanlarının harap edildiği‖ni söylemiĢtir. Hemen hemen iki tarafa da eĢit ölçüde 

yer verilmiĢtir. Bir de olayda aslında bir taraf olmayan Amerikalı yetkililerin görüĢü 

bulunmaktadır. Bu görüĢ El Kaide‘nin devlete karĢı savaĢan Shabab ile iletiĢimde 

olduğu yönündeki görüĢtür. Bu görüĢün yer almasının nedeni ABD‘nin teröre 

özellikle de El Kaide‘ye karĢı açtığı ‗savaĢ‘ olduğu düĢünülebilir ve Somali‘de olan 
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bir terör olayıyla ilgili olarak ABD‘nin de görüĢlerine yer verilmesi bu konuda 

onların uzman olduğu ve bu tür olaylara müdahale edebilme hakkının olduğu 

görüĢünü yaymaktadır.  

Haberin içinde geçen aydan bu yana devlet ve isyancılar arasında yaĢanan 

çatıĢmalardan söz edilmektedir. Ancak haber giriĢinde belirtilen hükümete Ġslamcı 

bir darbe çabasının olduğu dıĢında isyancıların amaçlarının ne olduğu, olayların ne 

kadar zamandır sürdüğü ve Somali devletinin ne gibi uygulamalarda bulunduğu 

konusunda bilgiler verilmemiĢtir. Dolayısıyla haber bağlamından kopartılmıĢ ve 

neden-sonuçlarıyla anlaĢılabilir halinden uzaklaĢtırılmıĢtır.  

Haberde Mogadishu‘nun polis amirinin, çoğu sivil olan düzinelerce kiĢinin 

öldürüldüğü belirtilmiĢtir. Edilgen yapıyla kurulan bu cümlelerde olayı meydana 

getiren belirtilmezken, zarar görenlere dikkat çekilmiĢtir. Fakat haberin giriĢinde ise 

―Bir intihar bombacısı perĢembe günü Somali‘nin güvenlik bakanını ve baĢkentin 

kuzeyinde düzinelerden fazla insanı öldürdü‖ ifadesi etken yapı ile kurularak dikkati 

olayı yapanın intihar bombacısı olmasına çekilmiĢtir.  

Kelime seçiminde dikkat çekenlerden biri ―Ġslami ayaklanma‖ tanımlamasıdır. 

Böylece Ġslam ve Ģiddet birlikteliği algısı tekrar ön plana çıkarılmaktadır ve haber 

içinde ―cihatçı‖ tanımlaması kullanılmıĢtır. Ayrıca tarafların ifadelerinde genel 

olarak ―dedi‖, ―söyledi‖ kelimeleri kullanılmıĢtır, ancak Somali baĢkanının 

olaylardan El Kaide‘yi sorumlu tutması için ―iddia etti‖ ve ―suçladı‖ fiilleri tercih 

edilmiĢtir. Bu ifadelerin kullanımıyla bu fikrin desteklenmediği düĢüncesi 

uyandırılmaktadır.  

Haberin içinde ―stratejik nokta‖, ―havan topu‖ gibi askeri terimlerin kullanılmasıyla 

haberin etkisi arttırılmaya çalıĢılmıĢtır.  
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Haber 5:  

―Rapor, Zimbabwe’nin pırlanta alanlarının iktidar partisini zenginleĢtirdiğini söylüyor 

27 Haziran 2009 

Celia W. DUGGER 

JOHANNESBURG- Ġnsan Hakları Ġzleme örgütü cuma yayınladığı raporda BaĢkan Robert 

Mugabe‘nin siyasi partisi tarafından kontrol edilen Zimbabwe‘nin ordusu geçen yıl Zimbabwe‘de 

pırlanta alanlarının yönetimini Ģiddetle ele geçirdi ve ayak direyen askerlerin bağlılığı ve zenginleĢen 

parti liderlerini almak için illegal gelir kullanıldığıyla suçladı.  

Ġnsan Hakları Ġzleme Örgütü, Marange alanında ordunun 200‘den fazla madenciyi öldürdüğünü 

söylüyor. Ġnsan Hakları Ġzleme Örgütü araĢtırmacıları, ZANU-PF Partisi askerlerin ücretlerinin değeri 

artan enflasyonla çöktüğü için geçen yıl düĢüĢte olduğu görülen güvenlik güçlerince desteklenen 

pırlantalardan – ülke dıĢına kaçırdı ya da Merkez Bankası aracılığıyla illegal olarak sattı- gelen parayı 

kullandığını söyledi. 

Cuma günü, Zimbabwe hükümeti ġubat‘ta pırlanta alanlarına araĢtırmacıların ziyaretlerini, askerler, 

madenciler ve diğer tanıklarla röportajlardan alıntıladıkları rapordaki suçlamaları Ģiddetle inkar etti. 

ZANU-PF‘nin Enformasyon Bakanı Webster Shamu, telefon röportajında raporun amacının ülkenin 
imajının lekelenmesi, pırlantaların satıĢının uluslararası olarak engellenmesi olduğunu ve ―Böyle 

yaparak Zimbabwe‘nin ihtiyaç duyduğu döviz esirgeniyor‖ dedi. O ―Raporun tümü doğru değil‖ dedi.  

Geçen yıl Zimbabwe‘nin resmi medyası Marange bölgesinde kanunsuz pırlanta akınının ortasında 

düzeni yeniden sağlamak için kod adı Operasyon DönüĢ Yok olan askeri hava saldırısını anlattı.  Ama 

Ġnsan Hakları Ġzleme Örgütü Raporu, orduyu 200‘den fazla madenciyi öldürmek ve Marange alanını 

almak için zor kullanma ile suçladı. Grup, askerlerin helikopterlerden otomatik tüfeklerle ateĢ 

açıldığında bazı madencilerin öldüğünü söyledi. Rapor, ölülerin çoğunun Mutare Genel Hastanesi‘nde 
morga götürüldüğünü ya da toplu mezara gömüldüğünü söylüyor. Rapor, ordu birlikleri 2006‘da 

keĢfedilen pırlanta alanlarının içinde döndürüldüğünü, bu nedenle çoğu askerin illegal ticaretten kar 

sağlayabildiğini söylüyor. Raporda alandan köylüler, çocukların bazıları askeri birlikler tarafından 

kontrol edilen madenlerde çalıĢmaya zorlanıyor ve yılmıĢ, yenilmiĢ ve yakalanmıĢ olanların Ģikayet 

ettiği söyleniyor.  

Raporu hazırlayan araĢtırmacılardan Zimbabweli avukat Dewa Mavhinga röportajda ―Özellikle 

Zimbabwe neredeyse iflas ettiğinden beri askeriye ve polise büyük para kazandıran ürün‖ dedi.  29 

yıldır hükmeden Mugabe Ģimdi rakibi, Batı ülkelerinin baĢkentlerinde Zimbabwe‘nin yıkık ekonomisi 
için yardım arayarak üç haftasını geçiren Demokratik DeğiĢim Hareketi‘nin Lideri BaĢbakan Morgan 

Tsvangirai ile birlikte yönetiyor. 

BaĢkan Obama ve Avrupalı devlet baĢkanları Zimbabwe hükümetine direkt olarak yardım etmeyi 

çoğunlukla reddetti, endiĢelerin kısmen nedeni hukukun egemenliğine uymamanın sürmesi.  Ġnsan 

Hakları Ġzleme Örgütü raporu, Mature Ģehrinin güneyindeki pırlanta alanlarındaki öldürme 

suçlamaları ve insan hakları ihlalleri hakkında büyüyen uluslararası kaygının son iĢaretidir. Raporda, 

―Zimbabwe‘nin ġubat 2009‘da Ģekillenen yeni koalisyon hükümeti geliĢme yardımı için dünyayla 

görüĢürken, örtülü hükümet gelirinde milyon dolarlar hortumlanıyor‖ dendi.  

20 ülkeden 28 borsanın Ģemsiye topluluğu Dünya Pırlanta Borsaları Federasyonu pırlanta ticareti için 

değil, Zimbabwe‘deki Marange rezervlerindeki oluĢum için üyelerini Nisan‘da çağırdı.  Federasyonun 

yönetim kurulu üyesi Michael H. Vaughan cuma günkü röportajda ―GeliĢmekte olan bir Ģeyin 

evresinde, biz dayanmak ve sayılmak zorundayız‖ dedi. Pazar günü, bir sektör birliği olan kent ve 

devlet görevlileri kanlı pırlantalar denilen akıĢı durdurmak için kurulan Kimberley Süreci‘nin 

temsilcileri, birliğin standartlarına uyup uymadığını araĢtırmak için Zimbabwe‘ye gidecekler.  
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Kar amacı gütmeyen grupların koalisyonu Kimberley Süreci‘nde Zimbabwe‘nin üyelikten 

uzaklaĢtırılması için lobi yapıyor. Kar amacı gütmeyen gruplardan biri Global Witness‘dan Annie 

Dunnebacke ―YasadıĢı yoldan yurtdıĢına çıkarma var‖ dedi. ―Ordu bu ticaretten kar sağlıyor ve 

pırlantaların satıĢında direkt olarak ilgili.‖ 

Ġnsan Hakları Ġzleme Örgütü raporu, Zimbabwe, memurlar ve askerlere ayda 100 Dolar aylık ödemek 

için mücadele ettiğinde, askerler için pırlantadan ek olarak gelirin ―ZANU-PF‘ye bağlı seçmenleri 

dindirmesi esas‖ hizmet ettiğini söyledi.  

Aralıkta, Zimbabwe‘nin baĢkenti Harare‘de askerler enflasyon aĢırı düzeye yükseldiği için adeta 

değersiz olan ödemeleri protesto için ayaklandı. Analistler ve Batılı diplomatlara,  Mugabe‘nin 

güçteki kontrolü kaybedebileceği dönemde Mugabe korumasını sürdüremeseydi o yıllarca 

konuĢlanırdı dedi.‖ 

Haberde yer alanlar göz önünde bulundurulduğunda haber baĢlığının, haberle ilgili 

olduğu söylenebilmektedir. BaĢlıkta da ifadelerin raporda yer aldığının belirtilmesi 

dayanak sağlamaktadır. BaĢlıkta insan hakları raporunun ifadelerine yer verilerek 

Zimbabwe aleyhine görüĢ geliĢtirilmiĢtir.   

Haber giriĢi ise haberle ilgili temel bir fikir vermektedir. Ancak giriĢte Ġnsan Hakları 

Ġzleme Örgütü‘nün raporunun iddiası verilirken Zimbabwe hükümetinin bu 

suçlamalara karĢı verdiği yanıt verilmemiĢtir. Böylece haber giriĢinde gazetenin de 

olayı olumladığı ve onun da bir taraf olduğu görüĢü öne çıkmaktadır.  

Haberde kullanılan en temel kaynak Ġnsan Hakları Ġzleme örgütünün yayınladığı 

rapordur. Bunun dıĢında; ZANU-PF‘nin Enformasyon Bakanı Webster Shamu, 

raporu hazırlayan araĢtırmacılardan Zimbabweli avukat Dewa Mavhinga, Dünya 

Pırlanta Borsaları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Michael H. Vaughan ve kar 

amacı gütmeyen kuruluĢlardan biri olan Global Witness‘dan Annie Dunnebacke‘ye 

yer verilmiĢtir. Bakan Shamu dıĢındaki kiĢilerin görüĢleri Zimbabwe aleyhine 

görüĢlerdir, Shamu‘nun görüĢü ise çok kısadır. Böylece Zimbabwe‘ye yöneltilen 

suçlamalarla ilgili yanıt hakkı pek tanınmamıĢtır.  

Haberdeki olay tarafları ise Zimbabwe hükümeti ile Ġnsan Hakları Ġzleme örgütü ve 

Zimbabwe‘de olduğu iddia edilen olaylarla ilgili görüĢ bildiren diğer uluslararası 

örgütler olarak tanımlanabilmektedir. Haberde özellikle rapora ağırlık verilirken 

Zimbabwe‘nin iddialarla ilgili yanıtlarına pek yer verilmemiĢtir.  
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Olayla ilgili olan tarihsel bilgiler yine rapora dayandırılarak verilmektedir. Haberde 

geçen yıl yapılan operasyonda 200‘den fazla madencinin devlet tarafından 

öldürüldüğü, pırlanta alanlarına devletin Ģiddetle daha önce el koyduğu gibi bilgiler 

rapora dayandırılmıĢtır fakat operasyonun gerekçesi belirtilmemiĢtir. Olayın 

tarihselliğiyle ilgili bilgi verilmiĢ olsa da açıklamalar yeterli değildir.  

Haberde cümlelerin etken ve edilgen yapılarına bakıldığında dikkati çeken önemli 

örneklerden biri ―Marange alanında ordunun 200‘den fazla madenciyi öldürdüğü‖ 

ifadesidir. Etken yapı ile kurulmuĢ bu cümlede dikkat ordunun üzerine çekilmekle 

birlikte, açıkça ifade de edilmemektedir. Bir diğer örnek ise Ģöyledir: ―Rapor, 

ölülerin çoğunun Mutare Genel Hastanesi‘nde morga götürüldüğünü ya da toplu 

mezara gömüldüğünü söylüyor.‖ Bu cümlede morga kimin götürdüğü ya da 

mezarlara kimin gömdüğü belli değildir, edilgen yapı kullanılmıĢtır. Böylece olaya 

dikkat çekilmiĢtir ve aynı zamanda failin kim olduğu hakkında bilgiye yer 

verilmeyerek belirsizlik ortamının olduğu görüĢü uyandırılmaktadır.  

Haberdeki kelime seçimlerinde özellikle dikkati çeken, ilk paragrafta yer alan ve 

raporun içeriğiyle ilgili bilgi verilen cümlede ―suçladı‖ fiilinin kullanılmasıdır. Bir 

diğeri ise bu iddialar karĢısında Zimbabwe‘nin bunları ―inkar etmesidir‖. Ġnkar 

etmek, var olan bir Ģeyi kabullenmemek anlamını çağrıĢtırmaktadır, bu da haberin bir 

yargıyla yazıldığı anlamına gelmektedir.  

Haberde inandırıcılığı sağlamak ve etkiyi arttırmak amacıyla öldürülen kiĢi sayıları, 

yapılan askeri operasyonun adı ve ne Ģekilde yapıldığına iliĢkin bilgiler 

kullanılmıĢtır.  

Haber 6:  

―Etnik gerginliğin ortasında Batı Çin’de ayaklanmalar  

6 Temmuz 2009 

Edward WONG 

PEKĠN- Görgü tanıklarına ve ayaklanma fotoğraflarına göre, en az 1000 ayaklanmacı Batı Çin‘de 

bölgesel baĢkentte Müslüman Uygurlar ve Han Çinlileri arasındaki gerilimin yükseldiği günlerden 

sonra pazar günü polisle çatıĢtı. 
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Urumçi‘nin geniĢ pazar alanında pazar öğleden sonra ayaklanma birden baĢladı ve çevik kuvvet 

memurları ve yarı askeri ya da askeri birlikler Ģehrin çeyreğini Uygurlar‘a kapamadan önce birkaç saat 

sürdü. Görgü tanıkları, ayaklanmacılar polise taĢ attı ve araçları yaktı, dumanlar gökyüzüne doğru 

gitti, polis memurları itfaiye hortumu ve ayaklanmacılara vurmak için cop kullandı ve protestonun 

baĢını çektiği belirlenen Uygurlar‘ı gözaltına aldılar dedi.  

Resmi haber ajansı ġinhua‘ya göre, en az 3 Han Çinlisi ve bir polis memuru ayaklanmada öldürüldü 

ve 20 kiĢi yaralandı. Bir görgü tanığı düzinelerce Uygur erkeği elleri arkalarında ve gömlekleri 

kafalarına çekilerek karakola sürüklendiğini söyledi. Pazartesi erken, yerel yönetim akĢam 8‘e kadar 
Ģehirde sokağa çıkma yasağı olduğunu duyurdu.   

Bu ayaklanma Mart 2008‘deki Tibetliler‘in ayaklanmasından beri Çin‘deki en büyük etnik 

anlaĢmazlıktı ve belki yıllarca Sincan Uygur Özerk Bölgesi‘ndeki en büyük protesto. Tibetliler‘in 

rahatsızlığı gibi, Komünist Parti‘nin politikaları aracılığıyla Batı Çin‘de bazı etnik azınlıkların 

hissettiği derin gerilimlere dikkat çekti.  

Türkçe konuĢan Müslüman grup olan çoğu Uygur kanunen Han Çinlisi olmaya içerler ve 

protestoların, ayaklanmaların ve bombaların dalgaları tarafından vurulan Ģehirler olduğu zaman Çin 

güvenlik güçleri 1990‘dan beri sıkı kontrol altındaki petrol zengini Sincan Özerk Bölgesi‘ni 

alıkoymayı deniyor. Geçen yaz, güvenlik güçlerine saldırılar Sincan Uygun Özerk Bölgesi‘nde bazı 

Ģehirlerde gerçekleĢti, Çin yönetimi ayrılıkçı grupları suçladı.  

Pazartesi erken, Çin yetkililerin son ayaklanmaları Çin‘de hapse atılan ve Ģimdi Washington‘da 

yaĢayan Uygur insan hakları avukatı Rabia Kader tarafından baĢlatıldığını söylediklerini ġinhua  
bildirdi. Tibetlilerin manevi lideri Dalay Lama ile, Çin yetkilileri sıklıkla etnik huzursuzluk için 

Kader‘i suçlar, o suçlamaları reddeder.  Polis Uygurlar Guangdong Eyaletinde 25 ve 26  Haziran 

gecede patlak veren Uygur ve Hanlı iĢçiler arasında bir tartıĢmanın devlet soruĢturması talep edenler 

tarafından yapılan gösteri yürüyüĢüne karĢı durduğunda pazar günkü çatıĢma baĢladı. TartıĢma bir 

oyuncak fabrikasında gerçekleĢti ve 2 Uygur öldü ve 118 kiĢi yaralandı. Polis sonra iĢyerinde 6 Uygur 

erkek 2 Han kadının ırzına geçtiği söylentisi baĢlaması kavgayı ateĢleyen fabrikanın eski çalıĢanını 

tutukladığını ġinhua bildirdi. 

Urumçi‘de pazar günü bir Han‘ın bir Uygur‘u Ģehirde günün erken saatlerinde öldürdüğüyle ilgili 

dolaĢan bir söylentinin olduğunu ayaklanmanın olduğu yerin çevresinde yaĢayan Ġngilizce öğretmeni 

Adam Grode söyledi. Pazar akĢamı telefonda Grode ―Bu çılgınlık‖ dedi, ―Sokaklarda çok sayıda  göz 

yaĢartıcı gaz vardı ve ben daireme geri dönemiyordum. Dev bir polis mevcudiyeti vardı.‖ Grode  

birkaç Han sivilin Uygurlar tarafından tacize uğradığını gördüğünü söyledi. Uygurların söylentileri 

saldıran Han Çinlileri Urumçi‘nin bölgeleri arasında çabukça yayıldı, korku eklendi. Ayaklanmanın 

yerinden birkaç yüz metredeki Texas Restaurant‘ta bir iĢçi, müdürünün restaurant çalıĢanlarına içerde 

kalmaları için ısrar ettiğini söyledi. Pazar geceki çatıĢma ile ilgili ġinhua bazı detaylar bildirdi. 

―Bilinmeyen sayıda insan pazar öğleden sonra toplandı‖ Urumçi‘de, ―yoldan geçenlere saldırdılar ve 

araçları yaktılar.‖ 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi‘ndeki en geniĢ etnik grup Uygurlardır ama Han Çinlileri iki milyonluk 

nüfusun yüzde 70‘inden fazlasını oluĢturduğu Urumçi‘de azınlıktır. Çin hükümeti Sincan Uygur 

Özerk Bölgesi‘nin Ģehir ve diğer bölümlerine Han göçünü özendirmektedir, Uygurlar arasında 

kızgınlığı kamçılar. Urumçi derin bir Ģekilde ayrılmıĢ bir Ģehir, orada Han Çinlileri ile Uygur bölgesi 

içinde nadiren göze alınır. 

Uygur yöresi pazar günü ayaklanmanın uzandığı Büyük Pazar ya da Erdaoqiao ÇarĢı denilen dar 

yolların kalabalık semti, yiyecek pazarları ve geniĢ alıĢ veriĢ alanında merkezlendi.  Orada bir dairede 

yaĢayan Grode, ilk duyduğunda ayaklanmanın aĢağı yukarı 18.00‘de dıĢarı çıktığını söyledi. 

Sokaklarda yüzlerce Uygur gördüğünü, sayılarının çabucak 1000‘den fazla olduğunu söyledi.  

Polis memurları kısa bir zamanda vardılar. YaklaĢık 19.00‘da, protestocular polise taĢ ve marketten 

sebzeler atmaya baĢladığını söyledi. AkıĢı engellemek için zemin vardı. Bir saat sonra, ayaklanma 

pazar merkezine doğru arttı, yeĢil üniformalı birlikler, zırhı araçlar ve ayaklanma tertibatı ortaya çıktı. 



78 

 

Çin hükümeti yetkilileri sıklıkla Toplumsal Silahlı Polisi ayaklanmaları bastırmak için harekete 

geçirir. Geceyarısı, Grode, zırhlı araçların bazıları ayrılmaya baĢladığını ama silahların hala orada 

olabileceğini söyledi.‖ 

Haber metni Çin‘de Han Çinlileri ile Uygurlar arasında yaĢanan ve Ģiddet içeren 

olayları konu almaktadır. Bu açıdan bakıldığında kullanılan baĢlık ve haber metni 

uyumludur. Ancak uluslararası haber söyleminde sıklıkla Batı‘nın dıĢındaki 

toplumlar için kullanılan etnik ayrımcılık bu baĢlıkta da dikkat çekmektedir.  

Haber giriĢinde ise Han Çinlileri ve Uygurlar arasındaki gerilimin artmasının 

ardından ayaklanmacıların polisle çatıĢtığı belirtilmiĢtir. Haber giriĢi, haber metninin 

kısa bir özetini sunmaktadır, haberde de olayların oluĢu hakkında ifadeler 

bulunmaktadır. GiriĢte hem iki taraf arasında yaĢanan gerginlik hem de polisle 

çatıĢmaya vurgu yapılmıĢtır. Fakat giriĢte ayaklanmacılar olarak nitelendirilenlerin 

kimler olduğu belirsizdir.  

Haberde yer alan kaynaklar ise öncelikle görgü tanıklarıdır. Ayrıca Çin‘in resmi 

haber ajansı ġinhua ve Çin‘de yaĢayan bir Ġngilizce öğretmeni Adam Grode. Kaynak 

kullanımı dikkate alındığında uluslararası iletiĢimde pek sıklıkla rastlanılmayan bir 

Ģey dikkat çekmektedir. Bu da Batılı bir medya organizasyonunun kendi dıĢından bir 

kaynaktan bilgilenmesidir. Bu haberde ġinhua‘nın haberlerinden de yararlanılmıĢtır.  

Haberde yer alan taraflar Uygurlar, Han Çinlileri ve Çin yönetimidir. Ancak Çin 

nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluĢturan Han Çinlileri ile Çin yönetimi tek bir 

taraf olarak değerlendirilebilir. Haber metninde Uygurlardan yapılmıĢ hiçbir 

açıklama yer almamaktadır. Çin yönetiminin açıklamasında ise ayaklanmaların 

Uygur insan hakları avukatı Rabia Kader tarafından baĢlatıldığı ifadelerine yer 

verilmiĢtir. Uygurların bir açıklamasına yer verilmemesiyle gazete de Çin‘in 

belirttiği görüĢü savunur gibi görünmektedir.  

Haberde olayın tarihsel süreciyle ilgili bilgilere pek rastlanmamaktadır. Uygurlar‘ın 

hukuken Han Çinlisi olarak kabul edildiği, Sincan Özerk Bölgesi‘ne Han Çinlilerinin 

göçünün özendirilerek Uygurların nüfusunun düĢürülmeye çalıĢıldığı bilgileri 

haberde yer alırken, temel sorunun ne olduğu, Uygurların ne talep ettiği, Çin 

hükümetinin nasıl davrandığı gibi sorunu tanıtacak bilgiler haber içinde 
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sunulmamıĢtır. Bu da yaĢanan olayların okur tarafından bütünsellik içinde 

değerlendirilmesine engel olmaktadır.  

Haberin yapısında kullanılan cümleler genellikle etken olarak kurulurken bazıları 

edilgen olarak kurulmuĢtur. Edilgen yapılı cümlelerde olayı yapandan çok olaydan 

etkilenenlere dikkat çekilmeye çalıĢılmaktadır. Bu haberde de ―en az 3 Han Çinlisi 

ve bir polis memuru ayaklanmada öldürüldü‖, ―düzinelerce Uygur erkeği elleri 

arkalarında ve gömlekleri kafalarına çekilerek karakola sürüklendi‖ ifadeleri 

kullanılmıĢtır. Öldürülenlerin kimler tarafından öldürüldüğü verilmemiĢtir. 

Uygurların Ģiddetle karakola götürdüğü söylenirken, bunu yapan polisin adı 

geçmemektedir, böylece failler dillendirilmemektedir.  

Haber içinde seçilen kelimelerden biri ―ayaklanmacı‖ tanımlamasıdır. Ayaklanma ve 

ayaklanmacı tanımlamaları yaĢanan kargaĢaya dikkat çekerken ayrıca Han Çinlileri 

ve Uygurlar arasında yaĢanan bu gerginlikte kimin bu tanımlamaya dahil edildiği 

belirsiz kalmaktadır. Uygurlar için yapılan tanımlamada onların Türkçe konuĢtukları 

ve Müslüman oldukları bilgisi verilmektedir. Zihinlerde oluĢturulmuĢ olan, 

Müslümanlık kavramının Ģiddetle birlikte anılır olması, burada da Ģiddet olaylarının 

Uygurlar tarafından çıkartılmıĢ olduğunu desteklemektedir. Haberde ―Çin hükümeti 

yetkilileri Toplumsal Silahlı Polis‘i ayaklanmaları bastırmak için sıklıkla harekete 

geçirir‖ ifadesi kullanılmıĢtır. Bu ifadeye göre Çin‘de sıklıkla ayaklanmaların 

yaĢandığı izlenimi de uyandırılmaktadır.  

Olaylar sırasında zırhlı araçların ve ‗Toplumsal Silahlı Polis‘in kullanıldığı gibi 

ifadeler haberde etkiyi arttırmak nedeniyle yapıldığı düĢünülebilir.  

Haber 7:  

―Sri Lanka Kamplarında Tamiller güçsüzleĢiyor 

13 Temmuz 2009 

Lydia POLGREEN 

CHEDDIKULAM- Ağır silahların mermilerinin güçlü vınlaması ve keskin gümbürtüsü belli belirsiz 

arttığında S. Theventhran güveni bozdu.  
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Sri Lanka‘nın kuzeydoğu bölgesindeki dar sahilde açık hendekte geçirilen günlerden sonra, S. 

Theventhran, Sri Lanka Ordusu askerlerinin görünümünde yaralılara yardım eden ve yaklaĢık 300.000 

Tamil vatandaĢı rehine tutan Tamil Kaplanı isyancılarının son durumunun dehĢetinden kurulanlar 

tarafından alkıĢlandı. Ġki aydan daha uzun zaman sonra, 56 yaĢındaki Tamil kamu hizmetlisi 

Theventhran yine kendini tutsak bulur.  Tamil Eelam Özgürlük Kaplanları olarak bilinen isyancı gruba 

karĢı savaĢta yersiz kalanları barındırmak için kurulan kapalı kamplarda bir röportajda ―Özgür 

bırakıldık‖ dedi.  ―ġimdi tekrar mahkumuz. Bu savaĢta her Ģeyimi kaybettim. Kaplanlar oğlumu 

öldürdü. Mal varlığımı kaybettim. ġimdi de özgürlüğümü kaybettim.‖ 

Yüzbinlerce Tamil, gazeteciler, insan hakları soruĢturmacıları ve siyaset liderlerine hemen hemen tam 

olarak yasak bölgedeki kilitli kamplarda artıyor. Sri Lanka hükümeti Tamil Kaplanı savaĢçılarının 

kamptaki insanlar arasında gizlendiği için güvenliği riskli diyor. Ama diplomatlar, analistler, yardım 

çalıĢanları ve pek çok Sri Lankalı,  hükümet Tamil sivillerinin haklarını Kaplanların son kalanları yok 

etme çabalarında kısıtladığından dünyanın en sürekli etnik çatıĢmalarından birine en sonunda gelen 

tarihi fırsatın akıp gitmesinden endiĢeliler.  

Tamil Kaplanları‘na karĢı hükümetin savaĢının güvenilir destekçisi olarak dikkat çeken Tamil 

politikacı Veerasingham Anandasangaree, ―Hükümet göz kulak olabileceğini bu insanlara söyledi‖ 
dedi. ―Ama onun yerine, onları ne zaman serbest bırakılacaklarının tarihinin kesin olmadığı hayvanlar 

gibi bağladılar. Bu yolunu bulmadan sonra baĢka çatıĢma için açıkça sorulur.‖ 

Sri Lanka hükümeti, grubun lideri Velupillai Prabhakaran‘ın öldürülmesiyle Mayıs sonunda bittirilen 

Tamil Kaplanları tarafından verilen 26 yıllık direniĢe karĢı son çatıĢmasını betimledi, özgürlüğü 

kurtarma amacıyla siviller dünyanın en zengin ve en acımasız silahlı gruplarından biri tarafından rehin 

tutuldu, dünya genelinde devletler tarafından teröristler damgalandı. 

Sri Lanka BaĢkanı Mahinda Rajapaksa geçen hafta bir röportajda ―Bunun bir savaĢ olduğunu 

söyleyemeyiz, bölgenin insanları koruması için insani bir harekettir‖ dedi. ―Onlar bizim Tamil 

halkına, sivillere karĢı olmadığımızı biliyor. Bu sadece teröristlere karĢıydı.‖ 

Kamp sakinlerinin çoğu isyancılardan kurtarılma için hükümete minnettar olmasına rağmen 

Tamillerin ve Sri Lanka‘da beklemek zorunda olan diğer azınlık gruplarının sorunlarına politik çözüm 
aranması ve uzlaĢmanın açıkça baĢlaması gerilim ve kızgınlık inĢa ediyor.  Nisan ve Mayıs‘ın ilk 

günlerinden beri, yüz binlerce insanın ani akıĢını hükümet ve yardım grupları anladığında 

kamplardaki Ģartlar geliĢtirildi. Yüzlerce dayanıksız çadırın yerine sağlam barınaklar inĢa edildi. 

Çocuklar okullara devam ediyor, sağlık merkezleri ve hastaneler bulaĢıcı hastalıkların hızının 

kontrolüne yardım ediyor. Ama orada yaĢamanın tahammülsüzlüğü batırıp sıkıĢıyor. Tarama süreci 

çoğu insanın düĢündüğünden daha uzun sürdü.  

Rajapaksa, yersizlerin yüzde sekseninin yılsonunda yeniden yerleĢtirilmesi gerektiğini düzenlediğini 

söyledi. Ama hükümet yetkilileri bu amacın görüĢülmesinin zor olabileceğini, çünkü kara 
mayınlarının çoğunun kuzey boyunca temizlenemediğini söylüyor.  

Yersiz kalan insanların çoğu köylerine dönebilene kadar akrabalarıyla kaldıkları kalabalık kampları 

mutlulukla terk edeceklerini söyledi. Bazı yaĢlı insanların ayrılmalarına izin verildi, ama çıkmak için 

elenen diğerleri de mümkün olduğu halde hükümet yetkilileri söylemeyi reddettiler.  

Rajapaksa hükümetin ‗rahat köyler‘ olarak adlandırdığı kampların sakinleri sarılmıĢ olmalı, çünkü 

herhangi biri saklanmıĢ bir isyancı olabileceğini söyledi. Hükümet yaklaĢık 10.000 savaĢçının bu 

zamana kadar tanımlandığını, çünkü onların kendilerini polise verdiklerini söyledi. Aslında, bu 

insanların belirsiz durumları gözaltındaki kamplarının Sri Lanka‘nın iç savaĢının kalbinde 

muammanın sembolik olan neyde tanımladığını düzenledi. Tamil Kaplanları çok derinlemesine Tamil 

topluluklarının sinsice gözüne girmeye çalıĢtı, özellikle Kuzey‘de Tamil Kaplanları‘nın eski 

sığınağında devletin gözünde ikisi de neredeyse eĢanlamlı oluyor.  Rajapaksa yaĢlı adamlar ve genç 

kızlar da dahil ―Onlar herkesi askere aldı‖ dedi. ―Herkes silah kullanmaya hazırdı.‖ SavaĢın sonuna 

söz vermeden sonra 2005‘de seçilen Rajapaksa terörizm karĢıtı savaĢın parçası olarak Tamil 
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Kaplanları‘na karĢı mücadeleye biçim vermiĢtir. Sri Lanka‘da azınlık yoktur, o ―insanlar sadece 

ülkesini sevenler ve ülkesini sevmeyenler‖dir demeyi çok sever.  

Sri Lanka hükümeti, isyancı terörist grubun dünyanın ilk kez tam olarak askeri baĢarısızlığı olarak 

Kaplanları bitirmenin zaferini kutladı. SavaĢ yaklaĢık üç karar içerdi ve on binlerce ölü ve yüz binden 

fazla yerinden edilmiĢ insan bıraktı. Ama oradaki ve yurtdıĢındaki insan hakları örgütleri zaferin öteki 

ağır maliyetlerinin bazılarını belgeledi. Hükümet anlaĢmazlıkta sertçe denetimini koydu. Gazeteciler 

esrarengiz bir Ģekilde öldürüldü ve ülkeden kovuldu.  

Yıllardır ortadan kaybolanları izleyen Parlamentonun Tamil üyesi Mano Ganesan‘a göre, binlerce 

Tamil kayboldu, Tamil Kaplanları savaĢçıları olduğu kuĢkusunda hükümet tarafından büyük olasılıkla 

tutuklandı. Kaplanlar yüz binlerce siville birlikte sahilin dar alanı üzerinde sıkıĢtırıldığında savaĢın en 

son kanlı haftalarında kaç sivilin öldürüldüğü hakkındaki sorular geride kalıyor.  

Aylardır hiç sivilin ölmediği ısrarlarından sonra, beklenmedik bir Ģekilde Rajapaksa bazılarının 
öldürülmüĢ olduğunu kabul etti ve hükümet savaĢın son günlerini araĢtırıyordu dedi. ―Benim 

talimatım tek bir sivil kazanın kabul edilemez olduğuydu‖ dedi. ―Ordu çok dikkatliydi.‖ Ama 

BirleĢmiĢ Milletler son saldırı baĢladığından Nisan sonunda kadar en az 7000 insanın öldürüldüğünü 

söyledi. SavaĢın son birkaç haftasında kaç kiĢinin öldürüldüğünden kimse emin değil, ama görgü 

tanıkları savaĢ alanının cesetlerle kaplandığını söyledi. Bölgenin uydu görüntüleri hükümetin ağır 

silahlar kullanılmadı açıklamasına aykırı düĢüyor.  Kaplanlar için çalıĢan maaĢlı polis Priyadharshai 

Jeeveraj savaĢın son gününde yakalandı. ―Cesetler üzerinde yürümek zorunda kaldık‖ dedi. ―Her 

yerde yüzlerce ceset vardı.‖ 

Sri Lanka hükümeti için,  Mayıs‘ta Cenevre‘deki Ġnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan 

çabaların iptaliyle dıĢarıdan araĢtırmak için çabalayanları baĢından atmayı baĢardı. Ama artık yersiz 

kalan Tamiller için kamplar görüntüden gizli kalır, daha zoru Sri Lanka hükümeti yersizlerin yemek, 

barınma ve giyinmelerini gerektiren milyon dolar ödeme yardımı yapan yabancı ülkelerin desteği 

saklamasıdır. Ülkeden bir diplomat ―Sapkınca, biz yardımı saklasaydık, bu insanların gardiyanları 

olurduk‖ dedi.  Yardım kuruluĢları da çekincelerini dıĢa vuruyor.  Hayır iĢini korumak için tanıtmak 

istemeyen bir yardım görevlisi, ―Bu sürüyor, daha çok gözaltına almaya benziyor‖ dedi.  

Ama Rajapaksa, Tamil Kaplanları‘nın ilk önceliklerinden olan yeniden toplanmaya engel olacağını 

söyledi.  ―VatandaĢların güvenliği bir numaradır‖ dedi. ‗En acımasız terörist grubu bertaraf ettiğimizi 

hatırlamalısınız. Çok dikkatliyiz. Bağdat gibi olmaya izin veremem.‘‖ 

Haber, Sri Lanka hükümetinin kamplara yerleĢtirdiği sivil Tamillerin yaĢayıĢı ve 

devletle Tamil Kaplanları arasındaki savaĢla ilgilidir. Kamplardaki sivilleri anlatan 

haber metniyle baĢlık arasında uyum bulunmaktadır.  

Haber giriĢi ise hikaye edici bir tarzdadır, bu nedenle haberle ilgili özet bir bilgi 

okura sunulmamaktadır. Ancak yine de kampta kalan bir kiĢinin izlenimleriyle 

baĢlayan haber, baĢlıkla ve haber metniyle uyumlu sayılabilir. GiriĢteki ―ağır silah 

seslerinin artması‖ ifadesi bir savaĢ ortamı betimlemektedir.  

Haberde kaynak olarak kampta yaĢayan Tamil kamu hizmetlisi S. Theventhran, Sri 

Lanka hükümeti tarafından yapılmıĢ açıklamalar, Tamil politikacı Veerasingham 

Anandasangaree, Sri Lanka BaĢkanı Mahinda Rajapaksa, Parlamentonun Tamil üyesi 



82 

 

Mano Ganesan, BirleĢmiĢ Milletler, Tamil Kaplanları için çalıĢan polis 

Priyadharshai Jeeveraj ve bazı bürokratlar kullanılmıştır. Özellikle kampta yaşayan 

Theventhran ve devlet başkanı Mahinda Rajapaksa‘nın görüĢlerine ağırlıkla yer 

verilmiĢtir. Yerel kaynakların daha fazla kullanıldığı görünmektedir.  

Olayın tarafları Sri Lanka hükümeti ve sivil Tamillerdir. Haberin içinde Tamilleri 

kampta yaĢayan Theventhran temsil etmektedir, o bu savaş sırasında her şeyini 

kaybettiğini anlatmaktadır. Hükümeti temsil eden Başkan Mahinda Rajapaksa ise 

yaĢananların savaĢ olmadığını, Tamillere karĢı değil, ―terörist‖lere karĢı olduklarını 

açıklamaktadır. Ayrıca Rajapaksa, sivillere dikkat edildiğini söylemiĢtir, haberde 

BM‘nin de 7 bin sivilin hayatını kaybettiği belirtilmiĢtir. Haberde tarafların 

kendilerini ifade etmeleri sağlanmıĢtır ve neredeyse eĢit oranda temsil edilmiĢlerdir.  

Haberde olayla ilgili art alan bilgisine yer verilmemiĢtir. Tamil Kaplanları‘nın neye 

karĢı olduğu, isteklerinin ne olduğu ve Sri Lanka hükümetinin bu isteklere yaklaĢımı 

haberde yer almamaktadır. Bu da haberi değerlendirmeyi ve anlamayı 

zorlaĢtırmaktadır. Haberde sivil Tamillerin kamplarda tutulduğu belirtilmektedir, 

ancak bu uygulamanın da ne kadar zamandan biri yapıldığı net değildir.  

Haber metninin çoğunda etken yapılı cümleler kullanılırken, Tamil Kaplanları‘nın 

lideri Velupillai Prabhakaran‘ın öldürülmesiyle ilgili cümle edilgen yapı ile verilerek 

olmuĢ olan olaya dikkat çekilmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca ―gazetecilerin öldürüldüğü‖ 

ifadesi de edilgen olarak verilmiĢ, hem olaya dikkat çekilmeye çalıĢılmıĢ hem de fail 

belirsizleĢtirilmiĢtir.  

Haberde Tamil Kaplanları için ―isyancı‖ ve ―isyancı terörist grup” tanımlamaları 

yapılmıştır. Bu Sri Lanka resmi söylemine ve “uluslararası kamuoyu” söylemine 

uygun düşmektedir. Ayrıca haber içinde Sri Lanka ve Tamil Kaplanları arasındaki 

çatışma tanımlanırken ―dünyanın en sürekli etnik savaĢlarından biri‖ ifadesi 

kullanılmıĢ, hem etnik ayrımcılığa hem de süren bir Ģiddete dikkat çekilmiĢtir. Tamil 

Kaplanları ile ilgili bir diğer tanımlama da ―dünyanın en zengin ve en acımasız 

silahlı gruplarından biri” olduklarıdır.  
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Haber 8:  

―Mahkeme Sudan’daki tartıĢmalı alanı yeniden çiziyor 

23 Temmuz 2009 

Sharon OTTERMAN  

Uluslararası mahkeme kuzey ve güney Sudan arasındaki tartıĢmalı petrol zengini bölgenin sınırlarını 

çarĢamba yeniden tanımladı. Afrika‘nın en uzun iç savaĢlarından birinin sonu iki taraf arasında 

tartıĢmalı bölgenin 2005 barıĢ anlaĢmasında ayrılmasıyla çok sıkıntılı bir konuyu etkisizleĢtirmek için 

karar aranıyor. 

Mahkeme kararında, Lahey‘deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Sudan hükümetinin dört yıl önce 

reddettiği uluslararası komisyon tarafından karar geçersiz kılındı. Yeni mahkeme kararı iki taraf için 

önemli imtiyazları, bölgenin en zengin petrol alanının kuzey kontrolünde devlete verilmesini ama 

Ngok Dinka altındaki kalan alanın kontrolünün birleĢtirilmesini içeriyor,  güney Sudan‘a sadık etnik 

grup ve muhtemelen gelecek referandumda ona katılmak için oy verecek. BirleĢik Devletler, Avrupa 

Birliği ve BirleĢmiĢ Milletler temsilcileri tarafından çağrılan uyuĢmazlık içindeki her iki tarafta – 

Kuzey‘deki CumhurbaĢkanı Ömer Hasan El BeĢir‘in hükümeti ve yarı özerk Güney‘i kontrol eden 

Sudan Halkı KurtuluĢ Hareketi- çarĢamba günü mahkeme kararını kabul edeceklerini söyledi. 

ÇarĢamba günü Abyei olarak bilinen davalı bölgeden yapılan açıklamada Sudan‘daki BirleĢmiĢ 

Milletler özel temsilcisi Ashraf Qazi, ―Her iki parti de bu sorunda anlaĢıldığını kabul ettiler‖ dedi.  

Mahkeme kararı ana barikat 2011 referandumuna güney için özerklikte 2005‘deki kuzey ve güney 

arasındaki savaĢı durduran altı yıllık barıĢ anlaĢmasının son aĢaması, sonra savaĢın yirmi yılından 

fazlası uzaklaĢır. Bölgenin yeniden çizilen sınırları, mahkeme kararı Abyei içinde konumlanan Heglig 

petrol alanı gibi kabul edilmiĢ zengin petrol birikimleri haklarını kuzeye verir. Ama bu karar Abyei‘de 

en az bir petrol alanı bırakır ve bereketli bölgenin en önemli kısmına onların iddialarının doğrulanması 

Ngok Dinka‘ya sembolik bir zafer verir.  

Soykırımı durdurma amaçlı Enough Project‘in Sudan analisti Colin Thomas-Jensen, ―Abyei kimin 

kontrol ettiği petrolden geleneksel gerilimlerin ötesinde sembolik bir önem üstlenmektedir‖ dedi. 

―Eğer iki taraf Aybei iĢini yapamazsa, kuzey ve güney savaĢa kadar uzanabilecekleri risk yükselir.‖ 

Kuzeyde çoğunlukla Müslüman Araplar ve güneyde çoğunlukla Hıristiyan ve animistler 1956‘da 

Sudan‘ın bağımsızlığından beri iki iç savaĢ yaptı, en son istikrar 20 yıldan fazla zaman önceydi. 2005 

anlaĢmasından önce tahminen 2 milyon insan öldürüldü ve 4 milyon kiĢi 20 yılda yerinden oldu.  

Abyei bölünen kuzey ve güney daha büyük sorunların bir küçük evreni oldu. Etnik grupların ikisi – 

devlete bağlı Müslüman Arap Misseriya ve çoğunluğu animist ve Hıristiyon Ngok Dinka- bu alanda 

yaĢar.  ÇekiĢme altında geriye kalan ve çarĢambanın mahkeme kararı tarafından yerleĢtirilmeyen 

birçok diğer yerle alan petrol olarak zengindir ve kuzey ve güney arasında sınırda bulunur. 

Bölge üzerine son tartıĢmalar Abyei‘nin çoğunda toprak yandı ve 50,000 sakin kaçmak zorunda 
kaldığı Mayıs 2008 savaĢına neden oldu. Bu parlamadan sonra, kuzey ve güney Lahey‘de tahkim 

mahkemesine Abyei‘nin sınırlarının sorunu getirmede anlaĢtılar. Abyei sınırları sıkıĢtırılması ve 

kuzey bölgede Misseriya Arap sakinlerinin bir çoğu etkili olarak yerine yerleĢtirilmesine göre, 

mahkeme kararı ki bölge 2011 referandumunda son durumunda kuzey Sudan‘a katılmak için oy 

vereceğini söyleyen uzmanlar çok daha muhtemel yapar. Ayrılma referandumunda güney Sudan‘dan 

ayrılıp ayrılmama için oy verecek.  

Uzmanlar, dayatmacı ciddi sorunlarda çarĢamba kararının baĢı çektiğine uyardı. ġimdilik, sınır 
haritada düz çizgi olarak aynen kaldı, otlatma alanları boyunca geçiĢin ağır iĢi ve diğer araziler 

baĢlamalı.  
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Uluslararası Kriz Grubu BaĢkan Yardımcısı Fabienne Hara ―Ġlke olarak, mahkeme kararı göreceli 

olarak iki tarafı da mutlu yapar, ama biz bunun yaĢama geçiriliĢinin nasıl olacağını bilmiyoruz‖ dedi.  

Özerklik konusundaki 2011 referandumuna kadar, Abyei kuzey Sudan‘ın bir parçası olarak, sunuĢ 

güneye bağlı etnik gruplar için güvenlik ilgilileri kalacak. Yenilenen Ģiddet olanaklıdır. Sudan analisti 

Thomas Jenset ―BM süreci hızlandırır ve onlar barıĢı sağlayabilmeyi kanıtlar‖ dedi.  

Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupa Birliği iki tarafın mahkeme kararına acilen uymasını ortak bir 

açıklamayla bildirdi: ‗Ġki parti de mahkeme kararı saygı duyulmasını ve barıĢçıl olarak uygulanmasını 

sağlamak için otoritelerini ve etkilerini kullanmalıdır.‘‖ 

Haberde Sudan‘da yer alan petrol arazisi sınırının Uluslararası Daimi Tahkim 

Mahkemesi tarafından çizildiği, iki tarafın da bu sınıra uyacağını belirttiği 

açıklanmaktadır. Böylece haber metni ve kullanılan baĢlık arasında uyum 

bulunmaktadır. BaĢlıkta kullanılan ―tartıĢmalı alan‖ tanımlaması bir gerginlik ve 

çatıĢma ortamı izlenimi yaratmaktadır.  

Haber metninde kuzey ve güney Sudan arasında bulunan arazinin sınırlarının 

yeniden çiziliĢi anlatılmaktadır. Ancak daha sonra gelen cümle ile yaĢanmıĢ olan iç 

savaĢa vurgu yapılmıĢtır. Haber giriĢinde haberin unsurlarından olan ne, nerede, ne 

zaman, kim sorularının yanıtları bulunurken nasıl ve neden sorularının yanıtı yer 

almamıĢtır.  

Haberde kullanılan kaynaklar genellikle uluslararası kuruluĢların temsilcileridir. 

Konu ile ilgili yerel kaynaklara neredeyse hiç yer verilmemiĢtir. Kuzey ve Güney 

Sudan hükümetlerinden yapılan ve mahkemenin kararına uyulacağı yönündeki 

açıklamaya yer verilmiĢtir. Bu açıklamanın dıĢında yerel kaynaklardan alınmıĢ bir 

bilgi bulunmamaktadır. Haber kaynakları arasında BirleĢmiĢ Milletler Sudan Özel 

Temsilcisi Ashraf Qazi, Sudan uzmanı Colin Thomas-Jensen, International Crisis 

Group BaĢkan Yardımcısı Fabienne Hara yer alırken ayrıca ABD ve Avrupa 

Birliği‘nin yayınladığı bildiriye de haberde yer verilmiĢtir. Sudanlı kaynaklara pek 

baĢvurulmadığı ve genellikle Batılı kaynakların haberde kullanıldığı göz önünde 

bulundurulduğunda olayın sadece Batı bakıĢ açısıyla değerlendirildiği sonucu ortaya 

çıkmaktadır.  

Bu haber için olay tarafları Kuzey Sudan yani Ömer Hasan El-BeĢir‘in hükümeti ve 

Güney Sudan yani Sudan Halkı KurtuluĢ Hareketi olarak belirlenebilir. Ancak olay 
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taraflarının Sudan‘ın iki tarafı olmasına rağmen olayla ilgili değerlendirmelerine 

haber içinde çok kısa bir Ģekilde yer verilmiĢtir.  

―UyuĢmazlık içindeki her iki tarafta – Kuzey‘deki CumhurbaĢkanı Ömer Hasan El 

BeĢir‘in hükümeti ve yarı özerk Güney‘i kontrol eden Sudan Halkı KurtuluĢ 

Hareketi- BirleĢik Devletler, Avrupa ve Birliği ve BirleĢmiĢ Milletler temsilcileri 

tarafından çağrılan onlar ÇarĢamba günü mahkeme kararını kabul edeceklerini 

söyledi.‖ Haber içeriğinde olay taraflarının değerlendirilmelerine verilen yer ancak 

bu kadardır, her iki tarafında aynı fikri paylaĢtığı ifade edilmektedir.  

Haberde Sudan‘ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından iki iç savaĢ 

yaĢadığı ve bunların 20 yıl sürdüğü, tahmini olarak 2 milyon kiĢinin öldüğü, 4 

milyon kiĢinin yerinden olduğu bilgileri verilmiĢtir. Ayrıca 2005 yılından bu yana 

kuzey-güney olarak Sudan‘ın bölünmüĢ olduğu ve Güney Sudan‘ın 2011 yılında 

ayrılmak için bir referandum yapılacağı konusu da açıklanmıĢtır. Böylece haberin 

içinde olayın tarihselliğine iliĢkin bilgilerin var olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 

bunlara yer verilmesinin bir nedeni de uluslararası haber söylemi içinde Doğu 

toplumlarına yer verilirken onların savaĢ, anlaĢmazlık, doğal afetler gibi konularla 

gündeme gelmesidir. Haberin içinde Doğu‘ya ait imajlar tazelenmekte ve ―oralar‖ın 

savaĢlarla dolu yerler olduğu yargısı yenilenmektedir.  

Bu haberde hem etken hem de edilgen cümleler kullanılmıĢtır ama etken cümlelerin 

sayısı daha fazladır. Özellikle hem baĢlıkta hem de haber metninin içinde yer alan 

mahkemenin kararına iliĢkin cümlenin önemli olduğu düĢünülmektedir. ―Mahkeme 

Sudan‘daki tartıĢmalı alanı yeniden çiziyor‖ cümlesinin etken yapı ile kurulmuĢ 

olması mahkemenin Sudan üzerinde bir karar oluĢturduğu ve Sudan‘ın iç sorununu 

uluslararası bir destek almadan çözemediği düĢüncesini uyandırmaktadır. Olayın 

geçmiĢiyle ilgili verilen bilgiler arasında ―2005 anlaĢmasından önce tahmini iki 

milyon kiĢi öldürüldü ve 20 yılda dört milyon kiĢi yerinden edildi‖ cümlesi edilgen 

kurularak olaydan etkilenenler üzerine dikkat çekilmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak sözü 

edilen insanları ―öldüren‖in ya da ―yerlerinden eden‖in kim olduğu belirtilmemiĢtir.  
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Haberde özellikle dikkat çekenler tanımlamaların yapılması sırasında kullanılan ve 

genellikle Doğu‘ya atfedilmiĢ olan kelime seçimleridir: ―Afrika‘nın en uzun iç 

savaĢlarından biri‖, ―sembolik zafer‖, ―geleneksel gerilim‖, ―devlete bağlı Müslüman 

Arap Misseriya‖. Seçilen kelimelere bakıldığında Afrika‘da iç savaĢlar yaĢandığı, en 

uzunlarından birinin de Sudan‘daki savaĢ olduğu belirtilmekte yani Afrika‘da iç 

savaĢların kolaylıkla görülebileceği izlenimi verilmektedir. Geleneksel gerilim 

kullanımı ise gerilimin o ―topraklarda‖ gelenekselleĢmiĢ olduğu ve ĢaĢılacak bir 

durum olmadığıdır.  

Haberde iç savaĢ sırasında ölen ve yerlerinden olan kiĢilerin sayılarının verilmesi 

inandırıcılığı arttırıcı etkenler arasında yer almaktadır.  

Haber 9:  

―Hamas roketlerden kültür savaĢına geçiyor 

24 Temmuz 2009 

Ethan BRONNER

GAZZE- Ġsrail‘in üç haftalık askeri harekatı baĢladıktan yedi ay sonra güney bölgelerine olan roket 

saldırıları durdu, Hamas roket kullanımını askıya aldı ve kültürel açılımlar ve halkla iliĢkiler 

aracılığıyla içerde ve dıĢarıda destek kazanmaya odağını kaydırdı. 

Amaç, liderlerin en son iki günlük konferansın baĢlığı olan ‗direniĢ kültürü‘nü inĢa etmektir. Son 

günlerde bir oyun sahnelendi, bir film galası oldu, resim sergisi düzenlendi, Ģiir kitabı basıldı ve 

televizyon serileri baĢladı, devlet desteğinin çoğu ve tümü Gazze‘deki Filistinlilerin durumuna 

odaklandı. Bir belgesel yarıĢması için planlar var.  

Hamas lideri ve eski savaĢçı Ayman Taha ―Silahlı direniĢ hala önemli ve geçerlidir ama kültürel 

direniĢte biz yeni bir öneme sahibiz‖ diyerek dikkat çekti. ―ġimdiki durum roketlerin durmasını 
gerektirdi. SavaĢtan sonra, savaĢçılar ve insanlar bir araya ihtiyaç duydu.‖ Taha ve diğerleri 

askeriyenin arazi komutanlarını yerine koyduğunu ve savaĢtan öğrenilen derslerin yeniden 

yapılandırıldığını söyler. Yıllarca çoğu kez günde düzinelerce Ġsrail‘e atılan kısa mevzili Kassam 

roketlerinin kullanımının askıya alınma kararı, kısmen halk baskısının sonucu oldu. Onlar sivilleri 

vurduğu için değil, ancak onlar görece olarak baĢarısız görüldüğü için artarak insanlar roketlerin 

bedelini soruyor.  

Bir sokak röportajında 36 yaĢındaki avukat Mona Abdelaziz ―Roketler bizim için ne yapıyor? Hiçbir 

Ģey,‖ dedi.  

Ne kadar zaman Hamas ateĢi bırakmayacak ve daha uzun mevzili füzeler edinip edinmeyeceği belirsiz 

durur. Ama politika kayması belirgin. Haziran‘da, toplam iki roket Gazze‘den ateĢlendi, Ġsrail 

ordusuna göre, 2002‘de ateĢin baĢlamasından beri en düĢük aylık sayımlardan biri. Taktik anlamda, 

savaĢ Ġsrail için bir zaferdi ve Hamas için bir kayıptı. Ama kamuoyu alanında, Hamas kontrolü ele 

aldı. Liderleri Ġsrail‘in uluslararası kınamasına aĢırı güç iddialarını belirtti, bir algı onlar avantajlarını 

kullanmayı sürdürmeyi umut eder. Askıya alınan roket atıĢı bu amaca hizmet edebilirdi.  
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Kültür Bakanı Osama Alisawi iki günlük konferansta ara sırasında ―Biz terörist değiliz ama direniĢ 

savaĢçısıyız ve biz gerçekliğimizi dıĢ dünyaya açıklamak istiyoruz‖  dedi. ―Biz dünya yazarlarının ve 

entelektüellerinin gelmesini ve insanların günlük olarak nasıl acı çektiklerini görmelerini istiyoruz.‖ 

Bu acı oldukça gerçek. Ġsrail günde yaklaĢık 100 yiyecek kamyonu ve ilaca izin vermesi ve gitgide 

eĢyaların Mısır‘dan çöl kaçakçısı tüneller aracılığıyla gelmesine rağmen Ġsrail‘in neden olduğu boykot 

ekonomik faaliyetleri bu zamana kadar tarımsal ve temel ticareti kısıtlar. Ġsrail küçük düzenlemelerle 

deniyor, uzun süredir ilk defa geçen hafta bazı aletlere ve cama izin verildi. Çünkü Ġsrailli devlet 

adamları da halkla iliĢkiler ve mesaj yönetiminin geliĢtirilmesine inanır, kültürde yeni odak dünya 
kamuoyu için merak uyandırıcı bir mücadele kurar. Ġki taraf da gazetecilerin diğeri için daha fazla 

sempati gösterdiğini ileri sürer.  

Ama o Hamas‘ın Ġslamcı liderlerine beklenmeyen riskler getirebilir. Oyun Gazze Ģehrinin Shawa 

kültür merkezinde bugünlerde geceleri görülen örneğin nasıl olduğunu önerir.  ―Gazze‘nin Kadınları 

ve Peygamber Sabrı‖ acı hakkında çağdaĢ ve tarihsel sahneler dizilerinden oluĢur. Ve o Gazze‘nin 

insanları arasında dayanıĢma duyusunu yaratmaya yardımcı olabilirken, bazı yerel sınırlara dayanır.  

TaĢlamalı bir sahnede, örneğin, bir kadın kardeĢini sorarken,  bir Hamas savaĢçısı Ġsrail‘e ateĢlemek 

üzere roket atarın baĢında duruyor. Evet, diye cevap verir heyecanla, kadının kardeĢi bir kahraman. O 
Ġsrailleri çok korkuttu. ―O Tel Aviv‘i vurdu.‖ Yıllar boyunca ispatlanan anlamsız övünmeyi bildiği 

için izleyicilerde kibirli bir gülüĢ belirir. 

Son akĢam gösteriden sonra, yazarı,  yönetmeni ve oyuncusu Said al-Bettar, ―Bizler büyük bir yalanın 

kurbanlarıydık‖ dedi. ―Ġnsanlar ağır bir bedel ödedi ve toplum görüĢlerini açıkça ifade edecek 

birilerini arıyor‖ diye ekledi. Hamas‘ın destekçisi olmayan ve burada popüler olan Bettar, devletin 

iĢlerine müdahale etmediğini ve eleĢtirmediğini söyledi. Roketlerle alay etmesinden baĢka, bazı 

Ģeyleri biraz yıkıcı yaptı – onun bütün oyuncuları kadındır ve kadınlar sahnede Ģarkı söyler, bu 
Müslümanlar tarafından kaĢ çatılan bir Ģey. O Gazze‘nin muhazakarlığına meydan okumayı istediğini 

söyledi ve ekledi, ―Dünyaya bağlanmaya ihtiyacımız var, kendimizi ayrı tutmaya değil.‖ 

Ġslam Üniversitesi‘nde Ģiir ve edebiyat profesörü Abd Alkhalik Alaff, Gazze‘nin yurtdıĢında 

durumunu yapmak için sanatçılar ve yazarları kullanmaya çabalayan hükümette baĢ danıĢman. 

Gazze‘nin zor durumunu gösteren ödüllü iĢ planları vardı dedi ve televizyon dizileri bu yıl Ağustos‘un 

sonunda baĢlayan kutsal ay Ramazan‘da, Kudüs‘e odaklanması amaçlandı. Yeni kampanyanın ilk 

kültürel üretimlerinden biri geçen hafta Ġslam Üniversitesi‘nde prömiyeri yapıldı. Mahmoud Zahar 

tarafından yazılan, en güçlü Hamas liderleri arasındaki bir doktor olan 1993‘te Ġsrail tarafından 
öldürülen Hamas ordu kanadının komutanlarından biri Emak Akel‘i anlatan bir film.  

Akel‘in dini Ġsrailli bir yerleĢimcinin de dahil olduğu pekçok kılığının kullanıldığı iki saatlik film 

gösteriliyor. Ġsrail‘in dört yıl önce geri çekildiği güney Gazze‘de bir grup Ġsrailli yerleĢim alanları 

Gush Katif diye anılan yeni medya merkezinde vuruldu. 

Ġsminin saklanması koĢuluyla konuĢan kıdemli bir Hamas polis amiri kültürde odak ve roketlerden 

uzaklığı Ģimdi için uygun olduğunu söyledi. Hamas‘ın roketlerin mevzili için giderek çalıĢtığını 

söyledi. Ama ―AteĢ etmemek için bir karar aldı. Ġsrail gayriresmi ateĢkesi taahhüt ettiği sürece biz de 

ederiz‖ dedi.  

Aralık‘ın sonunda Ġsrail füzeleri tarafından binasının vurulduğuna dikkat çekti ve dünyanın bunu 

bilmeye ihtiyacı vardı dedi. Onun aklında dünya kamuoyu vardı. BaĢıyla selamladı ve belli belirsiz 

güldü, ―Gazze‘ye geldiğiniz için teĢekkürler‖ dedi. 

BaĢlığın haber metniyle bir uyum içinde olduğu söylenebilmektedir. Çünkü haber 

metninde anlatılan, silahlı saldırılara ara veren Hamas‘ın çeĢitli kültürel giriĢimlerde 

bulunduğudur. Ancak baĢlıktaki ―savaĢ‖ın ilgi çekmek için kullanılmıĢ olabileceği 
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gibi aynı zamanda zihinlerde oluĢmuĢ olan Hamas ve Ģiddetin eĢ değerliliğine de 

gönderme yapmaktadır.       

Haber giriĢinde, haber metninin devamıyla ilgili bilgi sunulmaktadır. Haber, 

Hamas‘ın düzenlediği kültürel açılımlar hakkında bilgi vermektedir. GiriĢ 

paragrafında yer verilen ―Hamas‘ın içerde ve dıĢarıda destek kazanmaya çalıĢması‖ 

tanımlaması ise destekten yoksun olunduğu düĢüncesini kurmaktadır.  

Bu haberde muhabir de Filistin‘de yaĢananları incelemiĢ ve kendi gözlemlerine de 

haberin içinde yer vermiĢtir. Ayrıca Hamas lideri Ayman Taha, Filistin Kültür 

Bakanı Osama Alisawi, film yönetmeni Said al-Bettar, Ġslam Üniversitesi öğretim 

üyesi Abd Alkhalik Alaff, adı verilmeyen Hamas polis amiri ve bir Filistinli ile 

yapılan sokak röportajına yer verilmiĢtir. Haber kaynaklarından yönetmen Said al-

Bettar ise Hamas destekçisi değildir.  

Bu haberin içeriğinde net olarak olay tarafları bulunmamaktadır. Haberde Filistin‘in 

kültürel konularda geliĢmesini anlatmaktadır, bu nedenle de iki tarafın varlığından 

söz etmek pek mümkün görünmemektedir. Ancak haber metninin içinde Filistin 

Kültür Bakanı‘nın bir ifadesi dikkat çekmektedir: ―Biz terörist değiliz ama direniĢ 

savaĢçısıyız ve dıĢ dünyaya gerçekliğimizi açıklamak istiyoruz.‖ Haber metninin 

içinde görüĢleri birebir alınarak yazılmamıĢ olsa da gizli bir taraf, hem de egemen bir 

taraf bulunmaktadır. Sözü edilen bu taraf da Filistinlileri ―terörist‖ olarak gören 

egemen görüĢtür.  

Haber metninde Ġsrail ve Filistin arasında yaĢananlardan söz edilmektedir. Ancak bu 

bilgiler daha çok yakın geçmiĢle ilgilidir, sorunun tam olarak ne zaman baĢladığı ve 

sorunun ne olduğu konusunda bilgi verilmemektedir. Haber metni içerisinde 

Filistin‘in Ġsrail‘e attığı roketlerden ve Ġsrail‘in Filistin‘e uyguladığı ambargolardan 

söz edilmektedir, Ġsrail‘in yaptığı bombalamalara haber içinde fazla yer verilmemesi 

ilgi çekicidir. Bu haberde taraflı olunduğunun bir göstergesidir.  

Haber içindeki cümleler çoğunlukla etken olarak kullanılmıĢtır. Kullanılan etken 

cümlelerden özellikle biri dikkat çekmektedir: ―Ġsrail yaklaĢık günde 100 gıda ve ilaç 

kamyonuna izin vermesine rağmen Ġsrail‘in neden olduğu boykot bu zamana kadar 
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tarım ve temel ticaret ekonomik faaliyeti sınırlar.‖ Bu cümlede Ġsrail‘in Filistin 

üzerinde oluĢturduğu baskıyı anlatmaktadır, ayrıca Ġsrail egemen olarak da 

konumlandırılmakta ve Filistin‘e giren kamyonlar onun ―izin‖ine bağlanmaktadır.  

―Haziran‘da toplam iki roket Gazze‘den ateĢlendi‖ denilen edilgen yapılı bu cümlede 

roketleri kimin ateĢlediği ve kime doğru ateĢlediği belirtilmeyerek bilgi eksiltmesine 

gidilmiĢtir. Cümle içinde öne çıkarılan ateĢlemenin sadece Gazze‘den yapılmıĢ 

olmasıdır.  

Bu haberde ilk dikkat çeken kullanılan kelimelerden daha çok kullanılmayan 

kelimedir. Filistin ile ilgili olan bu haberde Filistin adı sadece bir kez geçmektedir ve 

daha çok ―Hamas‖ kullanılmaktadır. Bu da tanımama politikası olarak 

değerlendirilebilir.  

Ayrıca haber içinde yapılan tanımlamalarda Ġslam öğesi ön plana çıkarılmıĢtır. Oysa 

haberde Ġsrail ile ilgili bilgiler verilirken Musevilik ile ilgili herhangi bir 

betimlemeye rastlanılmamıĢtır. Haber kaynaklarının konuĢmalarının aktarılmasında 

ise ―söyledi‖ ve ―dedi‖ kelimeleri kullanılarak yorumsuz kalınmaya çalıĢılmıĢtır.  

Haberin içeriğinde yer alan ve askeri terimler olan kısa mevzili füze, Kassam füzeleri 

gibi ifadeler haberde etkileyiciliği ve inandırıcılığı arttırmak amacıyla kullanılmıĢtır.  

Haber 10:  

―SavaĢçılar Nijerya polisiyle çatıĢtığından çok sayıda kiĢi ölüyor 

28 Temmuz 2009 

Adam NOSSITER 

DAKAR- Güney Nijerya Ģehirlerinde polis ve aĢırı tutucu Ġslamcı tarikatların üyeleri arasındaki 

çarpıĢmalarda çok sayıda kiĢi öldürüldü, ağırlıklı olarak Müslüman bölgede yıllardır düzenli ve 

sıklıkla kanlı isyanlar olur. 

Batılı eğitime karĢı çıkan anlaĢılması güç bir grup güncel aksaklıkların kökünde görünüyor. Nijerya 

polisi, bu grubu pazar ve pazartesi en az iki bölgede polis karakollarına saldırmakla suçladı. 

Yerel polis sözcüsü Bauchi‘de pazar günü en az 39 militan öldürüldüğünü söyledi, bir baĢka yer 

Yobe‘de savaĢçılar polis karakolunu bombalamak için mazot yüklü motorsikletler kullandı ve o 

zaman silahlı zehirli oklar, memurlara saldırdıklarını baĢka polis sözcüsü söyledi. Haberlere göre, iki 

günlük Ģiddet dalgasında en az 55 kiĢi öldürüldü. Ulusal polisten bir sözcü Emmanuel Ojukwu, ölü 
sayısını doğrulamayı reddetti, sadece ―birkaç hain polise saldırdı ve polis karĢı koydu‖ dedi. Ojukwu, 
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çatıĢmalar olduğunu Borno‘da söyledi; haberler ülkenin polis denetleme dairesi baĢkanı Ogbonna 

Onovo militanların polisle çarpıĢtığını söylediğini alıntı yaptı.  

Yobe‘de Potiskum‘un ilçesinde, polis sözcüsü Mohammed Padah, Ġslamcı aĢırı tutucular 03.00‘de 

polis karakoluna mazot taĢıyan motorsikletle yangın düzenlediklerini inandıklarını söyledi. Padah, Bir 

polis memuru ve bir itfaiyeci öldürüldüğünü bazılarının yaralanmasına rağmen, hiç militanın 

öldürülmediğini ve bazı memurların zehirli oklar tarafından yaralandığını söyledi. Ulusal polis 

sözcüsü Ojukwu, pazartesi geç saatlerde Ģiddetin bastırıldığını söyledi, o yakın Ģehirlerden birkaç 

polis memuru etkilenmiĢ bölgede polisi güçlendirmek için gönderildi. Haber,  Bono‘nun baĢkenti 
Maiduguri‘de büyük Ģiddet gerçekleĢmiĢ olabildiğini belirtti.  

Son Ģiddet Ġslami hukukun uygulandığı belli aralıklarla alevlenen bölgede geçen on yıl boyunca olan 

dini çatıĢmadan farklıdır. Örneğin geçen Kasım, Jos‘un ilçelerinde Hıristiyanlar ve Müslümanları 

kapsayan halk Ģiddetinde yüzlerce kiĢi öldürüldü. Bauchi‘de polis sözcüsü olan Mohammed Barau 

yeni isyanda, militanların Nijerya polis güçlerine niĢan almayı belirlediğini, çünkü onların ―Batılı 

eğitim‖in tutsakları olarak göründüğünü açıkladı. Pazartesi günü, Barau, militanların genelde Boko 

Haram olarak bilinen aĢırı tutucu dinciler olduğunu söyledi. Yobe‘de Padah Müslüman adının değiĢiği 

Yusufia militanlar için farklı isim kullandı. Ulusal polisten Ojukwu saldırılara özel gerekçe ayrıldığını 
reddetti, ―statükoya da Nijerya barıĢı ile mutlu olmayan unsurlar‖ dedi.  

Polisin bütün olarak ayaklanmayı bastırıp bastıramayacağı pazartesinin geç saatlerinde belli değildi. 

Padah ―Çabalar onların köklerini kazımak için‖, dedi, ―konumları ve dirençleri hakkında bilgi 

topluyoruz.‖ Bauchi‘de yaklaĢık 176 kiĢi yakalandı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.  Bauchi‘deki 

pazarın Ģiddeti bu yıl buradaki dini Ģiddetin ikinci bölümü en azıydı, ġubat‘ta Hıristiyanlar ve 

Müslümanlar arasındaki dövüĢte 14 kiĢi öldürüldü ve camiler ve kiliseler yakıldı.‖ 

Haber, Nijerya‘da tutucu tarikat üyeleri ve polis arasındaki çatıĢmalar ve 

çatıĢmalarda yaĢanan olaylar konu alınmaktadır. BaĢlıkta öne çıkarılmaya çalıĢılan 

noktalarla haber arasında bağlantı olmasına rağmen ölümlerin nedeni polisle çatıĢan 

kiĢilere bağlanmıĢtır. Böylece habere egemen bir bakıĢ açısının hakim olduğu 

söylenebilmektedir. Ayrıca baĢlıkta kullanılan savaĢçı tanımlaması Nijerya‘da 

Ģiddetin sürekliliğini öne çıkarmaktadır.  

Haber giriĢinde olayın temel noktaları verilmiĢtir. Tarikat üyeleri ve polisin çatıĢması 

sonucunda ölenlerin olduğu belirtilmiĢtir. Haber giriĢinde bölgede ―düzenli ve 

sıklıkla‖ böyle isyanların olduğunun söylenmesi dikkat çekmektedir. Bu ifadeyle 

isyanların sıradan hale geldiği belirtilmektedir. Haber giriĢinde olayların neden ve 

nasıl olduğu değil, ne olduğu ve kimler olduğu sunulmaktadır.  

Haberde kullanılan kaynaklar yerel ve ulusal polis sözcüleridir. Bunların dıĢında 

baĢka bir kaynaktan faydalanılmamıĢtır. Bu nedenle haber tek yönlü olarak 

yapılmıĢtır denilebilir. KarĢı taraftan yapılan bir açıklama haberde bulunmamaktadır.  
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Haberde yer alan olay tarafları Nijerya hükümeti ve saldırıları yaptıkları söylenen 

Ġslamcı tarikat üyeleridir. Nijerya hükümeti tarafına ait olan değerlendirmeler polis 

sözcülerinin yaptıkları açıklamalardır. Bu açıklamalarda olaylar hakkında bilgiler, 

yaralı ve ölü sayıları gibi bilgiler verilmiĢtir. Diğer yandan ise haberin diğer tarafı 

olan tarikat üyelerinin ya da tarikatın herhangi bir açıklamasına haberin içinde yer 

verilmemiĢtir. Haberde sadece hükümetin bakıĢı yansıtılmıĢtır, taraflar eĢit olarak 

değerlendirilmemiĢtir. Ayrıca sözü edilen tarikatın herhangi bir açıklamasına yer 

verilmemiĢ olması olayın ―neden‖ olduğu sorusunu da netleĢtirememektedir.  

Haberde olayların nedeni, Nijerya‘da verilen Batı tarzı eğitime karĢı sözü edilen 

tarikatın tepki göstermesi olarak açıklanmıĢtır. Ayrıca ġubat ayında cami ve 

kiliselerin yakıldığına iliĢkin de bilgi verilmiĢtir. Ancak bunlar tam olarak olayların 

nedenleri hakkında bilgi vermemektedir. Tarikat üyelerinin Batılı eğitime neden 

karĢı oldukları, Nijerya‘da ne kadar süredir Batılı eğitim tarzının uygulandığı gibi 

soruların yanıtları haberde yer almamaktadır. Bilgi eksikliğinin olduğu haberde 

yaĢanan olaylar net olarak değerlendirilememekte ve basite indirgenmektedir.  

Bu haberin sentaktik çözümleme bölümünde fazla bir bulguya rastlanmamıĢtır. 

Haber içinde ―ġubat‘ta Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki dövüĢte 14 kiĢi 

öldürüldü ve camiler ve kiliseler yakıldı‖ ifadesinde kullanılan edilgen çatılı cümle 

dikkat çekmektedir. Bu cümlede olan olaya dikkat çekilmiĢtir, ancak bunları kimin 

yaptığıyla ilgili bir bilgi yer almamaktadır.  

Haberde yer alan kelimelerde genellikle Ġslam ve Ģiddet birlikte kullanılmıĢtır. 

―Müslüman bölgede sıklıkla ve düzenli olarak yaĢanan kanlı isyanlar‖ tanımlaması 

da Ġslam ve Ģiddetin birlikte kullanımına yine bir örnektir, hatta cümlede kullanılan 

―sıklıkla ve düzenli‖ kelime seçimleri Ġslam‘da yaĢanan Ģiddetin neredeyse bir 

alıĢkanlık olduğu izlenimini doğurmaktadır. ―Batılı eğitime karĢı çıkan anlaĢılması 

güç grup‖ ifadesi ise adeta Batı egemenliğini konumlandırmaktadır, Batı‘ya ya da 

Batı‘ya ait olan bir Ģeye karĢı çıkıyor olmak anlaĢılması mümkün olmayan bir Ģey 

olarak nitelendirilmektedir. BaĢlık dıĢında tarikat üyeleri militan olarak 

nitelendirilmiĢtir, oysa baĢlıkta savaĢçı olarak yer almasıyla Ģiddetin sürekli bir hal 

aldığı vurgusu yapılmıĢtır.  
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4.3. The Times Haber Metinlerinde Makro ve Mikro Yapı 

Ġncelemesi 

Haber 1:  

―Hindistan, vatandaĢların katliamında suça dahildi 

1 Haziran 2009  

Jeremy Page 

Hindistan, Sri Lanka'nın Tamil Kaplanları karĢı süren 26 yıllık savaĢın son dönemlerinde yaklaĢık 

20.000 sivilin öldürülmesiyle suçlandı. Sri Lanka‘daki Hintli barıĢ güçlerinin eski komutanı Major-

General Ashok Mehta, Hindistan‘ın bu savaĢtaki rolü hakkında "üzücü ve rahatsız edici" dedi. Ġki 

insan hakları grubu Hindistan‘ın sivil hayatları korumada baĢarısızlığa uğradığını söyledi. 

The Times‘a konuĢan emekli General Mehta, ―Sivillerin büyük bir kısmının öldürüldüğü saldırının 

son aĢamasında biz saldırganlıkla suçlandık‖ dedi.  ―Askeri harekatı birlikte devam etmek için karar 

aldık, baĢından beri biz aynı düĢüncedeydik ve olay yerinde ne olduğunu görmezden geldik‖ 

The Times‘a konuĢan diplomatik kaynaklar, altmıĢ milyon Tamil‘in evlerinde olmasına rağmen, 

Hindistan‘ın son üç yılda Sri Lanka‘ya askeri teçhizatla birlikte eğitim ve istihbarat sağladığını 

söyledi.   

Hindistan,  geçen hafta BM Ġnsan Hakları Konseyi'nde Çin ve Rusya liderliğindeki blokta katıldığı bir 

özel oturumda savaĢ suçlarını soruĢturmak ve önlemek kararı yerine Sri Lanka‘yı öven kararı 

destekledi. Hindistan ocak ayında Ġsrail‘in Gazze ġeridi‘nde yaklaĢık 926 sivilin ölümüyle sonuçlanan 

operasyonla ilgili savaĢ suçları soruĢturmasının lehine oy kullandı.  

General Mehta, Kongre Partisi liderliğindeki Hindistan hükümetinin Sri Lanka‘da son birkaç yıldır 

artan her bir silah satıĢı konusunda ana bölgesel rakipleri olan Çin ve Pakistan arasında dengeleyici 

olmak istediğini söyledi. Mehta, ayrıca hükümetin 1991‘de suikasta uğrayan Hindistan Ulusal 

Kongresi‘nin lideri, BaĢbakan ve Sonia Gandhi‘nin eĢi Rajiv Gandhi‘nin intikamını Tamil 

Kaplanları‘ndan alınmak istendiğini söyledi.   

Ġnsan Hakları Ġzleme Örgütü Asya Direktörü Brad Adams,  Kızıl Haç‘ın  ―hayal edilemez insani 

felaket‖  uyarsında bulunduğu zaman bir Ģey yapılmamasının hiçbir haklı nedeni olmadığını söyledi. 

Adams,  ―Eğer Hindistan savaĢta proaktif bir konum almıĢ olsaydı birçok hayat kurtarılmıĢ olurdu- ve 
savaĢın sonucundan etkilenen olmazdı‖ dedi. 

Uluslararası Af Örgütü Asya Pasifik direktörü Sam Zarifi, ―Hindistan…  sadece Sri Lanka 

Hükümeti‘nin çok sayıda sivilin öldürülmesiyle Tamil Kaplanları‘nın mağlup edilebileceği görüĢünü 

desteklemeyi seçti‖  dedi. 

Hindistan, Sri Lanka‘yı öldürücü olmayan askeri malzemeyle ve art arda gönderilen yetkililerle 

hükümetin sivilleri korunması için ikna etmeyi sağladıklarını söyledi. Bir DıĢiĢleri Bakanlığı sözcüsü 

―Sivil kayıpların önlemesi gerektiğini konusunda Sri Lanka Hükümeti‘ne kalıcı çizgi çektik‖ dedi. 

Diğer yandan NDTV‘de konuĢan Sri Lanka CumhurbaĢkanı Rajapaska: ―Onlardan herhangi bir baskı 

olduğunu düĢünmüyorum. Benim mücadelemin onların savaĢı olduğunu biliyorlardı‖ dedi. Rajapaksa 

The Week dergisine Hindistan liderlerine teĢekkür etmek için gelecek ay Yeni Delhi‘yi gideceğini 

söyledi. ―Hindistan‘ın savaĢ boyunca manevi desteği çok önemliydi‖ dedi.  
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Diplomatlar, insan hakları savunucuları ve analistler, Delhi tam diplomatik gücünü kullanmadığını ve 

ya büyük olasılıkla,  Colombo‘a savaĢı bitirmek için tam yetki verilmediğini söyledi. Onlar, 

Hindistan‘ın asıl endiĢesinin  çatıĢmanın Hindistan‘a mülteci akını yaratmaması olduğunu söyledi. 

Eski Hindistan Diplomatı Vijay Nambiar hakkında  bazı sorular ortaya attı  BM Genel Sekreteri Ban 

Ki Moon.  Times,  Mr Nambiar‘  BM‘nin  tahmini olan çoğu askeri bombalama sonucu 20 bin sivilin 

öldürüldüğünü  bildiğini fakat açıklamadığını geçen hafta ortaya çıkardı.‖ 

Haber, Tamil Kaplanları ve Sri Lanka hükümeti arasında yaĢanan savaĢ sırasında 

Hindistan‘ın tutumu ve sivillerin öldürülmesindeki payını konu almaktadır. BaĢlıkta 

da Hindistan‘ın sivilleri öldürdüğü ön plana çıkarılmıĢtır, bu nedenle baĢlık ve haber 

metni birbiriyle uyumludur.  

Haber giriĢinde ise haberin temel konusunu oluĢturan, Hindistan‘ın sivillerin 

ölümünde pay sahibi olmasına yer verilmiĢtir. Ayrıca Hintli barıĢ gücü komutanı ve 

insan hakları örgütlerinin de konuyla ilgili açıklamaları haberin giriĢinde 

sunulmuĢtur. Bu kiĢilerin konuĢmalarından yapılmıĢ olan alıntılar Hindistan‘a 

yapılan suçlamayı destekler niteliktedir. Böylece haber giriĢinde belli bir yargı 

oluĢturulmuĢtur.  

Haberde kullanılan kaynaklar ise Ģöyledir: Hintli barıĢ güçlerinin eski komutanı 

Major-General Ashok Mehta, Ġnsan Hakları Ġzleme Örgütü Asya Direktörü Brad 

Adams, Uluslararası Af Örgütü Asya Pasifik direktörü Sam Zarifi, konuĢan Sri 

Lanka CumhurbaĢkanı Rajapaska, Hindistan dıĢ iĢleri bakanlığı sözcüsü ve adı 

verilmemiĢ diplomatik kaynaklar.  

Haberdeki olay tarafları Hindistan hükümeti ve Hindistan‘ın sivillerin ölümüne 

neden olduğu iddiasını savunanlardır. Haber içinde bu iddialara daha geniĢ yer 

verilmekteyken, Hindistan‘ın konuyla ilgili açıklamaları fazla yer tutmamaktadır. 

Hindistan‘ın aleyhine olan iddialarda Sri Lanka ile ne tür bir iĢbirliği yaptıkları, 

ölümlere nasıl neden olduğu gibi konular açıklanmaktayken, Hindistan‘ın 

açıklamalarında da Sri Lanka hükümetiyle sivil kayıpların önlenmesi için neler 

yapılabileceğinin konuĢulduğu ifade edilmektedir.  

Haberde olayın tarihine iliĢkin bazı bilgiler verilmektedir. Bunlardan biri 1991‘de 

suikasta uğrayan Hindistan Ulusal Kongresi‘nin lideri, BaĢbakan ve Sonia 

Gandhi‘nin eĢi Rajiv Gandhi‘nin Tamil Kaplanları tarafından öldürülmesi nedeniyle 
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Hindistan‘ı bir intikam isteğinde bulunabileceği ve bu nedenle Sri Lanka hükümetine 

yardım edebileceği düĢüncesidir. Bu bilgi Hindistan ve Tamil Kaplanları arasındaki 

iliĢkilerle ilgili bir ipucu vermektedir. Ayrıca Hindistan‘ın Sri Lanka‘ya askeri ve 

istihbarat desteği sağladığı bilgileri de haberde yer almaktadır. Ancak haberin içinde 

Tamil Kaplanları ve Sri Lanka hükümeti arasında ne olduğu hakkında bilgi 

verilmemiĢtir.  

Haber giriĢinde ilk cümlede ―Hindistan, Sri Lanka'nın Tamil Kaplanları karĢı süren 

26 yıllık savaĢın son dönemlerinde yaklaĢık 20.000 sivilin öldürülmesiyle suçlandı‖ 

ifadesi yer almaktadır. Edilgen yapıyla kurulmuĢ olan bu cümlede Hindistan‘ın 

suçlanmasına dikkat çekilirken bu suçlamayı kimin yaptığı konusu belirsiz 

kalmaktadır.  

Haberde görüĢülen kiĢilerin görüĢleri aktarılırken ―dedi‖ ve ―söyledi‖ gibi daha 

tarafsız kelimeler tercih edilmiĢtir. Haberde olayı anlatırken tanımlamalar pek sık 

kullanılmamıĢtır. Bu nedenle kelime seçimlerinde incelenebilecek fazla bir olguyla 

karĢılaĢılmamaktadır.  

Haberin inandırıcılığının arttırılması için ise ―askeri teçhizat‖, ―istihbarat‖ gibi bazı 

askeri terimler kullanılmıĢtır. Ayrıca, ―Hindistan,  geçen hafta BM Ġnsan Hakları 

Konseyi'nde Çin ve Rusya liderliğindeki blokta katıldığı bir özel oturumda savaĢ 

suçlarını soruĢturmak ve önlemek kararı yerine Sri Lanka‘yı öven kararı destekledi. 

Hindistan ocak ayında Ġsrail‘in Gazze ġeridi‘nde yaklaĢık 926 sivilin ölümüyle 

sonuçlanan operasyonla ilgili savaĢ suçları soruĢturmasının lehine oy kullandı‖ 

bilgisinin haber içinde verilmiĢ olması da Hindistan‘ın sivillerin ölümünde pay sahibi 

olduğu yargısını arttırmak için kullanılmıĢ bir bilgi olarak görünmektedir.  

Haber 2:  

―Ġran reform umutları kırıldı 

15 Haziran 2009  

Martin Fletcher 

TAHRAN- Cumanın baĢkan seçiminde tartıĢmalı zaferini kutlaması için on binlerce Mahmut 

Ahmedinejat destekçisi sokaklara döküldükten sonra Tahran sokaklarında Ģiddet baĢladı.  
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Saatler sonra Ahmedinejat ‗destansı baĢarısı‘nı Tahran‘ın en büyük meydanında dev bir mitingte 

övündü, -rejimin genç milis gönüllüleri- Basiji kalabalığı ağır ve apaçık hileyse baĢkanlığın 

çalındığını söyleyen karĢıt destekçilerle çatıĢmada bulundular.  

Batılı devletlerin izleyicileri seçim sonuçlarına itiraz etti. ABD BaĢkan Yardımcısı Joe Biden, yüzde 

28 oranıyla Hüseyin Musevi üzerinde Ahmedinejat‘ın zaferi hakkında kötü birçok Ģüphe olduğunu 

söyledi. Fransa tüm haftasonu Tahran boyunca saldıran güvenlik güçlerinin ‗acımasız tepkisini‘, 

öfkeli Musavi destekçilerini dağıtmak için cop, göz yaĢartıcı gaz, plastik mermi ve el bombası 

kullanılmasını kınadı.  

Ġsrail BaĢbakanı Benjamin Netanyahu, Ahmedinejat‘ın yeniden seçilmesi Ġran‘ın nükleer silahların 

araĢtırmasının tehlikeli tavrın altını çizdiğini söyledi. ―Ġsrail, Orta Doğu ve insanlığın tümüne dönen 

en büyük tehdit aĢırı Ġslam ve nükleer güçler arasında karĢılaĢmadır‖ dedi.  Ġran‘ın nükleer 

olanaklarına karĢı Ġsrailli saldırının ihtimali hakkındaki sorulan, Ahmedinejat basın toplantısında 

―kimsenin böyle aptal bir hata yapmasına en ufak olanak yoktur‖ dedi.  

Eski BaĢbakan Musevi cumadan beri görünmedi, ama seçim ‗maskaralık‖ına karĢı ülke çapında 

protestoların sürmesiyle baskı yapan destekçilere açıklama yaptı: oy sandıkları açılmadan önce bazı 

sonuçlar duyuruldu. Geçen gece Gözlemci Komisyonu‘na, üst düzey ruhbanların yetkili kuruluĢu, 

seçimin geçersiz sayılması için baĢvurdu.  Musevi‘nin eĢi Zehra Rahnavard, ‗diktatörlük‘ baĢkanını 

suçladı, ―Ġran halkı Ahmedinejat‘ı değiĢtirmek için oy verdi, ama bu oylar Ahmedinejat‘ı pekiĢtiren 

bir oy oldu‖ dedi. Bir diğer reformist aday Mehdi Karoubi, ‗hukuka aykırı‖ baĢkanı tanımayı 

reddettiğini söyledi ama Ahmedinejat kaybeden futbol takımının destekçilerine protestolarla 

karĢılaĢtırdı. ―Onlar önemli değil‖ dedi, Ġran‘ın demokrasi biçimi dünyanın kalanının izlemesi için bir 

model olmalıydı diye ekledi. Ġtiraza baskı acımasız ve sistematikti. Sopa kullanan çok sayıda toplum 

polisi yaya ve motorsikletli filolarla sokaklara akın etti, nerede belirirlerse Musavi destekçilerinin 
gruplarına saldırdı. Polisler binlerce aĢırı milliyetçi, sinsi Basiji tarafından güçlendirildiler.  

Aynı anda rejim birkaç reformist lider tutuklandı. Cep telefonları ve mesaj servisleri kesildi, internet 

siteleri ve bağımsız haber servislerinin yayını bozuldu ve karĢıt gazeteler sansürlenerek karĢıt 

seferberlikler önlendi. Yabancı gazetecilere ülkeyi terk etmeleri talimatı verildi. Tahran‘da, 

Musavi‘nin destekçileri, güvenlik güçleriyle çatıĢma sırasında onlar otobüsleri ve çöpleri yaktı ve 

bankaların camlarını kırarlarken baĢkaldırılarına ilahiler okudular. Onlar Tahran merkezi meydanı 

1979 Ġslam Devrimi‘nden beri çoğu miting için tutulan Enghelab‘da bugün bir miting düzenleneceğini 

umut etti. Diğer Ġran Ģehirlerindeki huzursuzluk açıklamalarını onaylamak olanaksızdı. 

Ahmedinejat, gazetecilere 39 milyonun oy kullandığı ve oyların yüzde 63‘ünü aldığı bir seçimin 

geçerliliğinin sorulmasının anlamsız olduğunu söyledi. Yüzde 80‘den fazlanın olduğu dev katılım 

Ġran‘ın demokrasi inancının iĢaretinin Batılı liberal demokrasiden daha iyi olduğunu gösterdiğini 

söyledi. ―Ġran‘daki seçimler en temizdir‖ dedi ve kazanması ‗küresel acımasız sisteme karĢı vuran 

darbe olan destancı baĢarı‖dır.‖ 

Haber, Ġran seçimlerinde ―reformist‖ aday olan Hüseyin Musevi‘nin seçimi 

kaybetmesi, Ahmedinejat‘ın kazanması ve ardından yaĢanan olayları aktarmaktadır. 

―Ġran reform umutları kırıldı‖ baĢlığı reformist lider Musevi‘nin seçimi kaybetmesine 

gönderme yapmaktadır. Ayrıca seçimi kazanan Ahmedinejat‘ın reformcu değil, 

gelenekçi olduğunu da vurgulamakta ve Ġran‘ın değiĢmeyeceği anlatılmaktadır.  

Haber giriĢinde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ahmedinejat 

destekçilerinin kutlama yaptıkları ve sonra Tahran sokaklarında Ģiddetin baĢladığı 

belirtilmektedir. Haber giriĢi, haberin bir özetini sunmaktadır, haberde de yaĢanan 
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Ģiddet olayları aktarılmaktadır. Haber giriĢinde ―tartıĢmalı seçim‖, ―Ģiddet baĢladı‖ 

gibi olumsuz ifadeler kullanılmıĢtır.  

Haberde kullanılan kaynaklar Ģöyledir: ABD BaĢkan Yardımcısı Joe Biden, Ġsrail 

BaĢbakanı Benjamin Netanyahu, Fransız yönetimi, Ġran CumhurbaĢkanı Mahmut 

Ahmedinejat, Hüseyin Musevi‘nin eĢi Zehra Rahnavard ve diğer reformist aday 

Mehdi Karoubi. Haber kaynaklarına bakıldığında seçimin Ġran‘ın içiĢlerinden çıkarak 

uluslararası bir boyut kazandığı görülmektedir. Haber kaynaklarından Batı‘nın ve 

ABD‘nin konuya ilgisi ve müdahalesinin olduğu sonucu çıkmaktadır.  

Haberde yer alan taraflar seçimi kazanan Ahmedinejat ve onun destekçileri ile seçimi 

kaybeden adaylar, özellikle Musevi‘dir. Ancak Musevi seçimden sonra bir açıklama 

yapmadığı için onun bir açıklaması yayınlamazken, diğer aday Karoubi‘nin 

Ahmedinejat‘ı tanımayı reddettiği ifadeleri kullanılmıĢtır. Haber içinde Ahmedinejat, 

―Ģüpheli bir zaferi‖ kutlayan olarak konumlandırılmıĢtır. Ahmedinejat‘ın 

açıklamalarına daha fazla yer verilmiĢtir. Ancak haberde bir taraf daha 

bulunmaktadır; bu da Ahmedinejat yönetiminde olan Ġran‘a karĢı olan Batı‘dır. ABD 

seçimin Ģüpheli olduğunu, Fransa gösteriler sırasında kullanılan yöntemlerin 

sertliğini, Ġsrail ise Ahmedinejat‘ın tekrar seçilmesinin nükleer silahları arttıracağını 

belirtmiĢlerdir. Bu görüĢler aslında Batı‘da egemen olarak var olan görüĢlerdir.  

Haberde seçim sonuçlarının ardından olan olaylar ve sonuçların yorumlanmasıyla 

ilgili bilgiler verilmiĢtir ama Ahmedinejat‘ın politikaları, diğer reformist adayların 

vaatleri gibi bilgiler verilmemiĢtir.  

Haberde kullanılan cümleler ağırlıklı olarak etken yapıdadırlar. Fakat bu haberde 

dikkat çeken cümle Ģöyledir: ―Sopa kullanan çok sayıda toplum polisi, yaya ve 

motorsikletli filolarla sokaklara akın etti, nerede belirirlerse Musavi destekçilerinin 

gruplarına saldırdı.‖ Polisin yaptıklarının anlatıldığı cümlelerde etken yapılı cümle 

kullanımına genellikle pek sık rastlanmamaktadır. Ancak bu haberde cümleler etken 

yapı ile kurularak polise dikkat çekilmiĢtir.  
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Haberde, kaynakların söylediklerini aktaran cümlelerdeki fiiller daha tarafsız 

kelimelerden seçilmiĢlerdir. Haberin giriĢinde Ahmedinejat‘ın seçimi kazanmasını 

―tartıĢmalı zafer‖ olarak adlandırmıĢtır.  

Haberde inandırıcılığı ve etkileyiciliği arttırmak için göstericilere nasıl ve neler 

kullanılarak müdahale edildiği bilgileri verilmiĢtir. Bu tür bilgiler etkileyiciliği 

arttırmaktadır.  

Haber 3:  

―Ölümcül bir oyunun son hamlesi: muhafızları açmaza nasıl getirdik ve özgürlüğe nasıl 

kavuĢtuk 

22 Haziran 2009  

Tom Coghlan 

KABĠL- Rehineler muhafızlar uykulu olana kadar Taliban‘ın esir alan kiĢileriyle damadan sonra oyun 

oynadı. Sonra onlar büyük hamlelerini yaptı.  

Onların yanında yerde uyuyan silahlı adamlarla, iki esir pencereye sürünerek ilerledi, esaret ayları 

sırasında gizledikleri eski bir ipi sarkıttılar, aĢağı yalpaladılar ve özgürlüğe koĢtular.  

Pulitzer ödüllü Amerikan gazeteci ve onun Afgan çevirmeninin Ġslamcı militanlardan olağanüstü 

kaçıĢı dün ilk kez tarif edildi.  

41 yaĢındaki New York Times muhabiri David Rohde ve Times için birkaç yıldır çalıĢan 34 yaĢındaki 

Afgan gazeteci Tahir Luddin, ABD görevlileri tarafından ‗Yeryüzünün en tehlikeli yeri‘ olarak tarif 

edilen ve El Kaide ve Taliban için bir sığınak olan kuzeybatı Pakistan‘da hukuksuz bölgede yedi aydır 

tutulmalarından sonra kaçtılar.  

Luddin, tekrarlayan damayla adamları bitkin düĢürdükten sonra Miram Shah‘ın yakınındaki bir 

kasabada Taliban cezaevinde uyuyan muhafızları geçerek nasıl gizlice çıktıklarını anlattı.  O 
baĢarısızlığa mahkum olmuĢ hissettiği ‗ intihar görevi‘ olarak nitelediği denemeyi tarif etti. Ama aylar 

sonra esarette, bu çift onların özgürlük için bir teklif yaparlarsa öldürüleceklerine inandı.  

KayboluĢu sırasında Rodhe, ABD‘nin Afganistan‘a karıĢması hakkında bir kitap üzerinde çalıĢıyordu 

ve bu gazetenin iki Afgan çalıĢanı – 34 yaĢındaki Luddin ve 22 yaĢındaki Ģoför Assadullah Mangal- 

çalıĢma günleri için istihdam ediliyordu. Onlar geçen yıl 10 Kasım‘da bir Taliban komutanıyla 

röportaja giderken sürüĢ mesafesiyle Kabil‘in bir saat uzağında kayboldular. Onları esir alanlar, 

Channel 4 muhabiri Sean Langan‘ın geçen yılki kaçırılmasına bulaĢtığına inanılan Taliban‘ın El Kaide 

bağlantılı acımasız bir kolu Haqqani Ģebekesi olduğu çıktı.  

Ġki adam onları esir alanlardan eski ip parçasını gizledikten sonra haftalarını nasıl kaçabileceklerini 

planlayarak geçirdi. Cuma gecesinde onlar geceyarısında uyumaya gitmeden önce muhafızlar 

tekrarlayan damaya meydan okudular. Bir saat sonra etraflarında yerde uyuyan muhafızlar vardı, ikisi 

pencereye doğru yanaĢtı. Ġp birkaç metreydi ve ikili çıkmak için zorlandı. Luddin ayağını incitti ve zor 

yürüyebildi. Eski havalandırma ünitesinin Ģangırtılı sesi geldi.  

Olay yerinde dıĢarıda cezaevi, onlar 150 ya da daha fazla Taliban savaĢsı görevli olduğu alanda 

yakalanabilirlerdi ki iki adam inancını kaybetmedi. Ancak Luddin çöp alanı yakınlarında oynanan 

kriketle ilgilendiğine muhafızları ikna ederek cezaevinin ötesindeki alanı keĢfetti. 
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Onlara yardım edildi çünkü Kuzey Waziristan‘da tehdit eden Pakistan ordusu saldırısı, alandan ayrılan 

bazı savaĢçılara yakınlaĢtı. Sonra tökezleyerek karanlığa doğru, onlar Pakistan sınırı gözcü karakoluna 

ulaĢtılar. Onlar, ABD gözetimine aktarılmadan önce Taliban intihar bombacıları için ciddi olarak 

yanıldılar. Güvenliği için konumu sır olarak saklanan Luddin ―BaĢından beri hayatta kalmak için 

Tanrı‘ya dua ediyorduk‖ dedi. Üçüncü grup üyesi, Mangal geri kaldığına karar verdi.  

Luddin, tutsaklıkta yedi ay boyunca üç mahkumun sıklıkla ölümle tehdit edildiğini söyledi. Batılı 

haber satıcılarına ve The New York Times‘a gönderilen taleplerinin listesini okurken onların yükselen 

zihinsel gerginliklerini gösteren videoda çıkmaları için onları zorladılar. Luddin çetin sınavının 
olumlu yönünün daima mükemmel ve maden suyu ile birlikte olan yemek olduğunu söyledi  

Üç adamın serbest bırakılması için görüĢmeler teröristlerle görüĢülmeden ABD Hükümeti‘nin 

politikasıyla uyumlu olarak Rohde‘nin ailesi tarafından ilerletildi. Bu çabalar 25 milyon pound ve 

ABD ve Afgan gözaltındaki tutukluların serbest bırakılması talep eden kaçıranların büyük ve değiĢken 

talepleri tarafından boĢa çıkarıldı. 

Rohde kaçırıldığında sadece birkaç hafta önce evlenmiĢti. Açıklamada Cumartesi günü ailesi Ģöyle 

dedi: ―David‘in kaçıĢı ve güvende olduğunu haberlerde duyduğumuzda hissettiğimiz muazzam 

rahatlamayı tarif etmek çok zor. Geçen yedi ay süresinde her gün, umut ettik ve bu an için dua ettik.‖ 

Haber, Taliban tarafından esir alınan gazetecilerin kamptan nasıl kaçtıklarını 

anlatmaktadır. ―Ölümcül bir oyunun son hamlesi: muhafızları açmaza nasıl getirdik 

ve özgürlüğe nasıl kavuĢtuk‖ baĢlığı haberle uyumludur. Öldürülme riskinde 

olduklarını düĢünen muhabirler için kaçma son hamledir ve kaçıĢın ardından 

özgürlüğe kavuĢmuĢlardır.  

Haber giriĢi ise ana olayla ilgili net bir bilgi vermemektedir ama haber metniyle 

bağlılığı bulunmaktadır. Esirler ve Taliban askerlerinin dama oynamasından sonra 

esirlerin ―büyük hamle‖lerini yaparak kaçtıkları giriĢte ifade edilmektedir.  

Haberde kullanılan kaynaklar ise Ģöyledir: Afgan gazeteci Tahir Luddin ve New 

York Times muhabiri David Rohde‘nin ailesi. Olayı anlatan haber kaynağı esir 

alınan gazetecilerden biridir, diğerinin ise haber içinde bir açıklaması yer 

almamaktadır.  

Haberin olay tarafları esir alınan gazeteciler ve Taliban olarak değerlendirilebilir. 

Ancak haber daha çok gazetecilerin yaĢadıklarını anlattıkları hikayeleĢtirilmiĢ bir 

haberdir ve olayın diğer tarafı olarak konumlandırılabilecek Taliban‘ın, haberde bir 

açıklaması yer almamaktadır.  

Haberde gazetecilerin nasıl ve ne zaman kaçırıldıkları ve daha öncede aynı grup 

tarafından baĢka gazetecilerin kaçırıldıkları yönünde bilgi verilmiĢtir. Ancak 
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Taliban‘ın hedef olarak gazetecileri seçmesinin bir nedeni olup olmadığı, bölgedeki 

etkinliği ve Taliban‘ın amacının ne olduğu hakkında bilgiler sunulmamıĢtır.  

Haberde yer alan cümlelerin çoğu olayı yaĢayan gazetecinin anlattıklarından 

oluĢmaktadır. Ancak bunların dıĢında kalan ve dikkat çeken cümleler bulunmaktadır. 

―ABD görevlileri tarafından ‗Yeryüzünün en tehlikeli yeri‘ olarak tarif edilen‖ 

cümlesi bunlardan biridir. Edilgen yapılı bu cümlede ―yeryüzünün en tehlikeli yeri‖ 

tanımı dikkat çekmektedir, ayrıca bu tanımın ABD‘li görevliler tarafından yapılmıĢ 

olmasının belirtilmesi de bir üstünlük yorumu getirmektedir.  

Haberde kullanılan kelimeler ideolojiyi yansıtmaktadır. Haberde Taliban için 

―Ġslamcı militanlar‖ ve ―terörist‖ tanımlamaları kullanılmıĢtır. Ġslam ve Ģiddet 

birlikte kullanılmakta ve zihinlerde oluĢturulmuĢ olan algıyı yeniden 

güçlendirmektedir. Haberde dikkat çeken bir diğer tanımlama ise ―yeryüzünün en 

tehlikeli yeri‖dir. Bu tanımlama Afganistan için yapılmaktadır ve Afganistan ve onun 

gibi ülkelerin tehlikeli, uzak durulması gereken yerler olduğu vurgulanmaktadır. 

Ayrıca bu tanımlamayı yapan ABD‘li yetkililerdir yani onlar dünyada nerenin 

tehlikeli nerenin olmadığına karar veren kiĢilerdir. Bir diğer kelime seçimi ise 

―uyuyan muhafızlar‖dır. Esir edilen gazeteciler muhafızların uyudukları sırada 

kaçmıĢlardır. Burada hem göreve sadık kalınmadığı vurgusu hem de Doğu hakkında 

geliĢtirilmiĢ tembel yargısı ön plana çıkarılmıĢtır.  

Haberi, olayı yaĢayan gazetecinin anlatmıĢ olması haberdeki inandırıcılık etkisini 

arttırmaktadır.  

Haber 4:  

―Iraklılar korku yayılan zafer gününde iĢgalin sonunu kutluyor 

1 Temmuz 2009 

Alice Fordham 

BAĞDAT- Ülkenin güvenlik güçlerinin zorlukların hatırlamasıyla yüz yüze kaldığında Kerkük‘te bir 

bombanın en az 30 insanı öldürdüğü sırada Irak,  Ģehirlerinden ABD savaĢ birliklerinin çekilmesini 

belirten ‗ulusal zafer günü‘nü kutladı.  

Bağdat‘ta, Saddam Hüseyin rejimine ikiz anıtlarda –çapraz kılıçlar takı ve Bilinmeyen Askerin 

Mezarı- ileri gelenlerden önce,  binlerce polis ve silahlı güç uygun adımla yürüdü. Ġktidarın el 
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değiĢtirmesi ulusal zafer ve korkuyla iĢaretliydi, bombalar ve pek çok insanın içeride oturması halinde 

baĢkentte arabaların park etmesi önlendi.    

BaĢbakan Nuri El-Maliki ―Bir ulusal kutlama saydığımız bu gün tüm Iraklıların baĢarısı‖ dedi. 

Kutlamaların ‗teröristler, aĢırıcılar, diktatör Baas rejimi adamları ve suç çetelerinin kurbanları olan 

erkekler, kadınlar ve çocuklar‘ için kederle sertleĢtirildiğini ekledi. 

ABD Karargah Zaferi olan Saddam anıtı Al Faw Sarayı‘nda, Irak‘ta ABD ordusu amiri General Ray 

Odierno, ülkenin güvenlik güçlerinin bağlılıklarıyla övünebildiklerini söyledi.  

Maliki,  geçen 15 günde bombalı saldırılarda 200‘den fazla insanın öldürüldüğünü Ģiddetin 

yükselmesini irdeledi. General Odierno, kuzeyde küçük bir kasabada bir camide 70‘den fazla insan 

öldüren bombayla El Kaide ‗hassas hedeflerin en hassasının peĢinde‘ olacağını gösterdiğini söyledi.  

Dün Kerkük‘ün merkezinde en az 30 kiĢinin öldüğü ve düzinelerden fazla yaralının olduğu bir araba 

bomba patladığında güvenlik sorunları sürdü. Irak petrol endüstrisinde önemli olan Kerkük Kürt, 

Türkmen ve Arap toplulukları arasındaki etnik gerilim nedeniyle ayrık.  ABD ordusu pazartesi günü 

çatıĢmada yaralanan askerlerinin dördünün öldüğünü, ABD birliklerinde ölenlerin sayısını iĢgalden 

beri 4.321 olduğunu bildirdi.  

Kutlamalar da vardı. Bağdat‘ta Dicle kıyılarında, erkekler, kadınlar ve çocuklar bahçelerde toplandı, 
Ģarkıcılar ve Ģairler halka açık gösteri yaptı, insanlar dans etti. Bir beton kontrol noktasında polis 

yüksek müzik çaldı ve arabalarında dans etti. Korunakları flamalar ve balonlarla bezendi. Camlardan 

Irak bayraklarının sarktığı arabalar davul çalan genç adamlarla dolu olarak geçti.  

22 yaĢındaki taksi Ģoförü Muhammed Ahmed kornasının sesi arasında ―Amerikan güçleri çekiliyor 

diye mutluyuz‖, dedi. ―Bu Tanrı‘dan bir nimettir.‖ Güvenlik hakkında endiĢesi olmasına rağmen, 

kontrolde Iraklıların olmasının memnuniyetine değer, ―Bazı Ģeyler olsa bile, biz (ülkemize) fedayız‖ 

dedi.  

Kalabalık içinde eĢi ve çocuklarıyla olan Ali Jabal ―Saddam‘ın gerçekten bugün düĢmüĢ olduğu 

gözüyle bakıyorum‖ dedi. ―Tüm Iraklılar özellikle savaĢların ve yaptırımların acısını çekenler bugün 

mutlu hissediyorlar. BarıĢ ve mutlu hayat arıyoruz.‖ 

ABD-Irak kuvvetlerin statüsü anlaĢmasına göre, çekilme için resmi son süre dün olmasına rağmen, 
Amerika‘nın 133.000 birliği birkaç aya Ģehir alanlarından uzak karargahlara çıkıyor. Irak ve ABD 

yetkilileri çekilme hakkında sorunu açıkladılar – saldırıların alıĢılageldiği özellikle Musul, Bakuba ve 

Kerkük Ģehirlerinde- ama El Maliki Iraklı birliklerin meydan olduğuna ısrar etti.  

Maliki, ―Yabancı birliklerin asla çekilmeyeceğini ve ülkemizde daimi karargah bulunduracaklarını 

söyleyen insanlar sivilleri öldüren teröristleri yeĢil ıĢık yakıyordu‖ dedi.  

Televizyon konuĢmasında Ocak‘taki seçimlerden önce Maliki güvenlik hakkında kendinden emindi. 

Ġktidardaki üç yıl süresince saldırılar düĢtü ama mezhep çatıĢmalarında muhtemel canlanmanın 

güvenlik güçleri arasındaki korkuları eleĢtirildi.  

Açıkça belirtilmeyen Amerikan birlikleri sayısı yardımcı rolde Ģehirlerde artacak ama onlar isteneni 

yapmıĢ olmadan devriyeleri ya da diğer iĢlemleri yönlendiremeyecekler. Onlar gelecek beĢ günde 

karargahlarını terk edecekler.  

Bağdat‘ta bir Iraklı polis güvenlik güçleri araba bombalamaları için bekliyordu ama endiĢeye rağmen 

herkes ulusal gururu vurgulamak için hevesli olduğunu söyledi. 31 yaĢındaki Sinan Muhammed 

―Kesinlikle Amerikalıların kalmasını istemiyoruz‖ dedi. ―Kimse iĢgali beğenmiyor.‖  

Pazartesi gecesi Bağdat‘ta binlerce insan Zawra Park‘ta sürgünden dönen Iraklı pop yıldızlarının 
olduğu bir partiye katıldı. 2003 iĢgalinde Saddam‘ı destekleye bir Ģarkısıyla hit olan ve sonra Mehdi 
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Ordusu‘nca hedef olan Ģarkısı Quassem Sultan‘ı kapsadılar. Güvenlik düzeltildiğinde o Bağdat‘a geri 

döndü.  

BaĢkan Obama ‗zor günler önümüzde‘ diye uyardı ama ―Irak'ın liderleri Ģimdi, fırsata ilerlemek için 

anahtar siyasal sorulara karar vermek için bazı sert seçenekleri zorunlu yapmalıdır ve kasabaları ve 

Ģehirleri için güvenliği sağlamalıdır‖ dedi.‖ 

Haber, Irak‘ta iktidarın el değiĢtirmesiyle birlikte yapılan kutlamaları yansıtmaktadır. 

Ayrıca Irak‘ta yaĢanan Ģiddet olayları da haberde yer almaktadır. ―Iraklılar, korku 

yayılan zafer gününde iĢgalin sonunu kutluyor‖ baĢlığı haberin içeriğiyle uyumludur. 

Çünkü zafer gününden bir gün önce yaĢanan bombalı saldırı korkuya neden 

olmuĢtur. BaĢlıkta bunun vurgulanması Irak‘ın hala düzene girmediğine iĢaret 

etmektedir.  

Haber giriĢinde Kerkük‘te patlayan bombada en az 30 kiĢinin öldüğü sırada 

Amerikan askerlerinin Irak‘tan çekilmesinin kutlandığı belirtilmektedir. Haber giriĢi 

ana olayı yansıtmaktadır.  

Haberde kullanılan kaynakla ise Ģöyledir: BaĢbakan Nuri El-Maliki, ABD ordusu 

amiri General Ray Odierno, ABD BaĢkanı Barack Obama, ayrıca sokak 

röportajlarında konuĢulan taksi Ģoförü Muhammed Ahmed, Ali Jabal, Sinan 

Muhammed.  

Haberdeki olay tarafları Irak ve Irak halkı ile ABD‘dir. Irak hükümeti adına 

Maliki‘nin görüĢlerine, ABD için de Obama ve Odierno‘nun görüĢlerine yer 

verilmiĢtir. Maliki, konuĢmasında iĢgalden çok Baas rejiminin yıkılmıĢ olmasına 

dikkat çekmektedir ve kendi hükümeti döneminde Ģiddetin azaldığı yönünde bilgi 

vermektedir. ABD BaĢkanı Obama ise Irak yetkililerinin güvenliği sağlamaları 

gerektiği konusunda görüĢ vermektedir. ABD ordusundan Odierno ise güvenlik 

güçlerinin bağlılığından söz etmiĢtir. Irak halkıyla yapılan röportajlarda ise öne çıkan 

Amerikalıların Irak‘tan çekilmesine duyulan memnuniyettir. Haber içinde olay 

taraflarına hemen hemen eĢit yer verilmiĢtir. Ancak Irak yönetiminin düĢüncesi ile 

Irak halkının düĢünceleri biraz farklı görünmektedir: Yönetim Baas rejiminden 

kurtulmuĢ olmaya sevinirken, halkın tepkileri daha çok Amerikalıların çekilmesinden 

duyulan sevinç üzerinedir.  
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Haberde olayın art alanıyla ilgili bilgiler bulunmamaktadır. ABD‘nin Irak‘ı nasıl ve 

ne zaman iĢgal ettiği, nasıl bir süreç yaĢandığı, iĢgalden önce Irak‘ın durumu 

yönünde bilgiler yer almamaktadır. Bu bilgilerin verilmemesi haberin anlaĢılmasını 

zorlaĢtırmaktadır, ayrıca haberde de yer alan Baas rejimine karĢı olan öfkeyi 

anlaĢılmaz kılmaktadır. Aynı zamanda Amerikan iĢgali sırasında Irak‘ta yaĢananlar 

da haberin içinde bulunmamaktadır. Sonuç olarak haber art alan bilgisinden yoksun 

ve bağlamından koparılmıĢtır. Ayrıca haberin içeriğinde bombalamalardan söz 

edilmekte ancak bu bombalamaları kimin, ne amaçla yaptığı hakkında bilgi 

verilmemektedir.  

Haberde cümleler çoğunlukla etken yapıyla kurulmuĢlardır. Ancak bombalamalarla 

ilgili cümleler edilgen yapıyla kurulmaktadır ve kim tarafından yapıldıkları 

belirsizdir. Bunlar hakkında bir bilginin verilmiyor oluĢu Irak hakkındaki kaos 

ortamı düĢüncesini güçlendirmektedir.  

Kerkük‘te yaĢanan gerilim için ―etnik gerilim‖ tanımlaması kullanılmıĢtır, bu 

tanımlama birlikte yaĢayamama izlenime çizmektedir. ―Mezhep çatıĢması‖ 

tanımlaması da hemen hemen aynı etkiyi yaratmaktadır.  

Haber 5:  

―Katil, savaĢ suçlusu, yamyam ya da elinde kan olmayan bir arabulucu? 

14 Temmuz 2009 

Roger Boyes 

LAHEY- Korkunç bir görüntü Afrika‘nın karanlık kalbini temsil etti: cam gibi gözler, omuzlarında el 

bombası fırlatacağıyla futbol t-shirtlü 10 yaĢında erkek çocuklar, büyüklerinin emriyle öldürmeye 

hazırlar.  

Liberya eski baĢkanı Charles Taylor, Lahey‘de savaĢ suçları mahkemesi karĢısında olduğundan, 

pırlanta, güç ve toprak için çatıĢmada ölmesi muhtemel askerler olduğunu fark edemeyen çocuk asker, 

Taylor‘un davasında temel figürü oldu. 

Ġngiliz müsteĢar Courtenay Griffiths ellerinde kan damlası olmadan Batı Afrika‘nın arabulucusu ve 

barıĢ satıcısı olarak ona tuzak kurulan eski devlet baĢkanının savunmasını hazırladı. Griffiths ―Çocuk 

askerler bir Charles Taylor buluĢu değildi‖ dedi, tarihte kurtarılan bağımlı ülkesinin yerine yönelik 

kanıtın birkaç hafta ne olacağı belirlenir.  

DanıĢmanının arkasında oturan, renkli gözlük takmıĢ olan Taylor, pahalı takım elbisesinin kollarını 

sıvazladı; bugün o sessizliğini bozacak ve Sierra Leone‘de acımasız 11 yıllık iç ve etnik savaĢ 

sırasında görülen Liberya‘dan acımasızlıklarından uzaklaĢmayı deneyecek.  
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1997 ve 2003 arasında, bu yıllardan beĢinden fazlası için Taylor, Liberya‘nın baĢkanıydı ve baĢ savcı 

Stephen Rapp‘a göre, ülkenin pırlantalarının yağmalanması nedeniyle Sierra Leone‘nin Devrimci 

BirleĢik Cephe isyancıları tarafını tuttu.  

Özel mahkemeye sunulan iddianame – Sierra Leone hükümeti ve BirleĢmiĢ Milletler‘ce ortaklaĢa bir 

kurum kuruldu- terörizm, cinayet, tecavüz, cinsel kölelik, soygun ve 15 yaĢ altı çocukları askere 

almadan Taylor‘u suçluyor. Taylor, masum olduğuna yemin ediyor ve Griffiths acımasızlıkları 

emrediyor olduğunu ve iletiĢim ve emir zinciri olduğunun davacı tarafın ispat mecburiyeti olduğunu 

vurguladı.  

Davacı taraf için Ģahitler, birçok tecavüz kurbanı ve bir uzvu kesilmiĢ kiĢiler –Sierra Leone‘nin 

baĢkenti Freetown‘dan daha güvenlikli olan-Lahey‘de Ģiddetin tamamen büyüklüğüne tanıklık ettiler. 

Ġnsan bağırsakları kontrol noktalarında ip gibi geriliyordu, kafalar kazıklara totem çubukları gibi 

batırılıyordu. En önemli tanık Joseph ‗Zig Zag‘ Marzah Sierra Leone‘ye gönderildikten sonra silahlar 

için değiĢimde Taylor‘a pırlantaları Ģahsen teslim ettiğini iddia etti. Marzah geçen yıl Taylor 

tarafından organize edilen seçilmiĢ birimin parçası olduğunu Ģahitlikte söyledi. Bir olayda, Marzah 

Taylor‘un biriminin hamile kadınların karnını kesip açtığını ve bebekleri öldürdüğünü söyledi. Çapraz 

sorguda Marzah kendisinin ve Taylor‘un gizli dini topluluğun bir parçası olduğunu ve Taylor‘un  bazı 
zamanlarda insan kalbi yediğini söyledi. Savunma takımı, çabada gözden düĢen Liberyalılar ve 

öldürmeyle Taylor bağı iddia eden Sierra Leoneli yaklaĢık 240 tanığı çağıracak.  

Griffiths ―Acıların meydana geliĢi gerçeğini asla sormadık‖ dedi. Griffiths, kilit noktanın iddiaya 

göre, Taylor‘a geri bildirim yapan ve onun emirlerini ileten düĢük kademe isyancılara ne kadar 

güvenilirlikle bağlanabildiği olduğunu söyledi. ―Taylor ne der: Ben mahsur kalan birçok tarafta 

ülkede çalıĢıyorken nasıl Sierra Leone‘de krizi yakından takip edebilirdim?‖ 

Rapp, komĢu bölgedeki kötü kargaĢa uzaktan kontrolle geçip götürüldüğünü gazetecilere söyledi. 

Rapp ―Onun pırlantalarının çalınabilirliği korkusuna nedeni vardı‖ dedi. ―Onun olay yerinde gözleri 

ve kulakları vardı.‖ Bu etkiye Ģahit ifadesi olmasına rağmen, savcı; tecavüz, cinayet ve soyguna 

doğrudan emir olduğunu haklı olduğunu kanıtlaması için gereksiz olduğunu söyledi. O, Taylor'un, 

amaçlarına uzanması için suçlu metotlarının kullanımını kabul ettiğine neye ilerliyor olduğunu 

bildiğini göstermek için yeterli olacaktı. Taylor suçlu bulunursa, o savaĢ suçları için hesap sorulan ilk 

Afrika devlet baĢkanı olacak.  

Taylor bugün onun onayıyla yapılamayacak sonucu belirginleĢtirmek için bugün tavır alıyor. Savcı 

kaydıyla kanıtlanabilen sorun ‗Küçük Erkek Çocukları Birimi‘ni kurduğunu -11 yaĢ altındaki 

çocuklardan hazırlanan- ve baĢkanlık kampanyasında seçim sloganlarından birinin Ģu olduğunu 

söylüyor: ―O annemi öldürdü, o babamı öldürdü, ama ben ona oy vereceğim.‖ Bu onun dadanmak için 

geri dönebileceğinin bir sözü.‖ 

Haber, Liberya eski baĢkanı Charles Taylor‘un Sierra Leone‘deki Devrimci BirleĢik 

Cephe isyancılarına destek vermesi ve insanların ölümüne neden olmasıyla ilgili 

olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi‘nde yargılanmasını aktarmaktadır. Haberde 

kullanılan ―Katil, savaĢ suçlusu, yamyam ya da elinde kan olmayan bir arabulucu?‖ 

baĢlığı metnin içinde geçen çeĢitli tanımlamalara dikkat çekmektedir. Taylor için 

kullanılan bu tanımlamaların baĢlıkta verilmesi haber metniyle iliĢkilidir. Ama baĢlık 

haberin içeriği hakkında fikir sağlamaktan çok dikkat çekmeye yöneliktir.  

Haber giriĢi ise hikaye edici bir tarzdadır ve ana olayı vermekten çok dikkat çekmeye 

yöneliktir. Davanın figürü haline gelen ―öldürmeye hazır, cam gibi gözleri ve 
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sırtlarında bomba fırlatacakları olan 10 yaĢındaki çocuklar‖ ifadeleri kullanılmıĢtır. 

Haberin giriĢi, haberle ilgilidir ancak ilk okunduğunda haberin devamı hakkında bir 

fikir vermemektedir.  

Haberde kullanılan kaynaklar arasında yer alan isimler Ģöyledir: Ġngiliz müsteĢar 

Courtenay Griffiths, tanık Joseph ‗Zig Zag‘ Marzah, baĢsavcı Stephen Rapp 

bulunmaktadır. Olayın ana kiĢisi olan Charles Taylor‘a ise yer verilmemiĢtir.  

Haberdeki olay tarafları Liberya eski baĢkanı Charles Taylor ve onun yaptığı iddia 

edilen uygulamaların mağdurlarıdır. Ancak haber içinde yer verilen bilgilerde bu 

kiĢilerin aktardıklarına rastlanmamaktadır. Taylor‘un yerine avukatın konuĢtuğu 

söylenebilmektedir, ancak mağdurlar adına da savcının konuĢtuğu yargısına 

varılabilir. Mağdurlar kendilerini ifade edememiĢlerdir. Savcı, Taylor‘un 

pırlantaların yağmalanması nedeniyle Devrimci BirleĢik Cephe isyancılarının tarafını 

tuttuğunu belirtirken avukat ise Taylor‘un arabuluculuk yaptığını savunmuĢtur.  

Haberde Charles Taylor‘un Sierre Leone‘deki Devrimci BirleĢik Cephe‘ye yardımcı 

olduğu ve bu nedenle yargılandığı açıklanmaktadır. Ancak Taylor‘un bu gruba neden 

yardım ettiği, grubun amacının ne olduğu ve Sierre Leone‘de neden bir etnik savaĢ 

yaĢandığı gibi konulara yer verilmemiĢtir. Bu tür bilgilerin haber içinde verilmemesi 

bilgi boĢluğu doğurmakta ve sözü geçen ülkenin farklı algılanmasına neden 

olmaktadır.  

Haber kaynaklarından alınan bilgiler aktarılırken ―dedi‖ ve ―söyledi‖ kelimeleri 

sıklıkla tercih edilmiĢtir, böylece daha tarafsız kalınmak istenmiĢtir. Haberde seçilen 

kelimelere örnekler ise Ģöyledir: ―acımasız iç ve etnik savaĢ‖, ―Sierra Leone‘nin 

baĢkenti Freetown‘dan daha güvenlikli olan Lahey‖. Freetown‘dan daha güvenli olan 

Lahey tanımlaması, Sierra Leone‘nin güvensiz bir yer olduğuna dikkat çekerken 

Lahey‘i ise onun üzerinde konumlandırmaktadır.  
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Haber 6:  

―El Kaide Uygurlar’a saldırıların öcünü almak için Çin’e savaĢ ilan ediyor 

15 Temmuz 2009 

Jane Macartney 

PEKĠN- El Kaide, Müslüman Uygurlar‘ın Pekin‘in davranıĢlarının intikamı için Kuzey Afrika‘daki 

Çinli iĢçilere saldırma yeminiyle Çin karĢısında ilk tehditlerini bildirdi.  

Cezayir bağlantılı Ġslamcı Mağrip‘de El Kaide (AQIM) tarafından bildirilen tehdit denizaĢırı 

ekonomik yatırımları geniĢleten Çin‘in risklerle yüzyüze kalacağına dikkat çekiyor.  

Londra‘da bulunan risk analizi firması Stirling Assynt‘den bir rapor ― AQIM‘nin Çin çıkarlarını hedef 

alan resmi duruma El Kaide‘nin ilk kolu olarak baĢ göstermesine rağmen, ötekilerin izlenmesi 

olasıdır‖ der. 184 kiĢinin öldüğü – çoğunun Uygurlar tarafından öldürülen Han Çinlisi- ve 1680 

yaralının olduğu zaman, uyarı geçen hafta Sincan‘ın Çin‘in uzakbatı bölgesindeki ölümcül kargaĢada 

izledi.  

ġiddet, dini adetleri ve ayrımcılığı sıkıca denetleyen Müslüman etnik azınlık grup için Müslüman 

dünyasının birçok yerinde sempatiyi ortaya çıkardı. Rapor ―Çinli Müslümanların genel durumu (ve 

fark edilen durumu) küresel mücahit topluluğu arasında yankılandı‖ dedi. ―Çin‘e karĢı eylem görmek 

istedikleri talebinde bulunan mücahitlerin arasında konuĢanların yükselen miktarı var. Bu bireylerden 

bazıları amaçlanan niyetler için kullanılabilecek Müslüman dünyasında Çin‘in çıkarlarında taktik 

olarak bilgi aranıyordu.‖ Stirling Assynt, raporun AQIM‘den eğitim görmüĢ insanların bilgilerine 

dayandığını söyledi. 

El Kaide Ģubesi Kuzeybatı Afrika boyunca Çinli projeler ve iĢçiler gibi Cezayir‘deki 50000 Çinli 

iĢçinin hedeflendiği Sincan‘daki düĢen Müslümanların acısını çıkarmayı taahhüt etti. Bu grup Cezayir, 

Moritanya, Nijer ve Mali‘de var. Üç hafta önce, AQIM, otoban projesindeki Çinli mühendisleri 

koruyan Cezayirli güvenlik konvoyuna saldırdı, 24 milis polis öldürüldü. Çinliler yaralanmazken, fikir 

Ģuna iĢaret ediyor: ―Gelecek saldırılar güvenlik güçleri ve Çinli mühendisler aynı Ģekilde hedef alınır.‖ 

Çin‘in DıĢiĢleri Bakanı sözcüsü Qin Gang, hükümetin terörizmin tüm biçimlerinin karĢında olduğunu 

söyledi. ―GeliĢmelerde kapalı göz tutarız ve denizaĢırı Çinli kurumların ve insanların güvenliğini 
korumak için gerekli önlemleri ilgili ülkelerle almaya çaba gösteririz.‖ 

Korkular son haftalarda yabancılara öldürücü saldırılar serisiyle ölümcül köĢeyi dönen AQIM için 

Batılı terörle mücadele yetkilileri arasında artıyor. ABD yetkilileri sayılarının Iraklı savaĢ alanlarından 

savaĢçıların dönüĢüyle desteklendiği anlaĢıldığı söyledi.  

Associated Press, El Kaide‘ye bağlı olan iki aĢırı Ġslamcı internet sitesi Orta Doğu‘daki Cezayir ve 

Suudi Arabistan‘da çalıĢanlar etnik Çin‘in geniĢ topluluğu Hanların öldürülmesi için çağrıda 

bulunduğunu bildirdi.  

Sincan‘ın baĢkenti Urumçi‘de dün iki Uygur‘un polis tarafından vurularak öldürülmesi ve bir 

üçüncünün yaralanmasından sonra güvenlik sıkıca artıyor. Yetkililer, erkeklerden oluĢan kalabalığın 

cihata katılması için dolduruĢa getirmeyi denediğini ve bir camide bir muhafızın üstüne gitmeyi 

denediğini söyledi. Tüm camiler dikkatlice devlet tarafından ayarlanır ve 5 Temmuz ayaklanmasından 

beri ibadet sınırlandırıldı. ġehirdeki herkesin kimlik kartını ya da sürücü belgesini taĢımaları emri 
verildi.  

ABD‘de 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, Washington Çin‘den gelen isteği kabul etti ve Doğu 

Türkistan Ġslami Hareketi (ETIM)  olarak adlandırılan Uygur grubu terörist örgüt olarak kaydetti. 
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Terör grubu olarak ETIM, BM‘nin de listelemesine rağmen, Batılı uzmanlar Sunni Uygurların ılım 

Ġslam biçimi izlediği Sincan‘da terörist hücreleri iĢletilmesine az sayıda iĢaret görür.  

Özellikle Afrika, Pakistan ve Afganistan‘daki Çinli iĢçiler El Kaide saldırısına maruz kalabilir, Çin 

geçen yıllarda çıkarlarını hızlıca geliĢtirdiği bir bölgede stratejilerini yeniden düĢünmeye zorluyor. 

Kaçırılma bundan önce yanlıĢlıkla ya da fidye için hedef alınan Çinliler için daha yüksek bir risk 

olabilirdi.‖ 

Haber, Çin‘de Han Çinlileri ve Uygurlar arasında yaĢananlardan sonra El Kaide‘nin 

Çin‘i tehdit ettiğini konu almaktadır. Bu nedenle ―El Kaide Uygurlar‘a saldırıların 

öcünü almak için Çin‘e savaĢ ilan ediyor‖ baĢlığı, haber metniyle uyumlu olmakla 

birlikte ―savaĢ ilan ediyor‖ denmesi abartılı bir tanımlamadır. Bu hem zihinlerde 

oluĢmuĢ olan El Kaide ―korkusu‖nu güçlendirmekte aynı zamanda da Çin‘in sahip 

olduğu gücü ve devlet yapısını sorgulatmaktadır. Ayrıca habere göre, El Kaide‘nin 

Çin‘e karĢı tehdidi vardır ama bunu savaĢ ilanı olarak yorumlamak doğru 

görünmemektedir.  

Haber giriĢinde Uygurlar‘a olan davranıĢlar nedeniyle El Kaide‘nin Kuzey 

Afrika‘daki Çinli iĢçilere saldırma tehdidinde bulunduğu belirtilmektedir. Bu giriĢ 

haberdeki ana olayı aktarmaktadır. GiriĢte ―Müslüman Uygurlar‖ vurgusu yapılmıĢtır 

ve Ģiddet, terör, Ġslamiyet‘le bir arada sunulmuĢtur. Ayrıca yine haber giriĢindeki 

―intikam almak için‖ denilmesi de aynı cümlede geçen Müslüman ve El Kaide ile 

birlikte düĢünülerek cihat çağrıĢımı yapmaktadır.  

Haberde yararlanılan kaynaklar Ġslamcı Mağrip‘de El Kaide‘den yapılan açıklama, 

risk analizi firması Stirling Assynt‘in yayınladığı rapor, Çin‘in DıĢiĢleri Bakanı 

sözcüsü Qin Gang, Associated Press ve Amerikalı yetkililerdir. Haberde kullanılan 

Associated Press‘in haberi de Ġslamcı iki internet sitesine dayandırılmaktadır.  

Haberde olayın tarafları El Kaide ve Çinliler dolayısıyla Çin hükümetidir. Haberde 

Cezayir bağlantılı Ġslamcı Mağrip‘de El Kaide tarafından yapılan ve Çin‘de 

Uygurlara karĢı uygulanan davranıĢlara karĢı denizaĢırı yatırımlar yapan Çin‘in 

yurtdıĢındaki iĢçilerinin tehdit altında olduğunu belirtmiĢtir. Olay taraflarından biri 

olan El Kaide‘nin haber içinde yapılan açıklaması bununla sınırlı bulunmaktadır. 

Diğer taraf olan Çin‘e ise dıĢiĢleri bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklama ile yer 

verilmiĢtir. Açıklamada Çin‘in her türlü teröre karĢı olduğu ve Çinli insanların 
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güvenliğini korumak için gerekli önlemlerin ilgili ülkelerle alınacağı belirtilmiĢtir. 

Haberde olayın taraflarına ayrılan yer sınırlıyken aslında olayın bir tarafı olmayan 

Ġngiliz kaynaklı risk analizi firması Stirling Assynt‘in hazırladığı rapora daha fazla 

ağırlık verilmiĢtir. Rapora dayandırılan bilgilerde, özellikle Çin‘de Müslümanların 

durumlarının mücahitler arasında konuĢulduğu ve eylemlerin yapılmasının gerekliliği 

sonucuna varıldığı ifade edilmektedir. Bu raporun haberde yer almasının nedeni karĢı 

karĢıya olan iki Doğulu öğenin konuĢmalarından çok, onlar adına konuĢacak bir Batı 

figürünün ortaya konmasıdır.  

Çin‘de Uygurlar ve Han Çinlileri arasında yaĢanan çatıĢmalar ve Uygurlar‘a olan 

davranıĢlar nedeniyle El Kaide‘nin Çin‘e tehditte bulunduğu haberde 

açıklanmaktadır. Güncel olarak yaĢanan Çin‘deki olaylar hakkında da bilgi 

verilmektedir. Ancak tüm bunlar olayın art alanını vermemektedir. Çin‘de yaĢayan 

Uygurlar‘a ne yapıldığı, neden rahatsız oldukları, ne istedikleri gibi bilgiler haberin 

içinde yer almamaktadır.  

Haberde Çin hükümetinin yaptığı bazı uygulamalarla ilgili ―Tüm camiler dikkatlice 

devlet tarafından ayarlanır ve 5 Temmuz ayaklanmasından beri ibadet sınırlandırıldı. 

ġehirdeki herkes kimlik kartını ya da sürücü belgesini taĢımaları emri verildi‖ gibi 

cümleler edilgen yapıyla kurulmuĢtur ve yapılan olaylara dikkat çekilmiĢtir. Ancak 

giriĢteki gibi ―El Kaide, Müslüman Uygurlar‘ın Pekin‘in davranıĢlarının intikamı 

için Kuzey Afrika‘daki Çinli iĢçilere saldırma yeminiyle Çin karĢısında ilk 

tehditlerini bildirdi‖ cümlesinin etken yapıyla kurulmasıyla vurgu El Kaide‘ye 

çekilmiĢtir.  

Haber kaynaklarının görüĢleri aktarılırken kullanılan kelimeler ―dedi‖, ―söyledi‖, 

―bildirdi‖ gibi tarafsız kelimeler seçilmiĢtir. Ancak haber içinde yapılan 

tanımlamalar için aynı tarafsızlığın sürdüğünü söylemek mümkün görünmemektedir. 

Ġlk olarak ―Müslüman Uygur‖ tanımlaması dikkat çekmektedir. Müslüman 

tanımlaması sıklıkla kullanılmaktadır, ayrıca aynı cümlede El Kaide‘nin Çin‘e olan 

tehdidinden söz edilmektedir ve böylece Ġslam ve Ģiddet algısı yenilenmektedir. 

Çin‘de Uygurlar ve Han Çinlileri arasında yaĢanan çatıĢmalar için de ―ölümcül 
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kargaĢa‖ tanımlaması yapılmıĢtır. Haberde dikkat çeken kelime seçimlerinin daha 

çok Ġslamiyet üzerinden yapıldığı görülmektedir.  

Haberde etkiyi arttırmak amacıyla, yukarıda da sözü edilen, ―cihat‖, ―mücahit‖ gibi 

dinsel tanımlamalar kullanılmıĢtır. Ayrıca Doğu Türkistan Ġslami Hareketi‘nin ABD 

tarafından terör listesine dahil edildiği hakkında verilen bilgi de etkiyi arttırma 

yönündedir.  

Haber 7:  

―Bebek yüzlü katil Bombay terör saldırısını itiraf etti 

21 Temmuz 2009 

Rhys Blakely 

BOMBAY- Bombay saldırılarından kurtulan yalnız terörist silahlı adam dün acımasızlıktaki rolünü 

itiraf etti, Hindistan ve Pakistan arasındaki iliĢkilerde rahatlama için muhtemel yol bir yol açtı.  

135. tanık tanıklık yapmaya baĢlamadan önce 21 yaĢındaki Azam Amir Kasab ayağa kalktı. ―Efendim, 

suçumu kabul ediyorum‖ dedi. Dört ay onun davasının içine, Pakistan ulusun itirafı, ağırbaĢlılıkta 

hazır bulunanlardan nefesi içine çekti.  

Temiz beyaz kurta giyinmiĢ ve saçları düzgün bir Ģekilde kesilmiĢ – onun ilk bakımsız mahkeme 

görüntüsüne keskin ayrım- Kasab, Ġslami terörizm grubu tarafından nasıl üye yapıldığını, Pakistan 

Karaçi‘den gemi ile yola çıkan on ağır silahlı militandan biri olduğunu, geçen yıl 26 Kasım‘da 

Hindistan‘ın finans baĢkentine komando tarzı bir baskın baĢlattıklarını tarif etti. Saldırı 60 saatte ve 
iddia edilen 166 hayat sona erdi. Onun dokuz suç ortağı güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Kasab, 

Pakistan‘ın saldırılarla iliĢkisi olmakla suçlanan beĢ erkeğe dava açmaya niyetlendikten sonra itiraz 

etmeye karar verdiğini ve Hindistan‘da idam ihtimalini göze aldığını söyledi. Mahkeme heyetine 

―Pakistan‘ın beni Pakistanlı olarak kabul ettiğini duydum. Davanın sonlanması dileğimdir ve sizin 

dileğiniz de benim cezalandırılmam‖ dedi. O öncelikle cinayet ve Hindistan‘a karĢı savaĢı da içeren 

86 suçu kabul etmedi.  

Dün, o Bombay saldırısının Lashkar-e Taiba terörist grubu üst düzey üyesi Zakiur Rehman Lakhvi 

tarafından nasıl idare edildiğini ayrıntılı anlattı. Bombay saldırısı beĢ Ģüphelisinden biri Lakhvi 
Aralık‘ta Pakistan‘da yakalandı. Onların davasının gelecek günlerde baĢlayacağı umuluyor. Kasab, o 

ve bir suç ortağı Abu Ġsmail Bombay‘ın ana tren istasyonu ve dünyanın en yoğunlarından biri 

Chhatrapati Shivaji Gar‘ında (CST)  AK47 tüfekle insanları öldürmek için oraya buraya nasıl 

saldırdıklarını mahkeme heyetine soğukça beyan etti.  

―Ben ateĢ ediyordum ve Abu el bombası fırlatıyordu‖ dedi, ikilinin nasıl 50‘den fazla insan 

öldürdüğünü tarif etti. ―Abu‘nun önündeydim, onu kimsenin göremeyeceği gibi bir durum almıĢtık. 

Polis tarafından ateĢ olmadıktan sonra ben polise ateĢ ettim.‖ O taksiye 8 kilo bomba yerleĢtirdiğini de 

itiraf etti. Bombay havaalanı yakınlarında patladı, Ģoför ve bir yolcu öldürüldü. Pencap‘ta Faridkot‘un 
fakir bir köyünde büyüyen Kasab, Pakistan‘da terör kamplarında silah eğitimi aylarını anlatmayı 

sürdürdü. Ama Pakistan Ordusu ile herhangi bir bağlantıdan söz etmedi.  Saldırılar sırasında 

CCTV‘de sırıtmasının yakalanmasından sonra ‗bebek yüzlü katil‘ unvanı verilen çocuksu Kasab, 

idam olasılığıyla yüzyüze, yasalara göre ‗nadirin en nadiri‘ durumları için idam cezası saklanıyor.  
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Kasab‘ın avukatı terör konuları uzmanı Abbas Kazmi, Bombay polisince toplanan yüzlerce tanıktan 

dolayı müvekkilinin savunmasında olanaksıza yakın bir iĢle yüzyüze gelerek kabul etti. Kazmi, 

savunması Kasab‘ın hareketlerinden sorumlu olup olmadığı ya da bir Ģekilde beyninin yıkanıp 

yıkanmadığına dayandığını öne sürdü. CST‘de el bombasından Ģarapnelle vurulan ve sonra sakatlığı 

nedeniyle iĢini kaybeden 35 yaĢındaki garson Sadashiv Chandrakant Kolake dün Ģöyle dedi: ―Herkes 

Kasab‘ın yaptığını biliyor. O cezalandırılmalı.‖ 

Analistler, Kasab‘ın itirafı Hindistan ve komĢuları arasındaki iliĢkileri kolaylaĢtırmaya yardımcı 

olabilirdi dedi. ABD DıĢiĢleri Bakanı Hillary Clinton Ġslamabad‘ın terör karĢıtı politikalarının 
samimiyetini desteklemek için olaydan saatler sonra Bombay‘a gezi yaptı. Clinton ―Bütün (Pakistan) 

devlete sızan terörizmle savaĢa bağlılık olduğuna inanıyoruz‖ dedi.‖ 

Haber, Hindistan Bombay‘da terör saldırısı düzenleyenlerden biri olan ve ―bebek 

yüzlü‖ olarak nitelendirilen failin mahkemede suçunu itiraf etmesini ve olayları 

anlatmasını konu almaktadır. Kamuoyunda ―bebek yüzlü‖ olarak tanınması 

nedeniyle baĢlıkta da bu tanımlama kullanılmıĢtır ve baĢlık ―Bebek yüzlü katil 

Bombay saldırısını itiraf etti‖ olarak seçilmiĢtir. Haber metni ile baĢlık uyumludur.  

Haberin giriĢinde ana olayı oluĢturan suçun itiraf edilmiĢ olmasına yer verilmiĢtir. 

Ayrıca bu itirafla birlikte Hindistan ve Pakistan arasındaki iliĢkilerin de rahatlayacağı 

vurgulanmıĢtır. Bu iki ülke arasında söz edilen olayla ilgili olarak nasıl bir 

gerginliğin bulunduğu açıklanmamıĢtır. Bombalamaların Hindistan‘da olduğu 

bilinmektedir, Pakistan‘ın da terörle anılır hale gelmesi nedeniyle saldırılarda onun 

etkisinin olduğu düĢüncesi oluĢmaktadır.  

Haber kaynakları arasında bombalı saldırıyı üstlenen Azam Amir Kasab, Kasab‘ın 

avukatı Abbas Kazmi, bombalı saldırının mağduru Sadashiv Chandrakant Kolake, 

analistler ve ABD DıĢiĢleri Bakanı Hillary Clinton bulunmaktadır. Clinton ve 

analistler dıĢındaki haber kaynaklarının görüĢleri duruĢma sırasında yaptıkları 

konuĢmalardan alıntılanırken, Clinton‘unki daha önce yaptığı bir konuĢmadan 

alınmıĢtır.  

Haberin tarafları saldırıyı düzenleyenler ve saldırıdan etkilenenler (Hindistan 

hükümeti ve vatandaĢları) olarak değerlendirilebilir. Saldırıyı düzenleyen Azam 

Amir Kasab‘ın ifade veriyor olması nedeniyle haber içinde ona daha fazla yer 

ayrılmıĢtır. Olaydan etkilenenleri ise Sadashiv Chandrakant Kolake temsil 

etmektedir. Kolake, Kasab‘ın cezalandırılması isteğini dile getirmektedir. Bu istek 
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sadece onun isteği değil, olaydan etkilenen insanların isteği olarak haberde yer 

almaktadır.  

Haberde yargılanmanın yapıldığı saldırıyla ilgili bilgiler verilmiĢtir. Ancak neden 

Hindistan‘ın hedef olarak seçildiğine iliĢkin bilgiler ya da tahminler verilmemiĢtir ve 

olayın neden Pakistan‘la iliĢkilendirilmiĢ olduğu yönünde bilgi sunulmamıĢtır. Bu 

bilgiler belki olay olduğu zamanda verilmiĢtir fakat yine de konu gündeme tekrar 

geldiğinde bu bilgilerin yinelenmesi gerekmektedir. ġu halde haberde olaya iliĢkin 

bilgilerin tamamı bulunmamakta ve haber bağlamından ayrılmaktadır.  

Haber içinde çoğunlukla etken yapılı cümleler yer almaktadır. Edilgen yapılı 

cümleler ise; ―Onun dokuz suç ortağı güvenlik güçleri tarafından öldürüldü‖, 

―Bombay saldırısı beĢ Ģüphelisinden biri Lakhvi Aralık‘ta Pakistan‘da yakalandı‖ 

cümleleridir. Ġlk cümlede kimin öldürdüğü de verilmiĢtir, çünkü bu bir anlamda 

baĢarı olarak görülmekte ve bu nedenle öldürme iĢini yapanlar da belirtilmiĢtir. 

Ġkinci cümlede ise Lakhvi‘nin yakalanmasına dikkat çekilirken, kimin yakaladığı 

konusunda bir bilgi verilmemiĢtir.  

Haberde Kasab‘ın ifadeleri aktarılırken ―dedi‖, ―söyledi‖, ―ifade etti‖ kelimeleri 

kullanılmıĢtır. Haber içinde bombalı eylemler için acımasızlık tanımlamasına yer 

verilmiĢtir. Kasab‘ın olayı anlatırkenki tutumuna ―soğukça‖ tanımlaması yapılmıĢtır, 

bu da yaptıklarından piĢman olmadığı izlenimini vermektedir.  

Haberde kullanılan askeri terimler – komando saldırısı, AK47 tüfek gibi-, duruĢma 

sırasında Kasab‘ın mimiklerinin anlatılması haberde inandırıcılığı arttırmaktadır.  

Haber 8:  

―‗HoĢnutsuzluğun kıĢ’ında grevciler kasıp kavuruyor 

28 Temmuz 2009  

Jonathan Clayton 

JOHANNESBURG- Yüzlerce yerel idare çalıĢanı,  150.000 belediye çalıĢanlarının ücret ve sosyal 
hakları üzerine ulusal grevin ilk günü nedeniyle Merkez Johannesburg‘da dün ‗çöp‖ protestosunda 

öfkelendi.  
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Mücadele alanından özgürlük Ģarkıları söyleniyor, protestocular çöp kutularını boĢalttı ve grevciler 

dans ederken ve Güney Afrika‘nın ticaret merkezinin neredeyse terk edilmiĢ kalbi boyunca gidip 

gelirlerken çöpleri caddeler boyunca dağıttılar.  

Taksi sürücüleri çabuklukla yağmaya dönüĢtürdüğü son protestolardan telaĢlanan mağaza sahipleri ve 

tüccarlar düzinelerce iyi silahlı polisin bulunmasına rağmen o gün için camlarını tahtayla kapladı ve 

dükkanlarını kapadı. Benzer gösteriler ülkede baĢka yerlerde meydana geldi. 

Toplu taĢıma, çöp toplayanlar ve yetkili görevliler iĢçilerinin grevi, klinikler, otobüsler ve trenleri 

durdurdu. Afrika Ülkeleri Kongresi yönetiminin genel merkezinin de dahil olduğu Johannesburg‘un 

çoğu bölgesi elektrik kesintisine uğradı. Toplu taĢıma iĢçilerinin grevi, çöp toplayanlar ve yetkili 

görevliler klinikler, otobüsler ve trenleri durdurdu. Afrika Ülkeleri Kongresi yönetiminin genel 

merkezi‘nin de dahil olduğu Johannesburg‘un çoğu bölgesi elektrik kesintisine uğradı.  

Bu grev Kuzey Afrika‘nın ‗hoĢnutsuzluğun kıĢı‘ nda hızlıca ne olduğunda yeni seçilen Devlet BaĢkanı 
Zuma‘ya en son tehditti. Acı olarak soğuk kıĢ ülke boyunca köylerde fakirler ve Ģiddete neden olan 

protestocular için özellikle zor olacak.   

2010 Dünya Kupası stadyumlarına bitiriĢ dokunuĢları koyan doktorlar ve inĢaat iĢçileri acı 

tartıĢmalara çekildi. Bugün altın ve kömür sektörlerindeki iĢçiler öneri geliĢtirilip geliĢtirilmeyeceği 

ya da dünyanın en büyük bazı madenlerinde iĢ durdurulup durdurulmayacağını ilan edecekler. 

Times‘e konuĢan siyaset analisti William Gumede ―Bu Zuma‘ya büyük bir meydan okuma. Ġnsanlar 

hayalkırıklığı yaĢamaya mahkum edildi ama durgunluk etkisi ve markalı yeni arabalarda gezen ve 

kemer sıkmayı öğütleyen ANC‘nin liderlerinin açık harcaması neden olan unsurdur‖ dedi.  

Nisan‘da seçim zaferine ANC‘yi yönlendiren ve bir ay sonra göreve baĢlayan Zuma önceki baĢkan 

Thabo Mbeki ile partinin sol kanadı ve sendikacı ittifakların dostluğunun kazanılarak ve ırk ayrımının 

sonundan beri hayatları çok az değiĢen halk kitlelerine baĢvurulan hırpalayan bir baĢarılı mücadeleden 

sonra liderliği yakaladı. 

Gumede, ―O beklentileri arttırdı ve Ģimdi teslim etmeli; bu krizi onun baĢkanlığını nasıl 

tanımlayacağıyla üstesinden gelir‖ dedi. ―Seçim bir Ģeyi berraklaĢtırmadı. ġimdi seçenekler geliyor.‖ 

ġimdiki grev yüzde 15 maaĢ artıĢının peĢindedir. ĠĢverenler yüzde 11.5 önerdi. Enflasyon yüzde 8 

dolayında tahmin ediliyor, ama ülke -  ağırlıkla ticari mallara bağlı- 17 yılda ilk defa durgunlukta. 

Bir yere kadar, ANC hükümeti ile tartıĢmayan sendikalar vurgulama için dikkatli oldu ve yeteneksiz 

görevliler ve yozlaĢmıĢ yerel yönetim temsilcilerinde kızgınlıklarını amaçladılar. Haftasonu, Zuma 

eski korumayı ayıklamak ve yeni yapıların faydalarını anlamak için daha fazla zaman istedi, ama zayıf 

sabır arasında  noksan tedariktir.  

Johannesburg‘ın dıĢında, Thokoza‘nın büyüyen, Ģiddetli ilçesinde yaĢayan Elijah Ngobeza ―Oy veririz 

ama hiçbir Ģey değiĢmez‖, dedi. ―Biz ev, tuvalet, su ve elektrik istiyoruz, tıpkı liderlerimiz gibi.‖ 

Ġlçelerdeki huzursuzluk, Güney Afrika‘nın sağlığının barometresi, hükümet içindekiler ve dıĢ 
yatırımcılarda endiĢe uyandırıyor.‖ 

Haberde Johannesburg‘da belediye çalıĢanlarının sosyal ve ekonomik hakları için 

yaptıkları grev anlatılmaktadır. Haber baĢlığı ―‗HoĢnutsuzluğun kıĢ‘ında grevciler 

kasıp kavuruyor‖ olarak seçilmiĢtir. ―HoĢnutsuzluğun kıĢı ― tanımlaması Ġngiltere‘de 

1978-1979 kıĢında yaĢanan grevleri anlatmak için kullanılan bir ifadedir. 

Johannesburg‘da olanlar için de bu ifade kullanılmıĢ ve o zaman yaĢananlara 

benzetilmiĢtir, baĢlıkta kullanılan bu ifadeyle haber ilgi çekici hale getirilmiĢtir. 
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BaĢlıkta kullanılan ―kasıp kavurmak‖ ifadesi de grevcilerin Ģiddet uyguladığı ve 

etrafa zarar verdikleri yönünde bir izlenim oluĢturmaktadır.  

Haber giriĢinde ise ana olayın açıklandığı söylenebilir. GiriĢte, belediye 

çalıĢanlarının sosyal ve ekonomik hakları nedeniyle grev yaptıkları ifade edilerek 

grevin nedeni açıklanmıĢtır. Ancak ―çöp‖ protestosunda öfkelendikleri belirtilerek 

gerginlik ön plana çıkarılmıĢtır.  

Haberde kullanılan kaynaklar Ģöyledir: Siyaset analisti William Gumede, 

Johannesburg‘un dıĢında bir kasabada yaĢayan Elijah Ngobeza. Ayrıca muhabir 

kendi gözlemlerini de haberde aktarmıĢtır.  

Haberdeki olay tarafları grevdeki iĢçiler ve hükümettir. Ġki tarafın da isteklerine 

sınırlı olarak yer verilmiĢtir, ancak iki taraftan da görüĢ alınmamıĢtır, sorunları dile 

getiren bir kiĢi haber içinde bulunmamaktadır. Haberde olay tarafları siyaset analisti 

William Gumede‘ya değerlendirtilmiĢtir. Gumede‘ye göre, yaĢananlar Devlet 

BaĢkanı Zuma‘ya bir meydan okumadır ve halka kemer sıkmayı öğütlerken 

yöneticilerin lüks arabalarla geziyor olmasından kaynaklanmaktadır.  

Haberde grevin ekonomik olarak neyi hedeflediği verilmiĢtir, ancak sosyal hak 

olarak istenenler için verilen bir bilgi bulunmamaktadır. Grev baĢlayana kadar olan 

süreçte yaĢananlar ve Ģimdi yapılması düĢünülenler gibi bilgiler haberde yer 

almamaktadır. Olayın geçmiĢi hakkında okur bilgi sahibi olamamaktadır. 

Ġki haber kaynağının konuĢması aktarılırken ―dedi‖ ve ―söyledi‖ gibi tarafsız 

kelimeler tercih edilmiĢtir. Haberin içinde kullanılan kelimelerde ise ―Ģiddete neden 

olan protestocular‖ dikkat çekmektedir. Böyle bir tanımlama kullanılarak verilen 

mücadele hiçe sayılmakta ve Ģiddetle özdeĢtirilmektedir.  

Haberde inandırıcılığı artırmak adına enflasyon, maaĢ zamları oranları belirtilmiĢtir 
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SONUÇ 

Uluslararası iletiĢim düzenine Batı‘nın egemen olmasındaki en önemli etkenlerden 

biri ekonomik geliĢmiĢlik olarak gösterilmektedir. Ekonomik ve ekonominin 

getirdiği teknolojik geliĢmiĢlik elbette bu konuda etkendir. Ancak bir diğer önemli 

unsur ise Avrupa‘nın sömürgecilik döneminde sömürgesi olan ülkelerde iletiĢim 

altyapılarını kendi kurmuĢ olması ve sömürgecilikten çekildikten sonra da bunlara 

egemen olmasıdır.  

Çift kutuplu dünyada Üçüncü Dünya, iletiĢimin önemini kısa zamanda fark etmiĢtir 

ve UNESCO‘daki çoğunluğunu kullanarak bu duruma karĢı çıkmak için giriĢimlere 

baĢlanmasını istemiĢtir. Amerika BirleĢik Devletleri‘nin baĢını çektiği Batılı ülkeler 

bu durumdan rahatsız olmuĢlar ve UNESCO‘dan ayrılmıĢlardır, ancak bu konuya 

yönelik çalıĢmalar sürmüĢ ve uluslararası iletiĢimdeki sorunlara çözüm öneren Mac 

Bride Raporu hazırlanmıĢtır. Rapor öncelikli olarak Üçüncü Dünya arasında 

dayanıĢmayı teĢvik etmektedir. Ancak çift kutuplu dünya düzeninin çökmesi sonucu 

dünya dengeleri değiĢmiĢtir ve UNESCO çatısı altında uluslararası iletiĢimle ilgili 

çalıĢmalar azalmıĢtır.  

ÇalıĢmada ele alınan bir diğer konu ise, uluslararası haber söylemi ve bu söylemde 

ortaya konan Doğu idi. Uluslararası haber söylemi, uluslararası medya 

organizasyonları tarafından belirlenmektedir, bu organizasyonlar ise çoğunlukta 

Batı‘da bulunmaktadır, böylece bu söylemi belirleyen de Batı‘dır. Batı‘nın dıĢında 

yer alan ülkeler uluslararası habere ancak baĢlarına gelen kötü olaylarla, karmaĢayla, 

Ģiddetle konu olabilmektedirler. Oralarda sanki hiç iyi bir Ģey yaĢanmamaktadır, 

tercih edilen sunuĢ Ģekli bu yöndedir. Bunları gören Batılı izleyiciler/okurlar için 

oralar birer felaket yuvasıdır, oluĢturulmak istenen imaj da budur. ―Öteki‖ne iliĢkin 

haberlerde her zaman olumsuzluklar vurgulanmaktadır, olumlu olanlarsa ya 

söylenmemekte ya da üstü kapalı bir Ģekilde değinilmektedir.  

Batı‘nın karĢısında duran en güçlü ―öteki‖ Doğu‘dur. Doğu, her zaman Batı‘ya göre 

farklılaĢtırılarak, Batı ile arasındaki farklar vurgulanarak sunulmaktadır, bu sunuĢ 

tarzı haberlerde de sürmektedir. Haber metinlerinde Batı ile ilgili karĢılaĢtırmalara 
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zaman zaman yer verildiği görülmektedir. Doğu ile ilgili haberlerde çatıĢma, siyasi 

bunalımlar, etnik ayrımcılık ve özellikle Ġslam vurgusu öne çıkarılmaktadır. Verilen 

haberlerde ―neden‖ ve ―nasıl‖ sorularının yanıtları bulunmamakta ve olayların 

tarihselliği ile ilgili bilgi verilmemektedir. Haberlerde zaman zaman yerel 

kaynaklardan daha sık olarak Batılı kaynaklara yer verilmekte ve Doğu susturularak 

Batı‘nın onun adına konuĢması sağlanmaktadır.  

Doğu ile ilgili haberlerde dikkat çeken özelliklerden biri de Doğu‘ya atfedilmiĢ olan 

niteliklerin haberlerde kullanılmasıdır. Geleneksellik, otorite, devlete bağlılık, 

değiĢmezlik bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Doğu ile ilgili haberlerde, eğer varsa, 

Ġslam unsuru mutlaka ön plana çıkarılmaktadır, konuĢulan kiĢi Müslüman ise bu 

mutlaka söylenmektedir. Özelikle Ģiddetle ilgili olaylarda Müslüman ve Ġslam 

tanımlaması mutlaka yapılmakta ve Batı zihninde oluĢmuĢ olan Ġslam ve Ģiddet ikilisi 

sürekli pekiĢtirilmektedir.  

Doğu ile ilgili haberleri yapan kiĢiler ise muhtemelen sosyo-kültürel ve sosyo-

ekonomik koĢullarını bilmeyen kiĢilerdir. Batılı bu kiĢiler genellikle önemli bir olay 

olduğu zaman oraya gitmektedirler, böylece oradaki hayatı bilememektedirler ve 

dolayısıyla doğru bir değerlendirme yapamamaktadırlar. Bir diğer özellik ise Batılı 

medya organizasyonları Doğulu bir medya organizasyonundan çok zorunlu 

kalınmadıkça bilgi alıp haberlerinde yer vermemekte, haberi kendi toplamayı tercih 

etmektedir.  

Batı basınında Doğu toplumlarıyla ilgili haberlerde kullandıkları içerik yukarıda 

sunulduğu gibidir. ÇalıĢmanın son bölümünde Teun A. Van. Dijk‘in eleĢtirel söylem 

çözümlemesi yöntemiyle The New York Times ve The Times gazetelerinde yer alan 

Doğu ile ilgili haberler incelenmiĢtir. Ġncelemelerin sonucunda yukarıda söz edilen 

içerikler tespit edilmiĢtir. The New York Times‘te yer alan haberlerin fazlalığı 

ABD‘nin 2. Dünya SavaĢı‘ndan sonra oryantalizmin liderliğini ele aldığının 

neredeyse bir kanıtı gibidir. The Times gazetesi ise The New York Times‘e göre 

Doğu ile ilgili haberlere daha az yer vermiĢtir. Ayrıca The New York Times‘te 

kullanılan kelime seçimleri, haberin içeriği daha taraflı iken The Times‘ta yer alan 
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haberler de oryantalist söylemler taĢımasına rağmen yine de sunumu daha objektif 

görünmektedir.  

Ġncelenen haberlerin gazetelerde yer almasının nedeni çatıĢma, siyasi dengesizlik 

gibi olumsuz unsurlar içermeleridir. Ayrıca haberlerde etnik ayrımlar özellikle 

vurgulanmakta ve varsa Ġslam unsuru ön plana çıkarılmaktadır. Haberlerde baĢka 

dinlerle ilgili tanımlamalar yapılmamaktayken Ġslam bu yönde kullanılmaktadır. 

Özellikle Ģiddetle ilgili haberlerde Ġslam, Ġslamcı, Müslüman tanımlamaları 

kullanılmakta ve genellikle haber giriĢlerinde bu tanımlamalar dikkat çekilmektedir.  

Haberlerde, Doğu‘yu tanımlamak için belli baĢlı kelimelerin tercih edildiği 

görülmektedir. ―Geleneksellik‖, ―devlet otoritesi ve ona bağlılık‖, ―Ģiddet‖, 

―kargaĢa‖, ―yoksulluk‖, ―tembellik‖, ―geliĢmemiĢlik‖  öne çıkan tanımlamalar 

arasında yer almaktadır. Bu tanımlamalarla yaratılmıĢ olan Doğu düĢüncesi 

yenilenmekte ve Batı‘nın ―öteki‖si ortaya çıkmaktadır. ―Devlet otoritesi ve ona 

bağlılık‖ haberlerde kullanılan tanımlamalar arasında yer almaktadır, ancak bir 

yandan da Doğu devletleri haberlerin içinde vatandaĢlarına sahip çıkmayan ve onları 

yönetmeyi beceremeyen kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Doğu ülkelerinde 

yaĢanan ―ayaklanma‖lar, ―çatıĢma‖lar devlet tarafından kontrol altına alınamayan ya 

da güçlükle kontrol edilebilen olaylar olarak aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra bu 

devletlerin vatandaĢlarının yaĢadıkları sıkıntılara rahat bir Ģekilde çözüm bulamadığı 

vurgusu haberlerde yer almaktadır.  

Haberlerde rastlanan bir diğer özellik ise olayların tarihsel köklerinin, art alan 

bilgilerinin verilmemesidir. Haberler genel olarak neden-sonuç iliĢkisi kurulmadan 

verilmekte, olayın neden ve nasıl olduğu anlaĢılamamaktadır. Böylece Batılı okurun 

zaten yabancı olduğu ve aklında basmakalıp fikirlerle oluĢmuĢ olan Doğu imajı 

tazelenmektedir. Haberlerde art alan bilgisinin verilmemesi nedeniyle okurlar, 

Doğu‘da yaĢananları anlaĢılmaz ve karmaĢık bulmaktadır. Haberlerde bu bilgilerin 

verilmemesinin nedeni, hem muhabirlerin bölge hakkındaki olaylara hakim 

olmaması hem de var olan Doğu düĢüncesinin sürdürülmesidir. Doğu düĢüncesi 

sürdürülürken Batı düĢüncesi de ortaya çıkmakta ve Batı‘nın Doğu‘ya karĢı üstün 

olduğu fikri bir kez daha hatırlatılmaktadır.   
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Ġncelenen haberlere bakıldığında çoğunlukla gazetelerin kendi muhabirleri tarafından 

haberlerin toplandığı görülmektedir. Sadece The Times‘in Çin ile ilgili haberinde 

Çin‘in resmi haber ajansı ġinhua‘nın bir haberine çok kısa bir Ģekilde yer verilmiĢtir.  

Batı ülkelerinin kendileri dıĢındaki ülkelerin medya organizasyonlarından 

faydalanmaları sık rastlanan bir durum değildir. Ayrıca örnek olarak seçilen 

haberlerde yerel kaynaklar olsa da çoğunlukla Batılı haber kaynaklarına yer 

verilmiĢtir. Batı mutlaka Doğu adına konuĢmuĢ, onu kendi bakıĢıyla 

değerlendirmiĢtir. Haberlerde genellikle devlet yöneticilerinin açıklamalarına kısıtlı 

olarak yer verilmiĢtir, uluslararası kuruluĢların açıklamalarına ya da Batılı devletler 

tarafından yapılan açıklamalar ise haberlerde daha fazla yer tutmaktadır. Böylece 

Doğu ülkelerinde olan olaylarla ilgili olarak o ülkenin yöneticileri değil, daha çok 

―uluslararası toplum‖ konuĢmaktadır. Dünya, orada yaĢanan olayları Doğululardan 

değil, Batılılar‘dan dinlemek zorunda kalmaktadır ki bu da taraflı bakıĢı 

getirmektedir.  

ÇalıĢmada verilen teorik bilgiler, yapılan haber analizi çalıĢması ile de kanıtlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Önceleri seyyahların gezip gördükleri Doğu‘yu döndüklerinde 

anlatıĢlarının yerini günümüzde medya metinleri aracılığıyla Batılılara ulaĢtırma 

almıĢtır ve kurgulanmıĢ olan Doğu düĢüncesi bu Ģekilde sürüp gitmektedir.  
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EK 1: 

THE NEW YORK TIMES HABERLERĠ 

Haber 1: 

Challenging Sex Taboos, With Help From the Koran 

6 June 2009 

Robert F. WORTH 

DUBAI- Wedad Lootah does not look like a sexual activist. A Muslim and a native 

Emirati, she wears a full-length black niqab — with only her brown eyes showing 

through narrow slits — and sprinkles her conversation with quotes from the Koran. 

Yet she is also the author of what for the Middle East is an amazingly frank new 

book of erotic advice in which she celebrates the female orgasm, confronts taboo 

topics like homosexuality and urges Arabs to transcend the backward traditions that 

limit their sexual happiness. 

The book, ―Top Secret: Sexual Guidance for Married Couples,‖ is packed with vivid 

anecdotes from Ms. Lootah‘s eight years as a marital counselor in Dubai‘s main 

courthouse. It became an instant scandal after it was published in Arabic in the 

Emirates in January, drawing praise from some liberals and death threats from 

conservatives, who say she is guilty of blasphemy or worse. 

Ms. Lootah, a strong-willed and talkative 45-year-old, is one of a small but growing 

number of Arabs pushing for more openness and education about sex. Unlike earlier 

generations of women who often couched their criticism in a Western language of 

female emancipation, Ms. Lootah and her peers are hard to dismiss as outsiders 

because they tend to be religious Muslims who root their message in the Koran.  

Ms. Lootah, for instance, studied Islamic jurisprudence in college, not Western 

psychology, and her book is studded with religious references. She submitted the text 

to the Mufti of Dubai before publishing it, and he gave his approval (though he 
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warned her that Arab audiences might not be ready for such a book, especially by a 

woman).  

―People have said I was crazy, that I was straying from Islam, that I should be 

killed,‖ Ms. Lootah said. ―Even my family ask why I must talk about this. I say: 

‗These problems happen every day and should not be ignored. This is the reality we 

are living.‘ ‖  

She is not a liberal by Western standards. One of the themes of her book is the 

danger of anal sex and homosexuality generally, not because of AIDS but because 

they are banned by the Koran. But her openness about the issue was itself a shock to 

many here.  

In Saudi Arabia and other countries where the genders are rigorously separated, 

many men have their first sexual experiences with other men, which affects their 

attitudes toward sex in marriage, Ms. Lootah said. 

―Many men who had anal sex with men before marriage want the same thing with 

their wives, because they don‘t know anything else,‖ Ms. Lootah said. ―This is one 

reason we need sex education in our schools.‖  

She is also emphatic about the importance of female sexual pleasure, and the 

inequity of many Arab marriages in that respect. One of the cases that impelled her 

to write the book, she said, was a 52-year-old client who had grandchildren but had 

never known sexual pleasure with her husband.  

―Finally, she discovered orgasm!‖ Ms. Lootah said. ―Imagine, all that time she did 

not know.‖  

Another important theme of the book is infidelity. The prevalence of foreign women 

in Dubai and the ease of e-mail and text-message communication has made cheating 

easier (and easier to detect), Ms. Lootah said, helping push the divorce rate to 30 

percent. 
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The Gulf‘s oil-fueled modernization in recent decades has also shattered some old 

Arab social structures. At the same time, the rise of political Islam has undermined 

traditional authorities, leaving many Arabs confused about moral issues.  

―Before, people lived in one place and the community was like one big family,‖ Ms. 

Lootah said. ―Now, people have spread to different areas, everything‘s mixed up and 

traditions have changed.‖  

ONE result is the Family Guidance section in the Dubai Courthouse, which opened 

in 2001 with Ms. Lootah as its first counselor (there are now six others, all men). 

Kuwait‘s government has had a similar social-services wing since the 1990s, and 

other Persian Gulf countries are following suit. Private psychologists and marriage 

counselors also exist throughout the Arab world, though they are still rare.  

―We‘re making a lot of progress,‖ said Heba Kotb, who runs an Islam-oriented sex 

therapy clinic in Cairo, and ran a satellite television talk show on sexual and marital 

issues from 2006 until 2008. ―Ten years ago we were unable to even mention the 

subject, and now people are getting used to hearing it.‖  

There are still formidable obstacles. In a region where ―honor killings‖ of women 

who have sex outside marriage remain fairly common, sex education is widely 

viewed as a portal to sin. Genital cutting of women still takes place in Egypt, though 

it is now illegal. Arab writers and artists have begun to tackle these subjects. 

Thirty years ago the Egyptian director Saleh Abu Seif wrote a screenplay called ―Sex 

School,‖ but the censorship bureau had yet to approve it when he died in 1996. His 

son was finally allowed to direct a modified version of the film, about a sexually 

dissatisfied couple who go to see a therapist, and it was released in 2002 under the 

title ―The Ostrich and the Peacock.‖ 

Ms. Lootah never expected to become part of this debate. One of nine children born 

to an illiterate water-seller in Dubai, she married early and taught elementary school 

for years. Later, she took a job working for an Islamic endowment, where her efforts 

to introduce education and family-reunion days in prison earned her two 
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government-service awards. When Dubai introduced the Family Guidance section of 

its courthouse, Dubai‘s ruler, Sheik Muhammed bin Rashid al-Maktoum, asked her 

to be the first counselor.  

THE family guidance section was established in part to comply with Islamic precepts 

calling for couples who want a divorce to try to work out their problems first. In 

practice, it has become an all-purpose therapy destination for people with marital 

problems. 

Ms. Lootah sees about seven cases a day, individuals and couples. Most of them are 

native Emiratis, but in the multicultural world of Dubai — where about 90 percent of 

the population is foreign — she has also counseled some Europeans and Asians. As 

in the criminal courts next door, a translator sits in on the session, and sometimes 

even offers advice to bridge cultural gaps.  

―Some people are amazed I can work with people with only my eyes showing,‖ Ms. 

Lootah said, with a ripple of laughter. ―Maybe it‘s because of the way I move my 

hands! But I can tell you that people come here, and they speak very frankly with 

me.‖  

She reels off stories from her practice in rapid fire: the Emirati military officer whose 

wife had an affair because he was away from home too much; the woman who 

thought fellatio was against Islam (not true at all, Ms. Lootah notes); the wife who 

discovered her husband dressing up as a woman and going out to gay bars. She 

seems bent on showing that there is a whole world of sexual confusion that would 

benefit from open discussion.  

Publishing the book, she notes, was a difficult choice. Her father supported her, but 

other family members sometimes wondered why she had to be so public about it all. 

After it was published a man called her office phone and threatened to kill her. Other 

threats appeared on the Internet. 

She brushes them off, saying she has declined an offer of protection from the 

government. Besides, she adds, educating the public is worth the risk.  
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―A few days ago a woman came in and asked me if it is O.K. to kiss the man all over 

his body,‖ she said. ―I told her, ‗Read my book!‘ ‖ 

Haber 2: 

As Iran Gets Ready to Vote, the Economy Dominates 

10 June 2009  

Robert F. WORTH 

TEHRAN- In the West, Iran‘s coming presidential election is viewed largely 

through the lens of President Mahmoud Ahmadinejad‘s crackdown on social 

freedoms and his combative approach to Israel, the United States, and Iran‘s nuclear 

program.  

But here, as in so many other elections, another issue is seen as more important: the 

economy. Iran‘s crippling inflation rate, unemployment, and the question of how its 

oil revenue is being spent are at the top of the agenda for most voters, analysts say.  

The two main camps here see the issue in starkly opposed terms, with Mr. 

Ahmadinejad‘s supporters saying his policies have improved things for average 

people, while all three of his challengers in the election on Friday insist that the 

economy is in serious trouble. Even when it comes to basic economic indicators, the 

two sides often present starkly opposed statistics and projections, leaving many 

voters confused about what to believe.  

To some extent, both sides have a case to make: Mr. Ahmadinejad‘s populist policies 

have enriched some segments of the population, but a longer trend of unemployment 

and economic stagnation is evident as well. 

In his debates with other candidates, Mr. Ahmadinejad has held up graph after graph 

purporting to show that Iran‘s economy is in splendid shape, cruising through the 

global recession that has ravaged much of the West.  
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In fact, growth has slowed sharply in Iran, which is heavily dependent on oil exports. 

The International Monetary Fund projects the country‘s economy will expand by 3.2 

percent in 2009, down from 4.5 percent in 2008 and nearly 8 percent in 2007. 

During a debate on Saturday, one of Mr. Ahmadinejad‘s rivals watched in disbelief 

— eyes wide, head cocked as though knocked off balance — as the president 

delivered a cheerful lecture about his good economic stewardship.  

―Do you think I came from the desert, and that I don‘t know anything about figures?‖ 

said the candidate, Mehdi Karroubi, his voice almost quivering with outrage.  

Mr. Karroubi went on to dispute Mr. Ahmadinejad‘s numbers, including his claim 

that inflation was at 14 percent, not the 23.6 percent reported this week by Iran‘s 

Central Bank.  

Other challengers have done the same thing, holding up their own graphs and reading 

litanies of gloomy statistics on job losses and slumping oil revenue. 

Mr. Ahmadinejad did not invent the numbers, as his detractors claim, but he 

emphasized some data that suited his purposes and ignored other widely used 

indicators.  

Inflation is about 14 percent when it is measured as the year-on-year change in 

prices, said Saeed Leylaz, an economist who was briefly a minister in the reformist 

government of Mohammad Khatami. But in Iran as elsewhere, inflation is usually 

referred to as an annualized average, or projected annual rate, based on the rise in 

prices in a recent month or quarter, and by that measure it is 23.6 percent, according 

to Iran‘s Central Bank.  

Measured either way, inflation is far higher today than it was four years ago, even as 

growth has slowed, undermining Mr. Ahmadinejad‘s claim that the economy has 

improved on his watch.  

Mr. Leylaz said that revenues from oil exports soared in the last few years, and that 

petrodollars pumped into the economy tended to fuel inflation rather than productive 
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growth. The accusation that Iran‘s oil wealth has been wasted is rooted in fact, he 

argued.  

In addition, unemployment is increasing fast. It was 10.5 percent four years ago, and 

it is now 17 percent, Mr. Leylaz said.  

―The problem is that Ahmadinejad has focused on the distribution of wealth, and 

what we need is the creation of wealth,‖ Mr. Leylaz said. With a disproportionately 

young population, Iran desperately needs more economic growth and more jobs.  

Instead, economists say, Mr. Ahmadinejad has bought political support among the 

poor and lower middle class by increasing pensions and government workers‘ wages. 

He has also handed out so-called justice shares of state firms that are selling stock to 

the public, and provided low-interest loans to young married couples and 

entrepreneurs.  

Mr. Ahmadinejad‘s rivals say the money should have been spent on creating jobs and 

improving Iran‘s infrastructure.  

Yet the populist policies clearly serve a purpose.  

―He helps the poor, he supports the families of the martyrs and the wounded,‖ said 

Hassan Muhammad Zadeh, a 47-year-old veteran who had come to show his support 

at a vast Ahmadinejad rally on Monday.  

Mr. Zadeh explained that his pension had more than doubled, to $500 a month, since 

Mr. Ahmadinejad came to office.  

Others in the swelling crowd, gathered at an unfinished prayer hall in central Tehran, 

had their own stories of how loans and salary increases had cemented their loyalty to 

Mr. Ahmadinejad, who is widely seen here as simple man with a deep sympathy for 

the poor.  

―Who says Ahmadinejad created unemployment?‖ said Hamid Nassiri, a 25-year-old 

from south Tehran who works in a market. ―It‘s not true at all. He is from the people, 

and he attends to the people‘s needs.‖ 
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Those who oppose Mr. Ahmadinejad tend to be better off and more educated. Issues 

like social freedoms and Iran‘s reputation in the world are important to them. Many 

also say his redistributionist policies, while popular, have undermined the economy.  

―Ahmadinejad has destroyed the country,‖ said Bahram, a 23-year-old student in 

Tehran, who refused to give his last name because he said he feared repercussions for 

criticizing the president. ―We need jobs. We want our money to be for us, not for 

Hezbollah in Lebanon.‖ 

Haber 3:  

Pakistan’s ‘Invisible Refugees’ Burden Cities 

18 June 2009 

Sabrina TAVERNISE 

MARDAN- The Khan family made it through Taliban rule, a military offensive and 

the three-day journey to this crowded city.  

Seventy-five members of the extended Khan family have been sharing three rooms 

and one bathroom in Mardan. The man lying on the floor was recovering from a 

recent stomach operation.  

But after more than a month of living together — 75 people, three rooms, one 

bathroom — they might not survive one another.  

―This is a test for us,‖ said Akhtar Jan, a mother of four who is part of the extended 

family. ―If we don‘t smile, we would be dead from crying.‖ 

Pakistan is experiencing its worst refugee crisis since partition from India in 1947, 

and while the world may be familiar with the tent camps that have rolled out like 

carpets since its operation against the Taliban started in April, the overwhelming 

majority of the nearly three million people who have fled live unseen in houses and 

schools, according to aid agencies. 
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They are the invisible refugees, and their numbers have swollen the populations of 

towns like this one northwest of the capital, Islamabad, multiplying burdens on 

already sagging roads, schools, sewers and water supplies, and, not least, on their 

host families.  

Most fled suddenly, without cash or belongings, and many have limited access to the 

millions of dollars in international aid that has been flowing in.  

―People aren‘t noticing them,‖ said Michael McGrath, Pakistan director of Save the 

Children, an aid organization that has focused on refugees outside of camps. ―Their 

needs are not being met.‖ 

Their hardships have made time of the essence. Refugees said they left their homes 

because they believed that the government was serious about stopping the militants 

this time. The more time passes, the more good will is lost, and the more likely they 

are to become frustrated with the war effort.  

―This is it,‖ Hamid Akbar, 25, a refugee from the Swat Valley, said in Peshawar, the 

regional capital. ―The military isn‘t going to get another chance.‖  

But as far as the refugee crisis goes, the provincial and federal governments‘ 

response has been haphazard, or non-existent. Refugees said in interviews last week 

that they saw no evidence of government assistance.  

The main relief effort is instead carried out by aid organizations and the United 

Nations, which register refugees in the tent camps, most which are far from the city 

centers. Many of the displaced did not know how to register, or even that they could. 

All of this puts the burden on their host families, who, according to a survey 

conducted by Save the Children, have taken in more than two families each. (The 

average family size is 10.) 

It is a colossal act of charity. The survey found that only a third of refugees were 

living with relatives. The rest were staying with friends and even strangers. 
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―It would have been a disaster if these people didn‘t take them into their homes,‖ 

said Azam Khanis, who is coordinating the provincial government‘s aid effort. 

But that generosity is not endless. It has been more than a month since Pakistan 

began the operation in Swat, and host families are tiring of their guests.  

Ms. Jan said her family navigated daily life by assigning numbers to family 

members, divvying up bathroom time, sleeping time, and the time for cooking, which 

takes place over two blue propane gas canisters in a courtyard.  

At night, 25 women and children sleep together in her room, covering the stone floor 

like a blanket. ―Foot on mouth, hand in face,‖ are the words Ms. Jan uses to describe 

it.  

They have taken over three spare rooms in a building reserved for guests that belongs 

to a local businessman. They get free lunches at a nearby school, but the rice is full 

of pebbles. For dinner, they are on their own. On a recent night, Ms. Jan cooked 

turnips. 

―We are forgotten,‖ said Shah Khan, one of her cousins.  

The Swat Valley, where the Khan family is from, is cool, green and full of streams 

and forests, and the searing heat of Mardan is unfamiliar. Children were lying in 

wilted forms on mats on the floor.  

Hamza Bakht, 14, spends his days on the street for relief from the stifling two-room 

apartment where his 40-member family is living. When he was home in the Swat 

Valley, his parents shut him inside and forbade him to go out after school, for fear 

that he would be forcibly recruited by the Taliban, whose foot soldiers were mostly 

teenagers. 

―Mostly I watched TV,‖ he said. 

None of Hamza‘s friends had joined the Taliban, but he knew boys his age who had. 

They were tempted by simple things, he said, like military training exercises that 

―made you feel manlike, as if you were defending something.‖ 
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Members of his own family were convinced. One of his aunts giggled that her sister 

had given her jewelry to the Taliban. 

―They told us they were building a seminary,‖ said the sister, looking apologetic. 

―We didn‘t know they‘d do this to us.‖ 

For women, the dynamic is different. In many traditional families, women are not 

allowed to mix with men who are not close family members, a rule that now requires 

acrobatic feats and that can be infuriating for the hosts, making them unwelcome 

strangers in their own homes. They are Pashtun, an ethnicity famous for its 

hospitality, but tradition is being stretched to its limit. 

―I thought they‘d be living with us for a week, but it‘s been a month,‖ said Noman 

Ashraf, a teacher, whose mother and sister moved to a relative‘s house to make room 

for 16 Swat refugees, mostly women and children. 

Every part of his daily routine is different. He cannot go into the kitchen to have his 

morning tea, because the women are there. He does not set his alarm for morning 

prayer so as not to wake the five men who are sleeping beside him. Children — at 

least six — tumble through the house, hiding combs and rolls of tape, and demanding 

to watch television in Mr. Ashraf‘s room just as he begins to grade papers. 

―It‘s a sort of hospitality,‖ he said. ―I can‘t tell them no.‖ 

But he added, ―I can‘t explain in words how much I am suffering.‖ 

Shy to ask the new women to wash his dirty clothes, he sends them to his mother and 

sister in the village, about an hour‘s drive away. One day, the water ran out because 

the women forgot to turn on the pump, leaving Mr. Ashraf fully soaped and shivering 

with fury. 

―This could happen to my family too,‖ he said. ―It‘s a test. If I‘m not patient, it‘s 

possible that God will notice.‖ 
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Haber 4:  

Somali Minister Killed in Bombing 

19 June 2009 

Mohammed RAHIM 

MOGADISHU- A suicide car bomber killed Somalia‘s security minister and more 

than a dozen others north of the capital on Thursday, witnesses and officials said, 

dealing a major setback to the government‘s efforts to withstand the Islamist 

insurgency seeking to topple it. 

The security minister, Omar Hashi Adan, had been in the town of Beledweyne near 

the border with Ethiopia during the last couple of months to enlist local, pro-

government militias in the fight against the insurgents.  

But at around 11 a.m. on Thursday, a driver with a car full of explosives attacked the 

Madina Hotel where Mr. Adan and other Somali officials, including the former 

ambassador to Ethiopia, were staying, residents said. 

―I saw pools of blood with at least 15 people‘s bodies cut in pieces by the 

explosives,‖ said a witness who gave his name only as Abdulle out of fear of 

retribution. Some estimates placed the number of dead above 20. ―This is a disaster,‖ 

Abdulle added. ―May God save us from such a disaster.‖  

The attack followed heavy fighting in Mogadishu, the capital, over the last two days, 

making for some of the worst violence since an intense battle for control of the city 

began last month between the government and the insurgents. On Wednesday, 

Mogadishu‘s police chief was killed after a strike on a rebel stronghold, and fighting 

continued well into the night, with dozens killed and wounded, including many 

civilians. 

In a news conference on Thursday, the president of the transitional federal 

government, Sheik Sharif Sheik Ahmed, confirmed the deaths of the security 



138 

 

minister and the former ambassador, Abdirakim Farah Laqanyo, and blamed Al 

Qaeda for the attack. 

―This country has been invaded by foreign jihadists in the name of the religion,‖ he 

said. ―I know they daily come to Somalia and their aim is only to kill, but nothing 

else.‖  

The president‘s assertion that the attack was carried out by Al Qaeda, as opposed to 

Somali insurgents accused of having ties to it, could not be independently confirmed. 

Most analysts say that Al Qaeda is not directly involved in the attacks in Somalia, 

though foreign jihadists have joined the fighting, and American officials contend that 

Al Qaeda is ―in communication‖ with the Shabab, one of the principal Islamist 

groups fighting the government. 

Indeed, a Shabab spokesman, Sheik Ali Mohamoud Rageh, soon claimed 

responsibility for the attack that killed the security minister.  

―Thanks to God, the enemies of God were devastated‖ in the attack on the hotel, Mr. 

Rageh said. He added that the strike was revenge for ―criminal activities against 

Islam,‖ including the government‘s past reliance on Ethiopian troops to fight the 

insurgents on Somali soil.  

In the capital, at least 17 people were killed and a dozen others wounded in more 

mortar attacks between government forces and the insurgents late Wednesday, 

residents said. The renewed fighting, which started only hours after other deadly 

exchanges, began when several minibuses full of insurgents attacked a strategic route 

that connects the presidential palace and the airport.  

Witnesses said gunfire and mortar shells hit residential neighborhoods, killing 

civilians as they returned from the market late Wednesday afternoon.  

―I saw five bodies‖ killed in mortar strikes on Wednesday evening, said one resident, 

Abdulkadir Isse. ―Four of the bodies were women.‖  
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The shelling in the capital continued overnight, residents said, with at least 12 bodies 

found Thursday morning. 

Haber 5:  

Zimbabwe’s Diamond Fields Enrich Ruling Party, Report Says 

27 June 2009 

Celia W. DUGGER 

JOHANNESBURG- Zimbabwe‘s military, controlled by President Robert 

Mugabe‘s political party, violently took over diamond fields in Zimbabwe last year 

and has used the illicit revenues to buy the loyalty of restive soldiers and enrich party 

leaders, Human Rights Watch charged in a report released Friday. 

Human Rights Watch says the military killed more than 200 miners in the Marange 

fields.  

The party, ZANU-PF, has used the money from diamonds — smuggled out of the 

country or illegally sold through the Reserve Bank — to reinforce its hold over the 

security forces, which seemed to be slipping last year as the value of soldiers‘ pay 

collapsed with soaring inflation, Human Rights Watch researchers said. 

On Friday, Zimbabwe‘s government roundly denied the charges in the report, which 

cited visits by its researcher to the diamond fields in February and interviews with 

soldiers, miners and other witnesses.  

The information minister, Webster Shamu, of ZANU-PF, said in a telephone 

interview that the report‘s aim was to tarnish the country‘s image, block the sale of 

its diamonds internationally and, ―in so doing, deny Zimbabwe much needed foreign 

currency.‖  

―The whole report is just not true,‖ he said.  
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Last year Zimbabwe‘s state media depicted the military blitz, code-named Operation 

No Return, in the Marange district as a push to restore order in the midst of a lawless 

diamond rush in the area. 

But the Human Rights Watch report charged that the military killed more than 200 

miners and used the push to seize the Marange fields.  

Some miners died when soldiers opened fire from helicopters with automatic rifles 

mounted on them, the group said. Many of the dead were taken to the morgue at 

Mutare General Hospital, or buried in mass graves, the report says. 

Army brigades are being rotated into the diamond fields, discovered in 2006, so more 

soldiers can profit from the illegal trade, the report says.  

Villagers from the area, some of them children, are being forced to work in mines 

controlled by military syndicates and have complained of being harassed, beaten and 

arrested, the report says.  

―It‘s a big cash cow for the military and the police, especially since Zimbabwe is 

virtually bankrupt,‖ Dewa Mavhinga, the Zimbabwean lawyer who was the main 

researcher for the report, said in an interview. 

Mr. Mugabe, who has ruled for 29 years, is now governing with his rival, Prime 

Minister Morgan Tsvangirai, leader of the Movement for Democratic Change, who 

spent the past three weeks in Western capitals seeking assistance for Zimbabwe‘s 

devastated economy.  

President Obama and European heads of state have generally declined to aid 

Zimbabwe‘s government directly, in part because of concerns that it continues to 

flout the rule of law. 

The Human Rights Watch report is the latest sign of growing international concern 

about charges of killings and human rights abuses in the diamond fields southwest of 

the city of Mutare. 
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―While Zimbabwe‘s new power-sharing government, formed in February 2009, now 

lobbies the world for development aid, millions of dollars in potential government 

revenue are being siphoned off,‖ the report said.  

The World Federation of Diamond Bourses, an umbrella group of 28 bourses in 20 

countries, called on its members in April not to trade diamonds that originate in the 

Marange deposits in Zimbabwe.  

―Somewhere along the line, we have to stand up and be counted,‖ Michael H. 

Vaughan, the federation‘s executive director, said in an interview on Friday. 

On Sunday, representatives of the Kimberley Process, an alliance of industry, civic 

and government officials set up to stop the flow of so-called blood diamonds, will be 

traveling to Zimbabwe to explore whether the country is complying with the 

alliance‘s standards. 

A coalition of nonprofit groups is lobbying to have Zimbabwe suspended from 

membership in the Kimberley Process. ―There‘s rampant smuggling out of the 

country,‖ said Annie Dunnebacke of Global Witness, one of the nonprofit groups. 

―The military is profiting from the trade and is directly involved in the sale of the 

diamonds.‖ 

At a time when Zimbabwe is struggling to pay civil servants and soldiers a stipend of 

$100 a month, the extra income from diamond mining for soldiers is serving ―to 

mollify a constituency whose loyalty to ZANU-PF, in the context of ongoing 

political strife, is essential,‖ the Human Rights Watch report said.  

In December, soldiers rioted in Harare, Zimbabwe‘s capital, to protest pay that had 

become virtually worthless as inflation increased to astronomical levels. Analysts 

and Western diplomats said at the time that Mr. Mugabe might lose his grip on 

power if he were unable to sustain the patronage he had deployed for decades. 
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Haber 6:  

Riots in Western China Amid Ethnic Tension 

6 July 2009 

Edward WONG 

BEIJING- At least 1,000 rioters clashed with the police on Sunday in a regional 

capital in western China after days of rising tensions between Muslim Uighurs and 

Han Chinese, according to witnesses and photographs of the riot. 

The rioting broke out Sunday afternoon in a large market area of Urumqi, the capital 

of the vast, restive desert region of Xinjiang, and lasted for several hours before riot 

police officers and paramilitary or military troops locked down the Uighur quarter of 

the city. The rioters threw stones at the police and set vehicles on fire, sending 

plumes of smoke into the sky, while police officers used fire hoses and batons to beat 

back rioters and detain Uighurs who appeared to be leading the protest, witnesses 

said.  

At least 3 Han Chinese and one police officer were killed in the rioting and 20 were 

injured, according to Xinhua, the official news agency. Dozens of Uighur men were 

led into police stations with their hands behind their backs and shirts pulled over 

their heads, one witness said. Early Monday, the local government announced a 

curfew banning all traffic in the city until 8 p.m. 

The riot was the largest ethnic clash in China since the Tibetan uprising of March 

2008, and perhaps the biggest protest in Xinjiang in years. Like the Tibetan unrest, it 

highlighted the deep-seated frustrations felt by some ethnic minorities in western 

China over the policies of the Communist Party. 

Many Uighurs, a Turkic-speaking Muslim group, resent rule by the Han Chinese, and 

Chinese security forces have tried to keep oil-rich Xinjiang under tight control since 

the 1990s, when cities there were struck by waves of protests, riots and bombings. 
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Last summer, attacks on security forces took place in several cities in Xinjiang; the 

Chinese government blamed separatist groups. 

Early Monday, Chinese officials said the latest riots were started by Rebiya Kadeer, a 

Uighur human rights advocate who had been imprisoned in China and now lives in 

Washington, Xinhua reported. As with the Dalai Lama, the Tibetan spiritual leader, 

Chinese officials often blame Ms. Kadeer for ethnic unrest; she denies the charges. 

The clashes on Sunday began when the police confronted a protest march held by 

Uighurs to demand a full government investigation of a brawl between Uighur and 

Han workers that erupted in Guangdong Province overnight on June 25 and June 26. 

The brawl took place in a toy factory and left 2 Uighurs dead and 118 people injured. 

The police later arrested a bitter ex-employee of the factory who had ignited the fight 

by starting a rumor that 6 Uighur men had raped 2 Han women at the work site, 

Xinhua reported. 

There was also a rumor circulating on Sunday in Urumqi that a Han man had killed a 

Uighur in the city earlier in the day, said Adam Grode, an English teacher living in 

the neighborhood where the rioting took place. 

―This is just crazy,‖ Mr. Grode said by telephone Sunday night. ―There was a lot of 

tear gas in the streets, and I almost couldn‘t get back to my apartment. There‘s a 

huge police presence.‖ 

Mr. Grode said he saw a few Han civilians being harassed by Uighurs. Rumors of 

Uighurs attacking Han Chinese spread quickly through parts of Urumqi, adding to 

the panic. A worker at the Texas Restaurant, a few hundred yards from the site of the 

rioting, said her manager had urged the restaurant workers to stay inside. Xinhua 

reported few details of the riot on Sunday night. It said that ―an unknown number of 

people gathered Sunday afternoon‖ in Urumqi, ―attacking passers-by and setting fire 

to vehicles.‖ 

Uighurs are the largest ethnic group in Xinjiang but are a minority in Urumqi, where 

Han Chinese make up more than 70 percent of the population of two million or so. 
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The Chinese government has encouraged Han migration to the city and other parts of 

Xinjiang, fueling resentment among the Uighurs. Urumqi is a deeply segregated city, 

with Han Chinese there rarely venturing into the Uighur quarter. 

The Uighur neighborhood is centered in a warren of narrow alleyways, food markets 

and a large shopping area called the Grand Bazaar or the Erdaoqiao Market, where 

the rioting reached its peak on Sunday. 

Mr. Grode, who lives in an apartment there, said he went outside when he first heard 

commotion around 6 p.m. He saw hundreds of Uighurs in the streets; that quickly 

swelled to more than 1,000, he said.  

Police officers soon arrived. Around 7 p.m., protesters began hurling rocks and 

vegetables from the market at the police, Mr. Grode said. Traffic had ground to a 

halt. An hour later, as the riot surged toward the center of the market, troops in green 

uniforms and full riot gear showed up, as did armored vehicles. Chinese government 

officials often deploy the People‘s Armed Police, a paramilitary force, to quell riots.  

By midnight, Mr. Grode said, some of the armored vehicles had begun to leave, but 

bursts of gunfire could still be heard. 

Haber 7:  

Tamils Now Languish in Sri Lanka Camps 

13 July 2009 

Lydia POLGREEN 

CHEDDIKULAM- When the piercing whistle and sharp thuds of artillery shells 

grew faint, S. Theventhran dashed to safety. 

After days of cowering in a narrow, open trench on a strip of beach in the 

northeastern corner of Sri Lanka, he was cheered by the sight of Sri Lankan Army 

soldiers helping wounded and terrified survivors of the last stand of the Tamil Tiger 

rebels, who had held nearly 300,000 Tamil civilians hostage.  
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More than two months later, Mr. Theventhran, a 56-year-old Tamil civil servant, 

finds himself once again a captive, this time of the people who freed him from the 

Tigers‘ grip. 

―We were liberated,‖ he said in an interview at one of the sprawling, closed camps 

set up here to house those displaced in the war against the rebel group, known as the 

Liberation Tigers of Tamil Eelam. ―Now we are prisoners again. I lost everything in 

this war. The Tigers killed my son. I lost my property. Now I have lost my freedom, 

too.‖ 

Hundreds of thousands of Tamils remain locked in camps almost entirely off limits 

to journalists, human rights investigators and political leaders. The Sri Lankan 

government says that the people in the camps are a security risk because Tamil Tiger 

fighters are hiding among them. 

But diplomats, analysts, aid workers and many Sri Lankans worry that the historic 

chance to finally bring to a close one of the world‘s most enduring ethnic conflicts is 

slipping away, as the government curtails the rights of Tamil civilians in its efforts to 

stamp out the last remnants of the Tigers. 

―The government told these people it would look after them,‖ said Veerasingham 

Anandasangaree, a prominent Tamil politician who has been a staunch supporter of 

the government‘s fight against the Tamil Tigers. ―But instead they have locked them 

up like animals with no date certain of when they will be released. This is simply 

asking for another conflict later on down the road.‖ 

The Sri Lankan government has portrayed its final battle against the 26-year 

insurgency by the Tamil Tigers, which ended in late May with the killing of the 

group‘s leader, Velupillai Prabhakaran, as a rescue mission to liberate civilians held 

hostage by one of the world‘s richest and most ruthless armed groups, branded 

terrorists by governments across the globe. 

―We can‘t say this was a war; it was a humanitarian operation to safeguard the 

people of the area,‖ said Sri Lanka‘s president, Mahinda Rajapaksa, in a rare 
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interview last week. ―They knew we were not against the Tamil people, against the 

civilians. This was only against the terrorists.‖ 

Although many of the camps‘ residents are grateful to the government for freeing 

them from the rebels, frustration and anger are building as it becomes clear that 

reconciliation and finding a political solution to the grievances of the Tamils and 

other minority groups in Sri Lanka will have to wait. 

Conditions in the camps have improved since the early days in April and May when 

the sudden influx of hundreds of thousands of people caught the government and aid 

groups flatfooted. Hundreds of sturdy shelters are being built to replace flimsy tents. 

Children are attending schools, and health centers and hospitals are helping check the 

spread of infectious diseases. But that has done little to tamp down the impatience of 

those living here. The screening process has lasted longer than most people had 

imagined.  

Mr. Rajapaksa said that he had ordered that 80 percent of the displaced should be 

resettled by the end of the year. But government officials say this goal may be tough 

to meet, because many of the land mines across much of the north have not been 

cleared. 

 

Many of the displaced people here said they would happily leave the crowded camps 

to stay with relatives elsewhere in the country until they could return to their villages.  

Some elderly people have been allowed to leave, but government officials refused to 

say when others who have been screened would be released. 

Mr. Rajapaksa said that the residents of the camps, which the government refers to as 

―welfare villages,‖ must be confined, because anyone could be a hidden rebel.  

The government says about 10,000 fighters have been identified so far, most because 

they turned themselves in.  
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Indeed, the murky status of the people held here in what many describe as internment 

camps is emblematic of the conundrum at the heart of Sri Lanka‘s civil war. The 

Tamil Tigers so thoroughly insinuated themselves into Tamil communities, 

particularly here in the Tamil Tigers‘ former stronghold in the north, that in the 

government‘s eyes the two have become virtually synonymous. 

―They recruited everybody,‖ Mr. Rajapaksa said, including old men and teenage 

girls. ―Everyone was ready to take the gun.‖ 

Mr. Rajapaksa, who was elected in 2005 after promising to end the war, has cast the 

struggle against the Tamil Tigers as part of the war against terrorism. He is fond of 

saying that there are no minorities in Sri Lanka, ―only people who love their country 

and people who don‘t love their country.‖  

Sri Lanka‘s government has celebrated its triumph over the Tigers as the world‘s first 

purely military defeat of an insurgent terrorist group. The war spanned nearly three 

decades and left tens of thousands of people dead and uprooted hundreds of 

thousands more. 

But human rights organizations here and abroad have documented some of the other 

heavy costs of the victory.  

The government has clamped down hard on dissent. Journalists have been 

mysteriously killed, arrested and chased from the country.  

Thousands of Tamils have disappeared, presumably arrested by the government on 

suspicion of being Tamil Tiger fighters, according to Mano Ganesan, a Tamil 

member of Parliament who has been tracking disappearances for years. 

Questions remain about how many civilians were killed in the last bloody weeks of 

the war, when the Tigers were pushed onto a narrow stretch of beach along with 

hundreds of thousands of civilians.  
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After insisting for months, improbably, that no civilians had died, Mr. Rajapaksa 

acknowledged that some must have been killed and said that the government was 

investigating the last days of the war. 

―My instruction was there cannot be any single civilian casualty,‖ he said. ―The army 

was very careful.‖ 

But the United Nations has said that at least 7,000 people died up to the end of April, 

when the last push began. No one is sure how many were killed in those last few 

weeks of fighting, but witnesses said the battlefield was covered with bodies.  

Satellite images of the zone seem to contradict government claims that no heavy 

weapons were used there, revealing large, scorched craters. 

―We had to walk over dead bodies,‖ said Priyadharshai Jeeveraj, whose husband, a 

salaried policeman who had worked for the Tigers, was arrested on the last day of the 

fighting and has not been seen since. ―There were hundreds of bodies everywhere.‖ 

The Sri Lankan government has managed to brush off outside efforts to investigate, 

quashing an effort to do so by the Human Rights Council in Geneva in May. 

But the longer the camps for displaced Tamils remain hidden from view, the harder it 

will be for the Sri Lankan government to keep the support of the foreign countries 

helping to pay the millions of dollars required to feed, shelter and clothe the 

displaced. 

―Perversely, if we keep helping we become the jailer of these people,‖ said one 

diplomat from a country that is helping pay for the relief effort.  

Aid organizations, too, are expressing reservations.  

―The longer it goes on, the more it looks like internment,‖ said one aid official, who 

asked not to be identified to protect the charity‘s work. 

But Mr. Rajapaksa said that preventing the Tamil Tigers from regrouping was his 

first priority. 
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―The citizen‘s security is No. 1,‖ he said. ―You must remember that we have just 

defeated the most ruthless terrorist group. We are very careful. I can‘t let this become 

like Baghdad.‖ 

Haber 8:  

Court Redraws Disputed Area in Sudan  

23 July 2009 

Sharon OTTERMAN  

An international tribunal redefined the borders of a disputed oil-rich region between 

north and south Sudan on Wednesday. The ruling seeks to defuse a thorny issue in 

the 2005 peace agreement ending one of Africa‘s longest civil wars by splitting the 

contested zone between the two sides. 

In its ruling, the tribunal, seated at the Permanent Court of Arbitration in The Hague, 

overruled a decision by an international commission that Sudan‘s government 

rejected four years ago. 

The new ruling includes important concessions for both sides, giving the government 

in the north control of the region‘s richest oil fields, but consolidating control of the 

remaining region under the Ngok Dinka, an ethnic group loyal to southern Sudan and 

likely to vote to join it in a coming referendum.  

Both sides in the conflict — President Omar Hassan al-Bashir‘s government in the 

north, and the Sudan People‘s Liberation Movement, which controls the 

semiautonomous south — said Wednesday that they would accept the ruling, which 

was hailed by representatives of the United States, the European Union and the 

United Nations. 

―Both parties have agreed that this question is now settled,‖ the United Nations 

special representative in Sudan, Ashraf Qazi, said Wednesday in a statement from 

the contested region, known as Abyei. 



150 

 

The ruling removes a major roadblock to a 2011 referendum on self-determination 

for the south, the final stage of a six-year peace agreement that stopped the war 

between the north and the south in 2005, after more than two decades of fighting. 

Redrawing the borders of the region, the ruling gives the north uncontested rights to 

rich oil deposits like the Heglig oil field, which had previously been placed within 

Abyei.  

But the decision leaves at least one oil field in Abyei and gives a symbolic victory to 

the Ngok Dinka, affirming their claims to the heartland of the fertile region. 

―Who controls Abyei has taken on a symbolic importance beyond the traditional 

tensions over oil,‖ said Colin Thomas-Jensen, an analyst on Sudan with the Enough 

Project, a group that aims to stop genocide. ―If the two sides can‘t make Abyei work, 

the risk rises that the north and south will go back to war.‖ 

The largely Muslim Arab north and the largely Christian and animist south have 

fought two civil wars since Sudan‘s independence in 1956, the most recent lasting 

more than 20 years. An estimated two million people were killed and some four 

million displaced in the two decades before the 2005 treaty. 

Abyei became a microcosm of the larger issues dividing the north and the south. Two 

sets of ethnic groups — the Muslim Arab Misseriya loyal to the government, and the 

largely animist and Christian Ngok Dinka — live in the area. It is rich in oil and sits 

on the border between the north and the south, an area with many other places that 

remain under contention and were not settled by Wednesday‘s ruling. 

Recent disputes over the region led to a May 2008 battle in which most of the town 

of Abyei was burned to the ground and 50,000 residents were forced to flee. After 

that flare-up, the north and the south agreed to bring the question of Abyei‘s borders 

to the arbitration panel in The Hague.  

By tightening the borders of Abyei and effectively placing many of its Misseriya 

Arab residents in northern territory, the ruling makes it far more likely that the region 
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will vote to join southern Sudan in a 2011 referendum on its final status, experts said. 

In a separate referendum, the south will vote on whether to secede from Sudan.  

Experts warned that serious issues remained in enforcing Wednesday‘s decision. For 

now, the border remains a straight line on a map, and the hard work of cutting across 

grazing lands and other holdings must begin.  

―In principle, the ruling makes both sides relatively happy, but we don‘t know what 

will happen with the implementation,‖ said Fabienne Hara, a vice president at the 

International Crisis Group. 

Until the 2011 referendum on self-determination, Abyei will formally remain a part 

of northern Sudan, presenting security concerns for ethnic groups loyal to the south. 

Renewed violence is a possibility. ―The U.N. has to step up and demonstrate that 

they can keep the peace,‖ said Mr. Thomas-Jensen, the analyst on Sudan. 

The United States and the European Union issued a joint statement urging both sides 

to follow the ruling immediately: ―Both parties must use their authority and influence 

to ensure that the court‘s decision is respected and peacefully implemented.‖  

Haber 9:  

Hamas Shifts From Rockets to Public Relations  

24 July 2009 

Ethan BRONNER  

GAZA- Seven months after Israel started a fierce three-week military campaign here 

to stop rockets from being fired on its southern communities, Hamas has suspended 

its use of rockets and shifted focus to winning support at home and abroad through 

cultural initiatives and public relations.  

The aim is to build what leaders here call a ―culture of resistance,‖ the topic of a 

recent two-day conference. In recent days, a play has been staged, a movie 

premiered, an art exhibit mounted, a book of poems published and a television series 
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begun, most of it state-sponsored and all focused on the plight of Palestinians in 

Gaza. There are plans for a documentary competition. 

―Armed resistance is still important and legitimate, but we have a new emphasis on 

cultural resistance,‖ noted Ayman Taha, a Hamas leader and former fighter. ―The 

current situation required a stoppage of rockets. After the war, the fighters needed a 

break and the people needed a break.‖ 

Mr. Taha and others say that the military has replaced field commanders and 

restructured itself as it learns lessons from the war. The decision to suspend the use 

of the short-range Qassam rockets that for years have flown into Israel, often dozens 

a day, has been partly the result of popular pressure. Increasingly, people here are 

questioning the value of the rockets, not because they hit civilians but because they 

are seen as relatively ineffective. 

―What did the rockets do for us? Nothing,‖ Mona Abdelaziz, a 36-year-old lawyer, 

said in a typical street interview here.  

How long Hamas will hold its fire and whether it will obtain longer-range missiles 

— which it says it is seeking — remain unclear. But the shift in policy is evident. In 

June, a total of two rockets were fired from Gaza, according to the Israeli military, 

one of the lowest monthly tallies since the firing began in 2002.  

In that tactical sense, the war was a victory for Israel and a loss for Hamas. But in the 

field of public opinion, Hamas took the upper hand. Its leaders have noted the 

international condemnation of Israel over allegations of disproportionate force, a 

perception they hope to continue to use to their advantage. Suspending the rocket fire 

could also serve that goal. 

―We are not terrorists but resistance fighters, and we want to explain our reality to 

the outside world,‖ Osama Alisawi, the minister of culture, said during a break from 

the two-day conference. ―We want the writers and intellectuals of the world to come 

and see how people are suffering on a daily basis.‖ 
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That suffering is quite real. An Israeli-led boycott limits economic activity here to 

farming and basic commerce, although Israel does allow about 100 trucks of food 

and medicine in each day, and more and more goods are coming in through desert 

smuggler tunnels from Egypt. Israel is experimenting with minor adjustments, 

allowing some equipment and glass in last week for the first time in a long time.  

Because Israeli officials also believe that they must improve public relations and 

message management, the new focus on culture here sets up an intriguing battle for 

world opinion. Both sides argue that journalists show too much sympathy for the 

other. 

But it may also bring unforeseen risks to the Islamist leaders of Hamas. The play 

currently seen nightly at Gaza City‘s Shawa cultural center offers an example of 

how. 

Called ―The Women of Gaza and the Patience of Job,‖ it consists of a series of 

contemporary and historical scenes about suffering. And while it might be helping to 

create a sense of solidarity among the people of Gaza, it pushes some local limits. 

In one satirical scene, for example, a Hamas fighter is standing over his rocket 

launcher about to fire at Israel when a woman asks about her brother, a fellow 

fighter. 

Oh yes, he replies excitedly, her brother is a hero. He made the Israelis quake in their 

boots. ―He hit Tel Aviv!‖ 

From the audience emerges a dismissive laugh, for it knows how meaningless such 

boasting proved over the years.  

After the show one recent evening, its writer, director and star, Said al-Bettar, said he 

wrote the scene that way to make the point that, ―We were the victims of a big lie.‖ 

He added, ―The people paid a heavy price and society is looking for someone to 

express its views clearly.‖  
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Mr. Bettar, who is not a follower of Hamas and is popular here, said the government 

had not interfered with his work or criticized it. Besides mocking the rockets, he has 

done something else rather subversive — his entire cast (apart from himself) is 

female, and women sing on stage, something that is frowned upon by religious 

Muslims. 

He said he wanted to challenge the conservatives of Gaza and added, ―We need to 

engage with the world, not isolate ourselves.‖ 

Abd Alkhalik Alaff, a poet and literature professor at the Islamic University, is the 

chief consultant on government efforts to use artists and writers to make Gaza‘s case 

abroad. He said there were plans to award work that showed the plight of Gaza and 

added that a television series aimed at the holy month of Ramadan, which starts in 

late August this year, focused on Jerusalem. One of the first cultural products of the 

new campaign was given its premiere last week at the Islamic University. Written by 

Mahmoud Zahar, a physician who is among the most powerful Hamas leaders, it is a 

movie profile of Emad Akel, a commander of the Hamas military wing who was 

killed by Israel in 1993. 

The two-hour film shows Mr. Akel‘s use of numerous disguises, including as a 

religious Israeli settler. It was shot at the new media center on the grounds of what 

used to be called Gush Katif, a group of Israeli settlements in southern Gaza from 

which Israel withdrew four years ago.  

A senior Hamas police commander who spoke on condition of anonymity said the 

focus on culture and away from rockets was appropriate for now. He said Hamas was 

working on increasing the range of its rockets. But he said: ―We have made a 

decision not to fire. As long as Israel is committed to an unofficial truce, so are we.‖ 

He pointed out holes punched in his building by Israeli missiles in late December and 

said the world needed to know. As he bid goodbye, this menacing man with a 

fighting past had world opinion on his mind. With a bow and slight smile, he said, 

―Thank you for coming to Gaza.‖ 
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Haber 10:  

Scores Die as Fighters Battle Nigerian Police 

28 July 2009 

Adam NOSSITER 

DAKAR- Scores have been killed in clashes between the police and members of a 

fundamentalist Islamic sect in towns across northern Nigeria, a predominantly 

Muslim region that for years has had regular and often bloody outbreaks of sectarian 

unrest.  

An obscure group opposed to Western education appears to be at the root of the 

current troubles. The Nigerian police accused it of attacks on police stations in at 

least two states on Sunday and Monday.  

In one state, Bauchi, at least 39 militants were killed on Sunday, a local police 

spokesman said; in another, Yobe, fighters used fuel-laden motorcycles to bomb a 

police station, and then, armed with bows and poison arrows, they attacked officers, 

another police spokesman said. 

At least 55 people have been killed in the two-day wave of violence, according to 

news reports. A spokesman for the national police, Emmanuel Ojukwu, refused to 

confirm the number of dead, saying only that ―a few renegade elements attacked the 

police, and the police fought back.‖  

Mr. Ojukwu said there had also been skirmishes in the state of Borno; news reports 

quoted the country‘s police inspector general, Ogbonna Onovo, as saying that 

militants were ―battling with the police‖ there on Monday.  

In the town of Potiskum, in Yobe, ―people we believe to be Islamic fundamentalists‖ 

drove into the police station at 3 a.m., setting it on fire with the fuel carried by the 

motorcycles, said a police spokesman in Yobe, Mohammed Padah. A police officer 

and a fire safety officer were killed, Mr. Padah said; no militants were killed, though 

some were wounded, and some officers were wounded by the poison arrows, he said.  
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Though Mr. Ojukwu, the national police spokesman, said the violence had been 

largely quelled by late Monday, he acknowledged that ―a number of police officers 

from neighboring states‖ had been sent to ―beef up‖ the police in the affected areas. 

News reports indicated that considerable violence may have occurred in Maiduguri, 

capital of Borno.  

This latest violence differs from the interreligious clashes that have periodically 

flared up in a region where Islamic law has been imposed, with mixed success, over 

the past decade. Hundreds were killed in mob violence involving Christians and 

Muslims in the town of Jos last November, for instance. 

But in the new outbreak, militants appear to be taking aim at Nigerian police forces, 

apparently because they are seen as captives of ―Western education,‖ as a police 

spokesman in Bauchi, Mohammed Barau, put it.  

On Monday, Mr. Barau said the militants were ―religious fundamentalists‖ who were 

―popularly known as Boko Haram,‖ a Hausa expression meaning ―Western education 

is prohibited.‖ Mr. Padah, in Yobe, used a different name for the militants, Yusufia, a 

variation of a Muslim name. Mr. Ojukwu of the national police refused to assign a 

specific motive to the attacks, saying only that ―they are elements who are not happy 

with the status quo or the peace of Nigeria.‖ 

It was not clear late Monday whether the police had entirely quelled the uprising. 

―Efforts are being made to root them out,‖ Mr. Padah said. ―We are gathering 

information about their location and strength.‖ About 176 people were arrested in 

Bauchi, were a curfew was declared.  

Sunday‘s violence in Bauchi was at least the second episode of religious violence in 

the state this year; in February as many as 14 were killed in fighting between 

Christians and Muslims, and mosques and churches were burned. 
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EK 2:  

THE TIMES HABERLERĠ  

Haber 1:  

India ‘was complicit in massacre of civilians’  

1 June 2009  

Jeremy Page  

India was accused of complicity in the killing of an estimated 20,000 civilians in the 

last stages of Sri Lanka‘s 26-year war against the Tamil Tigers. A former 

commander of Indian peacekeeping forces in Sri Lanka, Major-General Ashok 

Mehta, said that India‘s role was ―distressing and disturbing‖. Two human rights 

groups said that India had failed to do enough to protect civilian lives. 

―We were complicit in this last phase of the offensive when a great number of 

civilians were killed,‖ General Mehta, who is now retired, told The Times. ―Having 

taken a decision to go along with the campaign, we went along with it all the way 

and ignored what was happening on the ground.‖ 

Despite being home to 60 million Tamils, India has provided Sri Lanka with military 

equipment, training and intelligence over the past three years, diplomatic sources told 

The Times. More controversially, it provided unwavering diplomatic support and 

failed to use its influence to negotiate a ceasefire for civilians to escape the front line, 

they said. 

India joined a bloc led by China and Russia at a special session of the UN Human 

Rights Council last week to thwart a proposal for a war crimes inquiry, and instead 

supported a resolution praising Sri Lanka. In January India voted in favour of a war 

crimes inquiry into Israel‘s operation in the Gaza Strip, which killed an estimated 

926 civilians. 
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General Mehta said that the Indian Government, led by the Congress Party, wanted 

to counterbalance China and Pakistan, its main regional rivals, which had each 

increased arms sales to Sri Lanka in the past few years. It also wanted to avenge the 

Tigers‘ assassination in 1991 of Rajiv Gandhi, the Prime Minister and late husband 

of Sonia Gandhi, the current Congress leader, he said. 

Brad Adams, Asia director of Human Rights Watch, said that neither reason justified 

failing to act when the Red Cross warned of an ―unimaginable humanitarian 

catastrophe‖. India ―could have saved many lives if it had taken a proactive position 

— and it would not have affected the outcome of the war,‖ he said.  

Sam Zarifi, Asia Pacific director of Amnesty International, said: ―India . . . simply 

chose to support the [Sri Lankan] Government‘s notion that it could kill as many 

civilians as it would take to defeat the Tigers.‖ 

India says that it provided Sri Lanka with non-lethal military equipment and sent 

officials repeatedly to persuade the Government to protect civilians. ―We‘ve 

consistently taken the line that the Sri Lankan Government should prevent civilian 

casualties,‖ a Foreign Ministry spokesman said. 

However, President Rajapaksa of Sri Lanka told NDTV: ―I don‘t think I got any 

pressure from them. They knew that I‘m fighting their war.‖ 

Mr Rajapaksa told The Week magazine that he planned to visit Delhi next month to 

thank Indian leaders. ―India‘s moral support during the war was most important,‖ he 

said. 

Diplomats, human rights activists and analysts say that Delhi either did not use its 

full diplomatic force or, more likely, gave Colombo carte blanche to finish the war. 

India‘s only real concerns, they said, were that the conflict should not create a flood 

of refugees to India. Some raised questions about Vijay Nambiar, a former Indian 

diplomat, who is chief of staff to Ban Ki Moon, the UN Secretary-General. The 

Times revealed last week that Mr Nambiar knew about but chose not to make public 

the UN‘s estimate that 20,000 civilians had been killed, mostly by army shelling. 
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Haber 2:  

Iran reform hopes crushed 

15 June 2009  

Martin Fletcher 

TEHRAN- Fresh violence erupted on the streets of Tehran last night after tens of 

thousands of supporters of Mahmoud Ahmadinejad poured into the capital to 

celebrate his disputed victory in Friday‘s presidential election.  

Hours after Mr Ahmadinejad boasted of his ―epic achievement‖ to a huge rally in 

Tehran‘s biggest square, swarms of basiji — the regime‘s young paramilitary 

volunteers — engaged in battles with opposition supporters, who say that the 

President stole the election through massive and blatant fraud.  

A succession of Western governments challenged the election results. Joe Biden, the 

US Vice-President, said there was an awful lot of doubt about Mr Ahmadinejad‘s 

victory over Mir Hossein Mousavi by a 28 per cent margin. France condemned the 

―brutal reaction‖ of the security forces who rampaged across Tehran all weekend, 

using baton charges, teargas, rubber bullets and stun grenades to disperse incensed 

Mousavi supporters.  

Binyamin Netanyahu, the Israeli Prime Minister, said that Mr Ahmadinejad‘s re-

election underscored the danger posed by Iran‘s pursuit of nuclear weapons. ―The 

greatest threat facing Israel, the Middle East and the whole of mankind is the 

encounter between extremist Islam and nuclear capabilities,‖ he said.  

Asked about the possibility of an Israeli strike against Iran‘s nuclear facilities, Mr 

Ahmadinejad told a press conference: ―There‘s not the slightest possibility anyone 

would make such a stupid mistake.‖  

Mr Mousavi, a former Prime Minister, has not been seen since Friday, but has issued 

statements urging supporters to continue their nationwide protests against the 

election ―charade‖: some results were announced before ballot boxes had even been 
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opened. Last night he appealed to the Guardian Council, a powerful body of senior 

clerics, to declare the election void.  

Zahra Rahnavard, Mr Mousavi‘s wife, accused the President of ―dictatorship‖, 

saying: ―The Iranian people voted to change Ahmadinejad, but this vote became a 

vote to solidify Ahmadinejad.‖  

Mehdi Karoubi, another reformist candidate, said he refused to recognise the 

―illegitimate‖ President, but Mr Ahmadinejad compared the protests to those of 

football supporters whose team has lost. ―They are not important,‖ he said, adding 

that Iran‘s form of democracy should be a model for the rest of the world to follow.  

The crackdown on the opposition was ruthless and systematic. Huge numbers of 

stick-wielding riot police flooded the streets on foot and on fleets of motorbikes, 

wading into the groups of Mousavi supporters wherever they appeared. They were 

reinforced by thousands of flag-waving, gloating basiji.  

Simultaneously the regime arrested several reformist leaders. It prevented the 

opposition mobilising by cutting mobile telephone and text services, jamming 

websites and independent news services, and censoring opposition newspapers. 

Foreign journalists are being ordered to leave the country.  

In Tehran, Mr Mousavi‘s supporters chanted their defiance as they burnt buses and 

rubbish skips and smashed the windows of banks during battles with the security 

forces.  

They hope to stage a rally today in a central Tehran square, Enghelab, where many 

rallies were held during the 1979 Islamic revolution. Reports of unrest in other 

Iranian cities were impossible to confirm.  

Mr Amadinejad told reporters it was absurd to question the legitimacy of an election 

in which 39 million voted, and he secured 63 per cent of the vote. He said the huge 

turnout — more than 80 per cent — showed Iran‘s brand of religious democracy was 

better than Western liberal democracy. ―Elections in Iran are the cleanest,‖ he said 
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And his win was an ―epic achievement that struck a blow against the global 

tyrannical system‖. 

Haber 3:  

Final move of a deadly game: how we duped guards and jumped to freedom 

22 June 2009  

Tom Coghlan 

KABUL- The hostages played game after game of draughts with their Taleban 

captors until the guards became drowsy. Then they made their big move.  

With the gunmen asleep on the floor beside them, the two captives crept to the 

window, dropped a length of old rope they had hidden during months of captivity, 

shimmied down and raced to freedom.  

The extraordinary escape of a Pulitzer prize-winning American journalist and his 

Afghan translator from Islamic militants was described yesterday for the first time.  

David Rohde, 41, a New York Times reporter, and Tahir Luddin, 34, an Afghan 

journalist who has worked for The Times for several years, fled after being held for 

seven months in a lawless region in northwest Pakistan described as ―the most 

dangerous place on Earth‖ by US officials and a haven for al-Qaeda and the Taleban.  

Mr Luddin told how they sneaked past sleeping guards at the Taleban prison near the 

town of Miram Shah after tiring out the men with repeated games of draughts. He 

described the attempt as a ―suicide mission‖ that he felt was almost certainly doomed 

to fail. But after months in captivity the pair believed that they would be killed if 

they did make a bid for freedom.  

At the time of his disappearance Mr Rohde was working on a book about US 

involvement in Afghanistan and had hired the services of two Afghan employees of 

this newspaper — Mr Luddin, 34, and Assadullah Mangal, 22, a driver — for a day‘s 
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work. They disappeared on November 10 last year an hour‘s drive south of Kabul, en 

route to a prearranged interview with a Taleban commander.  

Their captors proved to be the Haqqani network, a ruthless alQaeda-linked offshoot 

of the Taleban that is believed to have been involved in last year‘s kidnap of Sean 

Langan, a Channel 4 reporter. The Times and other media organisations did not 

publicise the kidnap so as not to endanger the men‘s lives further.  

The two men spent weeks planning how they might escape after hiding a length of 

old rope from their captors. On Friday night they challenged the guards to repeated 

games of draughts before going to bed at midnight. An hour later with the guards 

asleep on the floor around them, the two lowered themselves out of a window. The 

rope was several metres short of the ground and the pair were forced to drop. Mr 

Luddin injured his foot and was and barely able to walk. The noise went unheard, 

covered by the clanking of an old air conditioning unit.  

Once on the ground outside the jail the two men remained convinced that they would 

be caught by the 150 or more Taleban fighters posted in the area. However, Mr 

Luddin had scouted the area beyond their prison by persuading his guards that he had 

an interest in cricket, which was played on nearby waste ground.  

They were also helped because a threatened Pakistani military assault on North 

Waziristan had drawn some fighters away from the area. After stumbling through the 

dark they reached a Pakistani border scout outpost. They were almost fatally 

mistaken for Taleban suicide bombers before being transferred to US custody. ―All 

the way through we were both just praying to God for our survival,‖ said Mr Luddin, 

whose location is being kept secret for his own safety. The third group member, Mr 

Mangal, decided to remain behind.  

During their seven months in captivity the three prisoners were frequently threatened 

with death, Mr Luddin said. They were also forced to appear in videos sent to 

Western news outlets and The New York Times which showed their increasing 

mental strain as they read lists of demands.  
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Mr Luddin said that the one positive aspect of his ordeal was the food, which was 

always excellent and accompanied by mineral water.  

Negotiations for the release of all three men were conducted by the family of Mr 

Rohde in line with a policy of the US Government not to negotiate with terrorists. 

Those efforts were frustrated by the huge and varying demands of the kidnappers, 

who asked for £25 million and the release of prisoners in US and Afghan custody.  

Mr Rohde had been married only a few weeks when he was kidnapped. In a 

statement released on Saturday his family said: ―It is hard to describe the enormous 

relief we felt at hearing the news of David‘s escape and knowing he is safe. Every 

day during these past seven months, we have hoped and prayed for this moment.‖ 

Haber 4:  

Iraqis celebrate end to occupation on day of triumph tinged with fear 

1 July 2009 

Alice Fordham 

BAGHDAD- Iraq celebrated a ―day of national victory‖ to mark the withdrawal of 

US combat troops from its cities even as a bomb killed at least 30 people in Kirkuk 

in a reminder of the challenges facing the country‘s security forces now that they are 

in charge.  

In Baghdad, thousands of police and armed forces marched before dignitaries at the 

twin monuments to the regime of Saddam Hussein — the arch of the crossed swords 

and the Tomb of the Unknown Soldier.  

The handover of power was a national holiday marked by triumph and fear, with cars 

prevented from parking in the capital in case of bombs and most people staying 

indoors.  

―This day, which we consider a national celebration, is an achievement of all Iraqis,‖ 

Nouri al-Maliki, the Prime Minister, said. He added that the celebrations were 
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tempered with grief for the ―men, women and children who fell victims of terrorists, 

extremists, the men of the dictatorial Baath regime and the criminal gangs‖. 

At al-Faw Palace, the Saddam monument that became US Camp Victory, General 

Ray Odierno, the US military chief in Iraq, said that the country‘s security forces 

could be proud of their dedication.  

He addressed the increase in violence, in which more than 200 people have died in 

bombings in the past fortnight. General Odierno said that a bomb that killed more 

than 70 people at a mosque in a small town in the north showed that al-Qaeda would 

―now go after the softest of soft targets‖.  

The security problems continued when a car bomb exploded in the centre of Kirkuk 

yesterday, killing at least 30 and wounding dozens more. Kirkuk, which is crucial to 

the Iraqi oil industry, is riven by ethnic tensions between its Kurdish, Turkoman and 

Arab communities.  

The US army also announced that four of its soldiers died from combat-related 

injuries on Monday, bringing the number of US troops killed since the invasion to 

4,321.  

There were celebrations too. On the banks of the Tigris in Baghdad, crowds of men, 

women and children gathered in gardens, singers and poets gave public performances 

and groups of people danced. At one concrete checkpoint police played loud music 

and danced on their cars. Their bunker was adorned with streamers and balloons. 

Cars with Iraqi flags streaming from the windows drove by full of young men 

beating drums.  

―We are glad that the American forces are pulling out,‖ Muhammad Ahmed, a 22-

year-old taxi driver, said between blasts on his horn. ―It is a blessing from God.‖ 

Although he had concerns about security it was worth the joy of Iraqis being in 

control, he said. ―Even if something happens, we are just a sacrifice for [our 

country].‖  



165 

 

―I consider today to be the real fall of Saddam,‖ said Ali Jabal, who was among the 

crowd with his wife and children. ―All Iraqis feel happy today, especially those who 

suffered the pain of wars and of sanctions. We are seeking a peaceful and happy 

life.‖  

Although the official deadline for the pullout was yesterday — according to the US-

Iraqi status of forces agreement — America‘s 133,000 troops have been withdrawing 

from urban areas to remote bases over several months.  

Iraqi and US officials expressed concern about the pullout — particularly in the cities 

of Mosul, Baquba and Kirkuk, where attacks are common — but Mr al-Maliki 

insisted that Iraqi troops are up to the challenge.  

―The people who said that the foreign troops would never withdraw and would keep 

permanent bases in our country were giving a green light to the terrorists to kill 

civilians,‖ he said.  

In a television address Mr al-Maliki was confident about security before the elections 

in January. During his three years in office attacks have fallen but he has been 

criticised over the security forces amid fears of a possible resurgence in sectarian 

warfare.  

An unspecified number of US troops will remain in the cities in a supporting role but 

they will not conduct patrols or other operations without being requested to do so. 

They will leave their bases in an emergency only over the next five days.  

In Baghdad an Iraqi policeman said that the security forces were expecting car 

bombs but despite such concerns everyone was keen to emphasise national pride. ―Of 

course we don‘t want the Americans to stay,‖ Sinan Muhammad, 31, said. ―Nobody 

likes an occupation.‖  

On Monday night thousands of people in Baghdad attended a party in Zawra Park by 

Iraqi pop stars who have returned from exile. They included Qassem Sultan, a singer 

who had a hit with a song supporting Saddam in the run-up to the 2003 invasion and 
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who was later targeted by al-Mahdi Army, a Shia militia. He moved back to Baghdad 

when security improved.  

President Obama warned of ―difficult days ahead‖ but said that ―Iraq‘s leaders must 

now make some hard choices necessary to resolve key political questions to advance 

opportunity and provide security for their towns and their cities‖.  

Haber 5:  

Murderer, war criminal, cannibal – or a peacemaker with no blood on his 

hands? 

14 July 2009 

Roger Boyes 

HAGUE- A terrifying image has come to symbolise the dark heart of Africa: glazed-

eyed, ten-year-old boys in football shirts with grenade launchers on their shoulders, 

ready to kill their elders on command. 

The child soldier, confused cannon fodder in the scramble for diamonds, power and 

territory, has become a central figure in the prosecution of Charles Taylor, the former 

Liberian President, as he faces a war crimes tribunal in The Hague. 

Courtenay Griffiths, a British QC, laid out the defence of the former head of state, 

setting him up as the peace-maker and peace-broker of West Africa with not a drop 

of blood on his hands. ―Child soldiers were not a Charles Taylor invention,‖ said Mr 

Griffiths, opening what will be several weeks of testimony aimed at rescuing his 

client‘s place in history. 

Sitting behind his QC Mr Taylor, wearing tinted glasses, stroked the sleeves of his 

expensive suit; today he will break his silence and try to distance himself from the 

atrocities that occurred during the savage 11-year civil and ethnic war in Sierra 

Leone, across the border from Liberia. 



167 

 

For more than five of those years, between 1997 and 2003, Mr Taylor was Liberia‘s 

President and, according to the chief prosecutor Stephen Rapp, made common cause 

with the Revolutionary United Front rebels of Sierra Leone with a view to plundering 

the country‘s diamonds. 

The charge sheet, presented to the Special Court — set up as a joint institution by the 

Government of Sierra Leone and the UN — accuses Mr Taylor of terrorism, murder, 

rape, sexual slavery, pillage and conscripting children under the age of 15. Mr Taylor 

swears that he is innocent and Mr Griffiths emphasised that the burden of proof is 

with the prosecution to establish that he was ordering the atrocities, and that there 

was a chain of communication and command. 

Witnesses for the prosecution, multiple rape victims and amputees have been 

testifying in The Hague — deemed more secure than Freetown, the capital of Sierra 

Leone — to the sheer magnitude of the violence. Human intestines were stretched 

out like rope at checkpoints, heads were stuck on stakes like totem poles. 

Joseph ―Zig Zag‖ Marzah, a key witness, claimed that he personally delivered 

diamonds to Mr Taylor in exchange for weapons that were then sent to Sierra Leone. 

Mr Marzah said in testimony last year that he was part of a select unit organised by 

Mr Taylor. In one incident, Mr Marzah said, Mr Taylor‘s unit had cut open the 

wombs of pregnant women and killed the babies. Under cross-examination Mr 

Marzah said he and Mr Taylor were part of a secret religious society and that Mr 

Taylor had himself eaten human hearts on several occasions. 

The defence team will be calling about 240 witnesses — in an attempt to discredit 

those Liberians and Sierra Leoneans who have claimed to link Mr Taylor with the 

bloodshed. 

―We have never questioned the fact that atrocities took place,‖ said Mr Griffiths. The 

key point, he said, was how much credibility could be attached to the low-level 

rebels who allegedly reported back to Mr Taylor and transmitted his orders. ―What 

Mr Taylor says is: how could I have been micromanaging the crisis in Sierra Leone 

when I was running a country besieged on many sides?‖ 



168 

 

Mr Rapp, however, told reporters that the vicious turmoil in the neighbouring state 

was indeed being run by remote control. 

―He had reason to fear his diamonds could be pilfered,‖ said Mr Rapp. ―He had to 

have his eyes and ears on the ground.‖ It was not necessary for a conviction, said the 

prosecutor, to prove that there was a direct order to rape, murder and pillage — 

though there was witness testimony to that effect. It would be sufficient to show that 

Mr Taylor knew what was going on, that he accepted the use of criminal methods to 

reach his goals. If Mr Taylor is found guilty he will be the first African head of state 

to be brought to book for war crimes. 

Mr Taylor takes to the stand today determined to show that if things were sometimes 

bad, they were not done with his approval. The prosecution says it is a matter of 

record that he set up the ―Small Boys‘ Unit‖ — made up of children under 11 — and 

that one of his election slogans in his presidential campaign was: ―He killed my Ma, 

he killed my Pa, but I will vote for him.‖ That is one promise that could come back 

to haunt him.  

Haber 6:  

Al-Qaeda declares war on Chinese in revenge for attacks on Uighurs 

15 July 2009 

Jane Macartney 

BEIJING- Al-Qaeda has issued its first threat against China with a vow to attack 

Chinese workers in North Africa in retaliation for Beijing‘s treatment of Muslim 

Uighurs.  

The threat, issued by the Algeria-based al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), 

highlights the risks faced by China as it expands its economic investments overseas.  

―Although AQIM appear to be the first arm of al-Qaeda to officially state they will 

target Chinese interests, others are likely to follow,‖ an intelligence report from 

Stirling Assynt, a London-based risk analysis firm, says.  
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The warning followed deadly unrest in China‘s westernmost region of Xinjiang last 

week, when 184 people died and 1,680 were injured — most of them Han Chinese 

killed by Uighurs.  

The violence has elicited sympathy in much of the Muslim world for the minority 

Muslim ethnic group who have long faced tight controls on their religious practices, 

and discrimination. ―The general situation (and perceived plight) of China‘s Muslims 

has resonated amongst the global jihadist community,‖ the report said. ―There is an 

increasing amount of chatter among jihadists who claim they want to see action 

against China. Some of these individuals have been actively seeking information on 

China‘s interests in the Muslim world, which they could use for targeting purposes.‖ 

Stirling Assynt said that its report was based on information from people who have 

seen the instruction from AQIM.  

The al-Qaeda affiliate pledged to avenge fallen Muslims in Xinjiang by targeting the 

50,000 Chinese workers in Algeria as well as Chinese projects and workers across 

northwest Africa. The group has a presence in Algeria, Mauritania, Niger and Mali.  

Three weeks ago, AQIM attacked an Algerian security convoy protecting Chinese 

engineers on a motorway project, killing 24 paramilitary police. While the Chinese 

were not injured, the assessment notes: ―Future attacks are likely to target security 

forces and Chinese engineers alike.‖  

Qin Gang, China‘s Foreign Ministry spokesman, said that the Government remained 

opposed to all forms of terrorism. ―We will keep a close eye on developments and 

make efforts with relevant countries to take all necessary measures to ensure the 

safety of overseas Chinese institutions and people.‖  

Fears have been mounting among Western counter-terrorism officials that AQIM 

turned a deadly corner in recent weeks, with a series of fatal attacks on foreigners. Its 

numbers appeared to have been buoyed by the return of its fighters from Iraqi 

battlefields, US officials have said.  
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The Associated Press reported that two extremist Islamic websites affiliated to al-

Qaeda had called for the killing of Han in the Middle East, noting large communities 

of ethnic Chinese labourers in Algeria and Saudi Arabia.  

Security remains tight in Urumqi, the capital of Xinjiang, after two Uighurs were 

shot dead by police yesterday and a third was wounded. Officials said that the men 

tried to incite a crowd to take part in jihad and tried to assault a guard at a mosque. 

All mosques are carefully regulated by the Government and worship has been 

restricted since the July 5 riot. Everyone in the city has been ordered to carry identity 

cards or driving licences or they will be interrogated.  

After the September 11, 2001 attacks on the US, Washington agreed to a request 

from China and listed an Uighur group called the East Turkestan Islamic Movement 

(ETIM) as a terrorist organisation. Despite the UN also listing the ETIM as a terrorist 

group, Western experts see scant signs that terrorist cells operate in Xinjiang, where 

Sunni Uighurs follow a moderate form of Islam.  

Chinese workers, particularly those in Africa, Pakistan and Afghanistan, may be 

vulnerable to al-Qaeda attack, forcing China to rethink its strategy in a region where 

it has expanded its interests rapidly in recent years. Kidnapping could become an 

even higher risk for Chinese, previously targeted usually by mistake or for ransom.  

Haber 7:  

Baby-faced killer confesses to Mumbai terror attack 

21 July 2009 

Rhys Blakely 

MUMBAI- The lone terrorist gunman to survive the Mumbai attacks confessed to 

his role in the atrocity yesterday, dramatically reversing months of denials — and 

possibly paving the way for a thaw in relations between India and Pakistan.  

Azam Amir Kasab, 21, rose to his feet moments before the 135th witness in the case 

was to begin testifying. ―Sir, I plead guilty,‖ he said. The Pakistani national‘s 
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confession, four months into his trial, drew gasps from those present in the austere, 

bomb-proof Mumbai courtroom.  

Dressed in a clean white kurta and with his hair neatly trimmed — a sharp contrast to 

his first unkempt court appearances — Kasab described how he had been recruited 

by an Islamist terrorism faction to become one of ten heavily armed militants who 

sailed from Karachi, Pakistan, to launch a commando-style raid on India‘s financial 

capital on November 26 last year. The attack lasted for 60 hours and claimed 166 

lives. His nine accomplices were killed by security forces.  

Kasab said he had decided to confess and face a possible death sentence in India after 

learning that Pakistan intended to prosecute five men accused of being linked to the 

attacks. ―I have heard that Pakistan has now admitted I am Pakistani. My wish is to 

end the trial and for you to punish me,‖ he told the judge. He had previously pleaded 

not guilty to 86 offences, including murder and waging war against India, claiming 

that a confession had been beaten out of him.  

Yesterday, however, he detailed how the Mumbai strike had been masterminded by 

Zakiur Rehman Lakhvi, a senior member of the Lashkar-eTaiba terrorist faction.  

Mr Lakhvi was one of five Mumbai attack suspects arrested in Pakistan in 

December. Their trial is expected to begin within days.  

Kasab gave the court a chilling account of how he and an accomplice, Abu Ismail, 

ran amok with an AK47 rifle at Chhatrapati Shivaji Terminus (CST), Mumbai‘s main 

railway station and one of the world‘s busiest.  

―I was firing and Abu was hurling hand grenades,‖ he said, describing how the pair 

killed more than 50 people. ―I was in front of Abu, who had taken such a position 

that no one could see him. I fired at a policeman, after which there was no firing 

from the police side.‖ He also admitted placing an 8kg bomb in a taxi. It exploded 

near Mumbai airport, killing the driver and a passenger.  

Kasab, who said he grew up in the poor town of Faridkot in Punjab, went on to 

describe months of weapons training at terrorism camps in Pakistan. However, he did 
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not mention any links to the Pakistan Army — a possible blow to India‘s claims that 

elements associated with the Pakistani state played a part.  

The boyish Kasab, dubbed the ―babyfaced killer‖ after being caught grinning on 

CCTV during the attacks, now faces the possibility of death by hanging, under laws 

that reserve execution for the ―rarest of rare‖ cases.  

Kasab‘s lawyer, Abbas Kazmi, a terrorism case veteran, had already admitted that he 

faced a near-impossible task in defending his client, partly because of the hundreds 

of witnesses gathered by the Mumbai police. Mr Kazmi had suggested that his 

defence would rest on whether Kasab was fully responsible for his actions, or had 

somehow been brainwashed.  

Sadashiv Chandrakant Kolake, 35, a waiter who was hit by shrapnel from a grenade 

at CST and later lost his job because of his injuries, said yesterday: ―Everybody 

knows Kasab did it. He should be punished.‖ 

Kasab‘s confession could help to ease relations between India and its neighbour, 

analysts said. It came hours after the US Secretary of State, Hillary Clinton, used a 

trip to Mumbai to defend the sincerity of Islamabad‘s anti-terrorism policies. ―We 

believe there is a commitment to fighting terrorism that permeates the entire 

(Pakistan) Government,‖ Mrs Clinton said. 

Haber 8:  

Strikers go on the rampage in ‘winter of discontent’ 

28 Temmuz 2009  

Jonathan Clayton 

JOHANNESBURG- Hundreds of council workers rampaged through central 

Johannesburg yesterday in a ―trash‖ protest marking the first day of a nationwide 

strike over wages and benefits by 150,000 municipal employees. 
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Singing and chanting liberation songs from the struggle era, protesters emptied 

rubbish bins and scattered litter across the roads as a long column of T-shirt-clad 

strikers danced and weaved its way through the nearly deserted heart of South 

Africa‘s commercial centre.  

Shopkeepers and traders, worried over how recent protests by taxi drivers quickly 

turned into looting sprees, boarded up windows and closed stalls for the day despite 

the presence of dozens of well-armed police. Similar demonstrations took place 

elsewhere in the country.  

The strike by public transport workers, refuse collectors and licensing officers shut 

down clinics, buses and trains. Many parts of Johannesburg also suffered power cuts, 

including the Johannesburg headquarters of the ruling African National Congress 

(ANC), which quickly issued a defiant statement saying that it was working as usual.  

The stoppage is the latest threat to the newly elected Government of President Zuma 

in what is rapidly becoming South Africa‘s ―winter of discontent‖. A bitterly cold 

winter has made life especially hard for the poor and triggered violent protests in 

townships across the country.  

Doctors and construction workers putting the finishing touches to 2010 World Cup 

stadiums have already been involved in bitter disputes. Today workers in the gold 

and coal sectors will announce whether they are taking an improved offer or stopping 

work in some of the biggest mines in the world. ―This is all a massive challenge to 

Zuma. People were bound to be disappointed but the impact of the recession and the 

conspicuous consumption of ANC leaders who drive around in brand new cars and 

preach belt-tightening is a contributory factor,‖ William Gumede, a political analyst, 

told The Times.  

Mr Zuma, who steered the ANC to an election victory in April and took office a 

month later, captured the leadership after a bruising succession battle with the former 

President, Thabo Mbeki, largely by cultivating the left wing of the party and its 

unionist allies, and appealing to the masses, whose lives have barely changed since 

the end of apartheid.  
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―He has raised expectations and must now deliver; how he handles this crisis will 

define his presidency,‖ said Mr Gumede. ―The election did not settle anything. Now 

choices are coming.‖  

The current strike is in pursuit of a 15 per cent wage increase. The employers have 

offered 11.5 per cent. Inflation is put at just over 8 per cent, but the country — 

heavily dependent on commodities — is in recession for the first time in 17 years.  

So far, the unions have been careful to emphasise that they are not fighting the ANC 

Government they fought to see elected, and have aimed their anger at incompetent 

officials and corrupt local government representatives.  

At the weekend, Mr Zuma appealed for more time to clean out the old guard and 

realise the benefits of new structures, but among the poor patience is in short supply.  

―We vote but nothing changes,‖ said Elijah Ngobeza, who lives in the sprawling, 

violent township of Thokoza, outside Johannesburg. ―We want houses, toilets, water 

and electricity, just like our leaders.‖  

Unrest in the townships, the barometer of South Africa‘s health, worries government 

insiders and foreign investors most. 

 

 

 

 

 


