
Dış Politika Haberciliğinin Sorunları: Venezüella Anayasası Referandumu ve 

Obama’nın Aday Adaylığı Sürecindeki Haberler Özelinde Radikal Gazetesi Örneği* 
 

 

Gazete dış haberler sayfaları birçok açıdan inceleme ve analize tabi tutulabilir. Bir ya 

da birkaç gazetenin dış politika ve dünya haberlerine ayırdığı sayfa sayısından haberlerin 

konulara göre dağılımına, köşe yazılarının varlığından yararlanılan haber kaynaklarının ve 

ajansların dağılımına kadar uzanan bir dizi niceliksel ölçüt belki de akla ilk gelenler. Öte 

yandan, bu gibi niceliksel ölçütlerin bir anlamda ayaklarının yere basması için niceliksel 

görünmekle birlikte büyük ölçüde niteliksel ölçüt değeri taşıyan başka veriler de gündeme 

gelebilmekte. Bu çerçevede, sayfa düzeni, haber başlıklarının formülasyonu ve hatta fotoğraf 

kullanımı/tercihi vb. veriler, niceliksel ve niteliksel ölçütleri bir anlamda mezcederek genel 

bir değerlendirme yapmayı ve hatta (kimi başka unsurlarla takviye edilmek kaydıyla) söylem 

ve içerik analizine gitmeyi olanaklı kılabilir. Zira özellikle kullanılan fotoğraf ve başlıklar 

çoğu durumda neredeyse haberden bağımsız bir niteliğe sahip olabilmekte ve hatta adeta 

ikinci (ve yeri geldiğinde eşlik ettiği “asıl” haberden daha etkili) bir haber niteliği 

taşıyabilmekte. Kabaca tüm bunlar medya analizi alanında yoğunlaşılabilecek genel çalışma 

evrenini oluşturmakta. Öte yandan, bir ya da birkaç gazetenin “genel performansını” tespit 

etmeye olanak sağlayacağı düşünülen bu gibi olası inceleme konularına ilaveten (ve bunları 

bir anlamda ön-veri niteliğinde kullanan) daha dar ve derinlemesine analizler de pekâlâ 

yapılabilir.1 

Bu çerçevede, bu yazıda da yapılmaya çalışılacağı gibi, seçilen bir medya organının 

seçilen bir ya da birkaç konudaki genel editoryal yaklaşımı olabildiğince tespit edilip bunun 

somut bir ya da birkaç haber/yazı nezdindeki yansıması ve/veya etkisi de test edilebilir. 

Böylece, sadece herhangi bir gazetenin dış politika sayfasının seçilen spesifik konular 

özelinde bir editoryal duruşunun olup olmadığı tespit edilmekle kalınmayacak -varsa- bu 

editoryal duruşun rutin işleyişte kendisini ne ölçüde hissettirdiği, daha açık bir ifadeyle bu 

editoryal duruşun gereklerinin ilgili haberlere ne ölçüde yansıtabildiği de irdelenmiş olacaktır. 

Hemen söylemek gerekir ki böyle bir girişim aslında kayda değer bir risk almaktadır. 

Çünkü seçilen gazetenin dış politika sayfasının spesifik konular özelinde dahi olsa editoryal 

yaklaşımını tespit etme iddiası, çok iddialı bir iddiadır: Özellikle de gazete mutfağında 
                                                 
* Yrd. Doç. Dr. Erdem Denk, AÜ SBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
1 Diğer yandan, seçilen spesifik bir konunun farklı medya organlarında yansıma şekilleri, varsa bu anlamdaki 
farklılıklar ve bunun olası nedenleri konusunda da medya analizi çalışmaları yapılabilir. Örneğin bkz. Cem 
Deveci ve Beybin Kejanlıoğlu. “Türk Medyasında Irak Savaşı: Etik/Eleştirel Perspektifi Yitirmek.” Savaşın 
Yüzleri/Uzlaşmanın Aşamaları, Ülkü Doğanay (Der.), Ankara Üniversitesi, Ankara, 2004, s. 119-144. 
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bulunmayanlar tarafından yapılan böyle bir girişim, kolaylıkla gazetenin (olmayan?) tutumu 

konusunda “niyet okuma” yoluna gidildiği şeklinde yorumlanabilecektir. En dikkatli gözün, 

ayrıntılarda gizli olduğunu iddia ettiği şeytanın eli cımbızlı en sıkı takipçisinin bile “sübjektif” 

bir iş peşinde olduğu kuşkusuz doğrudur. Dahası, bir gazetenin editoryal duruşunun tespiti ve 

bu bağlamda bir ya da birkaç somut haberin değerlendirilmesi konusunda söylenecek her şey 

kolaylıkla ve hem de iki yönlü bir şekilde “çürütülebilir”: Ya editoryal duruş tespiti yanlış 

yapıldığı için somut haber analizinin de temelsiz olduğu söylenebilecektir, ya da ilk tespit 

doğruysa bile ilgili somut haber(ler)in çeşitli aksaklık, imkânsızlık ve dikkatsizliklerin ürünü 

olabileceğinin, yani iddia edildiğinin tersine “münferit” birer vaka olarak genel duruşa 

aykırılık teşkil etmediklerinin göz ardı edildiği. 

 

I. Radikal Gazetesi Dış Haberler sayfasının örnek olarak seçilmesinin nedenleri 

Kuşkusuz bu yazının aldığı başka riskler de vardır ya da olabilir; ancak en azından bu 

iki büyük riskin söz konusu olduğu açık. Tam da bu nedenlerle, bu anlamda gelebilecek 

itirazları en aza indireceği düşünülen kimi tercihler yapılmıştır. İlk tercih, daha önceki kimi 

kapsamlı çalışmalarda dış politika/dünya sayfası “doyurucu” bulunan2 birkaç gazeteden birisi 

olan Radikal gazetesini seçmek şeklinde olmuştur. Radikal, gerçekten de, Türkiye’de 

yayınlanmakta olan gazeteler içinde hem haber sayısı ve çeşitliliği hem de özgün üslup ve 

tercihleriyle dış politika/dünya sayfasına en fazla özen gösteren gazetelerden biridir. Dahası, 

kullanılan yer yer ironik dil, başlık formülasyonu ve yer verilen konular itibariyle “ciddi” 

dünya meselelerini bu ciddiliğe hiçbir halel gelmeyecek ve fakat okuyucuyu da sıkmayacak 

ve hatta ilgisini çekecek bir şekilde aktarmasıyla dikkat çekmekte ve özel ilgiyi hak 

etmektedir. 

Bu çalışmanın yapılması açısından belirleyici nitelikte olan diğer tercih nedeniyse, 

Radikal gazetesinin dış politika sayfası editörünün (Ceyda Karan) aynı zamanda gazetesinde 

yer alan “Tersine Dünya” başlıklı köşesinde haftalık yazılar yazmasıdır. Burada gündemin 

öne çıkan konuları köşenin ismine yakışır şekilde farklı açılardan ele alınmakta ve özellikle 

yaygın genel geçer düşünce, tutum ve algılamaların aslında gerçeği pek yansıtmayabileceği ve 

hatta tarihsel/olgusal verilerin yaygın kanaatlerden çok farklı şeyleri gösterdiği bir araştırmacı 

gazetecilik örneğiyle sergilenmektedir. Yapılan tercih açısından daha önemlisiyse, yazarın ele 

aldığı konulardaki anaakım medya ve haber ağını eleştirel bir şekilde sorgulamasıdır. Özgün 
                                                 
2 Uluslararası İlişkiler Konseyi Medya İzleme Grubu tarafından yapılan ve Türkiye’de yayınlanan çeşitli 
gazetelerin dış politika ve dünya haberleri sayfalarının izlendiği çalışmalardan birincisi için bkz. 
<www.uik.org.tr/aras> ve ikincisi için bkz. Erdem Denk (ed.), Medya Analizi: Türk Basınında Dış Politika (1 
Nisan-30 Haziran 2006), Ankara, ATAUM, 2007. 
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üslubu ve yaklaşımıyla konulara genelde farklı bir açıdan yaklaşan yazarın işi ve konumu 

gereği özellikle yaygın haber kaynaklarına, medya yaklaşımına ve bunların kamuoyundaki 

yansımasına derinlemesine vakıf olma fırsatını çok iyi kullandığı rahatlıkla söylenebilir. Tam 

da bu nedenlerle, yazarın aynı zamanda Radikal gazetesi dış politika sayfasının editörü olması 

bu yazı için yapılan tercihler açısından belirleyici önemde olmuştur. Çünkü çeşitli 

konulardaki “bilgi bombardımanı”nı köşesinde eleştiren bir gazetecinin 

yetkisinde/denetiminde olan sayfanın genel editoryal tutumunu kendi yazılarından yola 

çıkarak anlam(landırm)ak ve değerlendirmek birçok açıdan çok daha kolay olacaktır. Dahası, 

bu bulgular bize tespit edildiği iddia edilecek olan editoryal tutumla editörün açıkça yazdığı 

duruş arasındaki olası farklılıkların ve uyumsuzlukların nedenlerini sorgularken belki de daha 

derinlemesine düşünmemiz gerektiğini gösterecektir. Bu çerçevede akla ilk gelen ihtimal 

“sorun”un sayfa editörünü aşan bazı yapısal nedenleri olabileceğidir ve bu olasılık da başka 

araştırmaların verileri ışığında değerlendirilecektir. 

Bu çalışma için yapılan son tercihse Venezüella Başkanı Hugo Chavez’in 3 Aralık 

2007’de yapılan Anayasa referandumu öncesinde ve Senatör Barrack Obama’nın ABD 

Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı olmak için yürüttüğü kampanyalar hakkında 

Radikal gazetesi “Dış Haberler” sayfasında çıkan haberleri mercek altına almak şeklinde 

olmuştur. Bu son tercihte ise, hem sayfa editörünün köşesinde yazdığı yazılarda bu iki 

spesifik konuda yaygın medya yaklaşımını ciddi bir şekilde eleştirmiş olması hem de bu iki 

konunun sayfanın genel editoryal duruşunun görece en net olduğu konular arasında yer 

almasıdır. Aşağıda gösterilmeye çalışılacağı gibi, Radikal gazetesi dış politika sayfası 

Venezüella referandumu konusunda Chavez’in değişiklik paketini eleştiren (ya da gazetenin 

özgün üslubuna uygun bir şekilde söylemek gerekirse, “ti’ye alan”) bir tutum takınmışken, 

Obama’nın başkan adaylığı serüveni gazeteden kayda değer bir destek görmüştür. 

 

II. Radikal’in Venezüella’daki Anayasa referandumu konusundaki haberleri 

A. Dış Haberler sayfası 

Venezüella’da 3 Aralık 2007 Pazartesi günü yapılan Anayasa değişikliği referandumu 

sürecinde Radikal gazetesi Dış Haberler sayfasını takip eden hemen hemen herkesin fark 

etmiş olacağı genel tutum (“yayın politikası”) belliydi: Aşağıda ilgili haber örnekleriyle 

gösterileceği gibi, her ne kadar kimi uygulamaları “övgüye” ya da en azından “ihtiyatlı bir 

desteğe” değer bulunsa da asıl vurgulanan Chavez’in adım adım diktatörlüğe giden 

politikalarını uygulamaya geçirmekte olduğuydu ve gazete bu tutumu uzunca bir süredir (iyi 

ki de) benimsediği ironik başlık, spot ve ifadelerle belli etmekteydi. Öte yandan, Dış Haberler 
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sayfası editörü Ceyda Karan’ın ilgili yazısının (3 Aralık 2007, Pazartesi) başlığı “Dik kafalı ve 

lafazan Chavez’in demokrasi laboratuarı…” idi.3 Yazar, anakım medyanın Chavez’in 

politikalarını bilerek çarpıttığını ve eleştirilecek yanları bulunmakla birlikte Chavez’e kimi 

manipülasyonların da etkisiyle haksızlık yapıldığını söylemekteydi. İlk bakışta pek fazla 

anlam ifade etmeyen bu ikili tespiti açmak için, sayfa editörünün köşe yazısında verdiği 

örneklerin ve eleştirdiği/şikayet ettiği habercilik tutumunun editörü olduğu Dış Haberler 

sayfalarında verilen haberlerde ne şekilde yer almış olduğunu incelemek gerekmektedir. 

Köşe yazısına gelişmeleri anaakım Anglo sakson medyası gözünden bak(tır)anları 

eleştirerek başlayan ve “referandumu[n] salt bir adamın ‘diktatörlük hevesi’ olarak 

sunu[lmasını]” eleştiren Karan’ın yazısından hemen iki gün önce (1 Aralık 2007, Cumartesi) 

Radikal’in “Chavez sırat köprüsünden geçiyor” başlığıyla yaptığı (ve biraz sonra tartışılacağı 

gibi Chavez aleyhine “dönen dolaplar”a dikkat çeken) haberin spotu şöyle başlamakta: 

“Venezüella yarın Chavez'e sınırsız başkanlık yolu açan anayasa değişikliği paketini oyluyor. 

Muhalefet Chavez'i 'diktatörlük' peşinde koşmakla, Chavez de muhalefeti 'ihanetle' suçluyor.” 

Bu başlık ve spotla verilen habere ekli “bilgi kutusu”ndaki kimi bilgilerse dikkat çekmeyecek 

gibi değil: “Mesai süresi 8 saatten 6 saate düşürülüyor”; “Petrolden elde edilecek gelirle 

sosyal hizmetler projeleri güçlendiriliyor”; ve “Seçmen yaşı 18’den 16’ya indiriliyor”. 

Bunların “Başkanı her şeye muktedir kılan paket” başlığı taşıyan “bilgi kutusu” altında 

verilmesinin “medya tekniği” ve “medya etiği” açısından taşıdığı sorunlar bir yana, Anayasa 

paketini “devrim niteliği”nde bulan editörün köşe yazısında açıkladığı şu tutumla ciddi bir 

uyumsuzluk gösterdiği de açık: “Günlük mesai saatleri sekizden altı saate iniyor, insanlar 

daha fazla boş vakte sahip olacak. Sosyal güvenlik güçlendirilecek, insanların çok küçük 

yaşlarda iş pazarına çıktığı ülkede, seçmen yaşı 18’den 16’ya düşürülerek gençlerin siyasi 

sisteme katılımları sağlanacak.”4 Benzer şekilde, referandum sonuçlarının duyurulduğu 

“Chavez’in bu kez sandıkta bileği büküldü” başlıklı haberde (4 Aralık 2007, Salı) spot da 

şöyle: “Venezüella’da ‘süresiz başkanlık’ hedefi ilk kez sandıkta Chavez’in bileğini büktü. 

Yoksul ve çalışanlar lehine unsurlar taşıyan anayasa paketine dair referandum kılpayı 

                                                 
3 Bu çalışmada vurgulanmak istenen noktaları belirtmek için kullanılan tırnak işaretlerinden farkını belirtmek 
için gazeteden tırnak içinde yapılan her türlü alıntı ayrıca italik olarak da gösterilmiştir. 
4 Bu arada, bir diğer bilgi notu olan “İktidara ‘ekonomik sosyalizm’ adına özel mülkiyete el koyma yetkisi 
tanınıyor” konusunda Karan’ın gazetesinden farklı yorum getirmesini gazetenin genel politikası icabı yazılana 
muhalefet şerhi düşme isteği şeklinde yorumlamak da olanaklıdır: “…bir yıldır tartışılan anayasa paketinin 
demokrasiyi derinleştirip genişleten siyasi, ekonomik ve sosyal unsurları anılmaya değer. Bunların başında 
ademi merkezileşme hedefiyle yolsuz ve ayrıcalıklı yerel ve eyalet yönetimlerinin yerini alacak toplum 
konseylerinin güçlendirilmesi geliyor. Sonra duruma göre özel yahut devletle ortak kooperatifler, anayasal 
temele kavuşacak.” 
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reddedildi.”5 Referandum paketinin kendisinin bu iki değişikliği de öngörmesinin haberde 

yansıtılmasını bir “uyumsuzluk” olarak nitelemek tabii ki olanaklı değil. Yalnız, başlık ve 

spot formülasyonu açısından bakıldığında, Anayasa değişiklik paketine ilişkin bu iki yönlü 

durumun sergilenmesinden/vurgulanmasından ziyade (özellikle Karan’ın tespitleri de akılda 

tutulduğunda) gelişmelerin gazetede aktarış tarzına dair bir uyumsuzluk (da) olduğu 

söylenebilir. Bir başka deyişle, editörün köşesinden açıkladığı “Gelişmeleri sadece ana akım 

Anglo sakson medyasından takip edenlerdenseniz, başka türlü düşünmenizi mümkün 

kılmayacak şekilde bilgilendiriliyorsunuz demektir. Hele de kasıtlı bilgilendirilmeye 

teşneyseniz, yani alternatif kaynaklar arama çabasında değilseniz, sadece zannetmekle 

kalırsınız” şeklindeki eleştiri noktasının Radikal gazetesi Dış Haberler sayfasını da bir şekilde 

esir aldığı görülmektedir. 

Karan’ın bir diğer eleştirisi de “Kerpeten operasyonu”nun açığa çıkarılmasını haber 

yapmayanlara. Evet, hemen yukarıda irdelenen “bilgi kutusu”nun ekli olduğu haber olma 

“talihsizliği”ni yaşamasına rağmen “Kerpeten operasyonu” Radikal’de yansıtıldı.6 

“Anketlerin sebebi hikmeti” ara başlığının hemen altında “bağımsız olduğu savunulan 

anketler”i yapan “araştırma şirketlerinin, ABD’nin de içinde bulunduğu büyük bir psikolojik 

savaşın parçası oldukları iddia”sı aktarılıp Bush yönetiminin “sadece son bir ayda CIA 

aracılığıyla 8 milyon dolar harcayıp Venezüella kamuoyunu yönlendirdiği[nin] öne 

sürü[düğü]” hatırlatıldı. Ancak, hem bu haberde hem de Karan’ın köşesinde7 manipülasyon 

oyununun farkında olunduğu iması bu kadar açıkken 2 Aralık 2007 Pazar günü afp ve ap’den 

aktartılarak yapılan “95 yaşına dek iktidar kumarı” başlıklı haberi anlamlandırmak gerçekten 

zor. Habere göre, “süresiz iktidarını bugün halkoyuna sunan Chavez”in “müttefikleri saf 

değiştirdi”: “Chavez’in 2000’deki yemin töreninde yanında olan eski eşi Marisabel 

Rodriguez, gazeteci ve eski vekil sıfatıyla halkı hayır oyu vermeye çağırırken ‘Başkan lehine 

bir reform, iktidarı elinde toplayacak’ dedi. Chavez’in ilk seçim zaferini kazanmasını 

sağlamış eski akıl hocası Luis Miquilene ‘anayasa yolsuzluğu’, 2002’deki darbe girişiminden 

Chavez’i kurtarmış eski savunma bakanı General Raul Baduel ‘darbe’ nitelemesini yaptı.” 

Oysa bir gün sonra Karan köşesinde “nüfusun çoğunu ihya edecek değişiklikler işlerine 

gelmediği için sokağa dökülen sağcı elitler[in], özel üniversitelerin üst ve orta sınıftan 

öğrencileri[nin], Katolik Kilisesi hiyerarşisi[nin], alenen darbe çağrısı yapan CIA bağlantılı 

eski generaller[in] ve devasa bir medya kampanyası yürüten büyük sermayenin toplandığı 

                                                 
5 Aynı tarihli gazetenin baş sayfasının haberi aktartış şekli de hemen aşağıda ayrıca tartışılacaktır. 
6 “Chavez sırat köprüsünden geçiyor”, 1 Aralık 2007, Cumartesi. 
7 3 Aralık 2007, Pazartesi. 
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Fedecamaras[’ın], ‘demokratik muhalefet’ olarak takdim edil[mesinden]” şikayet etmiş ve 

şöyle yazmıştı: “Misal, 2002’deki ABD destekli iki günlük darbede ancak halk Chavez’e 

destek için ayaklanıp başkanlık sarayını sardığında ve orduda bölünme ortaya çıktığında 

devreye girmeye tenezzül etmiş, temmuzdaki emekliliğine kadarki süreyi ise hükümetin altını 

oymakla geçirmiş eski Savunma Bakanı Baduel’in, 5 Kasım’da alenen yaptığı askeri darbe 

çağrısı bile demokrasi kahramanlığına yoruldu! Bazılarının ‘Pinochet’nin koltuğuna aday 

gösterdiği General Baduel, şimdi New York Times’da ‘Chavez saflarından kopmuş adam’ 

diye sunuluyor.” 

Tüm bunlar, Chavez konusunda şöyle ya da böyle düşünmemize dair bir şikâyet ya da 

methiye konusu tabii ki değil (ki Karan’ın da gayet yerinde bir şekilde dikkat çektiği gibi 

kategorik olarak şöyle de ya da böyle düşünmek zorunda da değiliz). Sorun, Radikal Dış 

Haberler sayfasının ve editörünün aynı konuda üç gün art arda çıkan haber ve yazılarında 

rastlanan iki farklı tutum ve dahası bu tutumlardan birisinin editörü eliyle (besbelli ki 

kendilerinin dışında olduğu imasıyla/inancıyla) anaakım medya ve haber ağının 

manipülasyonuna yorulması. 

Bu “uyumsuzluğun” ve komplikasyonlarının olası nedenleri, seçilen diğer örnek konu 

olan Obama’nın adaylık süreciyle ilgili haber ve yazıların da irdelenmesinden sonra 

tartışılacaktır. Ancak bu aşamada “sayfa içi” uyumsuzluklar dışında dikkat çeken başka bir 

bulguya değinmek gerekmektedir: Radikal gazetesi baş sayfasının haberi duyuruş şekli. 

 

B. Baş sayfa 

Karan’ın yazısını takip eden gün referandum sonuçlarını duyurmak için baş sayfada 

yapılan (ve devamı Dış Haberler sayfasında olan) anons haberin başlığı “Sandıkta ilk yenilgi- 

Chavez’e ‘ömür boyu başkanlık’ yok” şeklindedir (4 Aralık 2007, Salı). Baş sayfanın sağ üst 

köşesindeki anons haberin içeriğiyse şöyledir: “Venezüella lideri Chavez’e istediği sürece 

başkan adayı olmasının yolunu açan düzenlemenin de yer aldığı ‘reform’ paketi yüzde 51 oyla 

reddedildi. Yüzde 63 oyla başkanlık koltuğuna oturan Chavez'in bileği sandıkta ilk kez 

bükülmüş oldu. Chavez "‘Şimdilik olmadı’ derken, muhalifler, en azından Chavez'in 

gideceğini garantilemenin sevincini yaşıyor.” Baş sayfada günün en önemli gelişmelerinden 

biri olarak duyurulan bu haberin, Karan’ın ifadesiyle, “referandumu salt bir adamın 

‘diktatörlük hevesi’ olarak sun[duğu]” rahatlıkla söylenebilir. Özellikle haberde reform 

kelimesinin tırnak içine alınması bu anlamda dikkat çekmekte. Bu arada, baş sayfada haberin 

devamı için referans gösterilen Dış Haberler sayfasının ilgili başlığı ise, yukarıda da 

aktartıldığı gibi, “Chavez’in bu kez sandıkta bileği büküldü” şeklindedir. “Venezüella’da 
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‘süresiz başkanlık’ hedefi ilk kez sandıkta Chavez’in bileğini büktü” cümlesiyle başlayan 

spotun bu ilk kısmını izleyen cümleyse hem sayfa-içi hem de baş sayfa-Dış Haberler sayfası 

arasında editoryal insicamın tutturulamadığının en açık göstergesi: “Yoksul ve çalışanlar 

lehine unsurlar taşıyan anayasa paketine dair referandum kılpayı reddedildi.” 

* 

Kısacası, pek tabii ki siyasi duruşumuza ve dünya algımıza göre Venezüella 

referandumunu ve Chavez’in ilgili politikasını kısmen ya da tümüyle yerinde bulabiliriz ya da 

bulmayabiliriz. Aynı şekilde, Radikal gazetesi dış politika sayfasının bu özel konuda şu ya da 

bu şekilde (ya da -tabii o da eğer mümkünse- tümüyle “tarafsız”) bir editoryal duruş 

sergilemesi de anlaşılır bir şey olarak değerlendirilebilir. Burada dikkat çekilmek istenen, 

Radikal gazetesi Dış Haberler sayfası editörünün köşesinde anaakım medya ve habercilik 

konusunda dile getirdiği ciddi şikâyetlere bizzat Radikal gazetesi Dış Haberler sayfasında da 

rastlanmış olmasıdır. Bu durumun olası nedenlerini irdelemek de zaten bu yazının temel 

amacını oluşturmaktadır. 

Yalnız hemen vurgulamak gerekir ki, yukarıda görüldüğü gibi baş sayfada yer alan 

haberlerin özellikle Dış Haberler sayfası editörünün köşesinde dikkat çektiği sorunları 

içeriyor olması, tespit edilen “sayfa içi” uyumsuzlukların olası nedenleri konusunda aşağıda 

yapılacak tartışmalardan farklı bir değerlendirme yapmayı da gerekli kılmaktadır. Zira Dış 

Haberler Servisi’nin uhdesinde olmayan baş sayfadaki haberler ve veriliş tarzları, her ne kadar 

uyumsuzluklar konusunda Dış Haberler sayfasına bir şekilde paralellik gösterse de, farklı bir 

editoryal süreçten geçen gazetenin bu vitrin sayfasının tutumunun “editoryal duruş” 

anlamında ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Aşağıda da görüleceği 

gibi, diğer örnek konu olan Obama’nın adaylık süreciyle ilgili haberlerde de benzer bir 

duruma rastlanmış olması, bu önemli ayrıntının olası nedenlerini sonuç kısmında ayrıca 

irdelemeyi gerekli kılmaktadır. 

 

III. Radikal’in Obama’nın Demokrat Parti aday adaylığı sürecindeki haberleri8 

A. Dış Haberler sayfası 

ABD’de Kasım 2008’de yapılacak Başkanlık seçimleri, Demokrat Parti adayının 

belirlenmesi için Ocak 2008’de başlayan yarışın çekişmeli geçmesinin de etkisiyle uzun bir 

süre gazetelerin dünya/dış politika sayfalarının en istikrarlı ve vazgeçilmez haber konusu 

                                                 
8 Obama’nın 5 Haziran 2008 itibariyle kesinleşen Demokrat Parti Başkan adaylığı sürecindeki haberleri 
değerlendiren bu yazı için sayfa editörü Ceyda Karan’ın 9 ve 16 Haziran 2008’de yayınlanan ilgili iki köşe yazısı 
da dikkate alınmıştır. 
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oldu. Gerçekten de, Demokrat Parti adayının belirlenmesi sürecinde iki aday arasında yaşanan 

uzun soluklu çekişmenin medya açısından bu anlamda iyi bir malzeme sunduğunu açık. Diğer 

yandan, Demokrat Parti’nin ve aday adaylarının anaakım medyada ön plana çıkmasında 

mevcut konjonktürün tüm dünyada tepki gören Bush politikalarının devamı görünen 

McCain’i “objektif” haber konusu yapmayı bile zorlaştırmasının ve Bill Clinton-Al Gore 

ikilisinin görev sonrası yürüttüğü çalışmaların da etkisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Radikal gazetesine bakıldığında da durum böyledir aslında. Hillary Clinton’la Barrack 

Obama arasındaki adaylık yarışının başladığı Ocak 20089 ve özellikle de yarışın kızıştığı 

Nisan 2008’den beri neredeyse her gün gelişmeleri dış politika sayfasına taşıyan Radikal’in 

genel politik duruşu çerçevesinde Cumhuriyetçi Parti’ye ve adayına zaten “mesafeli” durduğu 

muhtemelen en yüzeysel okuyucunun bile gözünden kaçmamıştır. Öte yandan, aşağıdaki 

örneklerden de görüleceği gibi, gazetenin Demokrat Parti aday adayları arasındaki yarışla 

ilgili haberlerinde de Hillary Clinton’dan ziyade Barrack Obama’yı ön plana çıkaran bir üslup 

benimsediği gözlenmektedir. Bu iki aşamalı tutumda iki ana unsurun etkili olduğu 

söylenebilir. 

Birincisi, “Cumhuriyetçi Hillary” (23 Nisan 2008), “Obama, Bush ile McCain’i hesap 

vermeye çağırdı” (18 Mayıs 2008) ve “Bush, Obama seçilirse İran’ı vurur” (13 Haziran 

2008) başlıklı haberlerde görüldüğü gibi Bush yönetiminin temsil ettiği anlayışa karşı çıkacak 

olanın Hillary Clinton değil Obama olduğu, yani Obama’nın neredeyse tüm dünya için yeni 

bir umut olduğu düşüncesi.10 Nitekim, Dış Haberler sayfasının neredeyse tümünün 

Obama’nın başkan adaylığının kesinleşmesine ayrıldığı 5 Haziran 2008 tarihli gazetede yer 

alan “Tüm dünyada Barack Obama rüzgârı esiyor” başlıklı ve “Dış Haberler” imzalı haberin 

başlığı kadar giriş cümlesi de (haberde spot bulunmamakta) sayfanın bu konudaki tavrını 

özetlemekte: “Barak Obama’nın Demokratların başkan adayı olması tüm dünyada yankı 

yarattı. Siyah adayın köklerinin bulunduğu Kenya’dan okul yıllarını geçirdiği Endonezya 

hatta Vietnam’a uzanan bir coğrafyada Amerikan politikalarının değişeceği umudu öne çıktı.” 

Radikal’in Obama lehine tutum almasındaki diğer etkense, yine 5 Haziran 2008 tarihli 

gazetede11 ön plana çık(arıl)an “Dış Haberler” imzalı iki bütünleşik haberin birlikte taşıdıkları 

anlamda net bir şekilde görülüyor: “Siyasete girince bir rengi bir de baba diniyle uğraştı” 

başlıklı haber ve ona eşlik eden “Yeni Dünya’da siyahların 400 küsur yıllık acı ve 
                                                 
9 Ocak 2008 sonuna gelindiğinde Hilary Clinton ve Barrack Obama dışındaki diğer Demokrat Parti aday adayları 
yarıştan çekilmişlerdi. 
10 Bu bağlamda, “Clinton ‘yalan’dan prim yapıyor” (5 Nisan 2008) başlıklı haberin spotunu aynen aktarmak 
anlamlı olabilir: “ABD’de Demokratlar arasında süren başkan adaylığı yarışında siyahi rakibi Barack Obama 
karşısında canını dişine takan eski first lady Hillary Clinton yalanlarından prim yapma gayretinde.”  
11 Aynı tarihli gazetenin baş sayfasının haberi aktartış şekli de hemen aşağıda ayrıca tartışılacaktır. 
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mücadelesi” başlıklı tarihsel arka plan haberi.12 Birinci haberle, Obama’nın hem rengi 

nedeniyle ABD’de öteden beri dışlanmış olanları temsil ettiği hem de baba dini (ve orta adı 

“Hüseyin”) nedeniyle 11 Eylül sonrası politikalarının kurbanlarından yapılmaya çalışıldığı 

mesajı verilmekte. Zaten bu konuya daha önce de defalarca dikkat çekilmiş ve örneğin 

“Obama’nın 68 Kuşağı köklerinde ‘terörist’ bağlantısı aranıyor” (14 Nisan 2008) başlıklı 

haberin spotunda “ABD başkanlık önseçimlerinde Cumhuriyetçi cephe[nin], Demokrat 

Parti’nin öne çıkan adayı Barack Obama’yı köşeye sıkıştırmak için bu kez de ‘terörist bağ’ 

ithamında bulundu” ifadesine yer verilmişti. Kısacası, hem geleneksel olarak dışlanmışların 

hem de 11 Eylül sonrasında köşeye sıkıştırılmak istenenlerin sesi olduğuna inanılan Obama 

lehine bir anlamda “pozitif ayrımcılık” yapıldığı söylenebilir.13 

Yukarıda Venezüella referandumu konusunda vurgulandığı gibi, bir gazetenin 

herhangi bir konuda tutum alması aldığı tutumdan bağımsız olarak anlaşılabilir (ve hatta 

kimine göre de olması gereken) bir şeydir. Ancak, daha önce de vurgulandığı gibi, bu yazıda 

tartışılmak istenen bu değil. Burada vurgulanmak istenen sayfa editörünün köşesinde anaakım 

medyayı bu konu özelinde de kamuoyu yaratmakla yani bilinçli bir manipülasyon yapmakla 

eleştirmesi ve Obama’nın yansıtıldığı gibi “değişim”i temsil etmediğini özellikle vurgulaması. 

Nitekim, Obama’nın adaylığının kesinleşmesinden sonraki iki yazısını (“Obama’daki 

‘değişim’”, 9 Haziran 2008; ve “Bir Bush var Bush’tan öte…”, 16 Haziran 2008) bu konuya 

ayıran Karan, ilk yazısına şu uyarıyla başlamakta. “Yerkürenin dört yanındaki ahalinin 

Amerika’nın ilk siyah başkan adayı sıfatıyla ‘tarih yazmaka olan’ Barrack Obama’ya dair 

[bir hayli yüksek] beklentileri” yersizdir; “doğrusu beklentileri yüklü gruba hiç dâhil 

olmadığıma sevinmeliyim. En azından ‘ne de çok yanılmışım’ hayıflanması yaşamam. Lakin 

yaşama potansiyeli taşıyanlara ‘ilaç olmak’ lazım.” Daha sonra Obama’nın Kudüs’ün statüsü 

başta olmak üzere Filistin sorunu konusunda “dünyadaki en etkili çıkar grubu” olan Amerika 

İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) konferansında yaptığı açıklamaları eleştiren Karan, 

bu açıklamanın hiçbir mazereti olamayacağını açıkça vurgulamıştır: “Elbette Obama’nın bu 

‘keskin’ tavrında, ‘Amerika’nın ilk siyah başkanı’ olabilme yolunun AIPAC gibi çok güçlü bir 

lobi kuruluşundan geçtiğini kavramış olması da rol oynamıştır. Dolayısıyla durumu ‘köprüyü 

geçene kadar ayıya dayı derler’ benzetmesiyle açıklayanlar çıkabilir de, bu kadar 

kıvırtmadan ne kadar ‘değişim’ çıkar, işte orası meçhul...” İkinci yazısına da “Bush 
                                                 
12 Bu arada, bu tarihsel arka plan haberine eşlik eden Obama resmine düşülen “Obama Amerikalılara siyahlarla 
beyazlar için her zaman birlik mesajı verdi” ifadesi de dikkat çekmekte. 
13 Öyle olsa “kadın” olması nedeniyle Hillary Clinton’a da pozitif ayrımcılık yapılabilirdi fikri akla gelebilir 
belki ama hem Obama’yla Clinton’ın temsil ettiği dışlanmışlık nedenleri ve bunların fiili yansımaları arasında 
Obama aleyhine kayda değer bir fark vardır hem de aşağıda dipnot 17’de görüleceği gibi Obama’ya Türkiye iç 
siyaseti açısından de sembolik bir anlam atfedildiği anlaşılmaktadır. 
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tezgâhından geçmiş dünya, Obama seçilirse daha barışçıl bir sayfa açılacağını ümit 

ededursun” diyerek başlayan Karan, Obama’nın Irak, İran, Güney Kore, Çin, Kuzey Amerika, 

Ortadoğu, küresel gıda krizi, küresel ısınma, İslam âlemiyle ilişkiler, Afrika ve Latin Amerika 

konularında kendisine atfedilen anlam ve beklentilerle açıkça çelişen açıklama ve tutumlarını 

tam bir araştırmacı gazetecilik örneği sergileyerek bir bir sıralamakta ve şöyle bitirmekte: 

“Dünya ahalisinin unuttuğu, ABD’de kim başkan seçilirse seçilsin, görevinin Amerikan 

çıkarlarını korumak olduğu. Obama’nın ‘değişim’ ve ‘Evet yapabiliriz’ sloganları da 

Amerikalılar için. Dünya üstüne alınmaktan vazgeçse belki daha hayırlı olur.” 

Devam etmeden tekrar vurgulamakta yarar var. Yazarın bu tespitleri, katılınsın ya da 

katılınmasın, son derece yerinde ve anlamlı tespitler ve dahası ciddi bir köşe yazarlığı örneği. 

Ancak belki de sorun tam da bu noktada başlıyor, çünkü yazar aynı zamanda gazetesinin Dış 

Haberler sayfası editörü ve ister istemez yönettiği sayfanın eleştirdiği anaakım medya 

tutumunun neresinde durduğu yani medya pratiği konusundaki eleştirilerini editörü olduğu 

sayfaya ne kadar yansıttığı önem kazanıyor. Bu çerçevede özellikle yukarıda başka bir açıdan 

irdelenen 5 Haziran 2008 tarihli gazetenin Dış Haberler sayfasına tekrar ve başka bir açıdan 

göz atmakta yarar var.14 

Daha önce de belirtildiği gibi, 5 Haziran 2008’de 12. sayfanın tümünü kapsayan Dış 

Haberler’de toplam 8 haber ve 6 fotoğraf kullanılmıştır. “Kısa kısa” diye nitelendirilebilecek 

bölümde yer alan 4 kısa haber dışında kalan 4 büyük haberin tümü ve tüm fotoğraflar 

Obama’nın adaylığının kesinleşmesiyle bağlantılıdır.15 Ayrıca, Obama’nın kesinleşen 

adaylığıyla ilgili 4 büyük haberin tümü de “Dış Haberler” imzalıdır ve başlıkları sırasıyla 

şöyledir: “Obama’nın ilk hedefi İran”, “Siyasete girince bir rengi bir de baba diniyle uğraştı”, 

“Yeni Dünya’da siyahların 400 küsur yıllık acı ve mücadelesi” ve “Tüm dünyada Barrack 

Obama rüzgârı esiyor”. 

Bu 4 haber içinde yukarıda tartışılan ve Obama’nın adaylığını bir anlamda selamlayan 

3 haberden başlığı itibariyle “renk vermeyen” ve hatta “olumsuz” çağrışımlar da akla getiren 

“Obama’nın ilk hedefi İran” başlıklı haber (sayfada yer alan 2 küçük haber ve Ceyda 

Karan’ın ilgili 2 köşe yazısını da akılda tutarak) ayrıntılı incelemeye konu olacak nitelikte. 

“‘Change’ yazılı kürsüde zaferini kutlayan Obama” fotoğrafının eşlik ettiği 

“Obama’nın ilk hedefi İran” başlıklı haberin üçünü önemli unsuru olan spot ise şöyle: “‘Hiç 

gelmeyecek gün geldi’, Obama ABD’nin ilk siyah başkan adayı oldu. ‘Geçmiş politikaların 

                                                 
14 Sayfanın bir kopyası için bkz. Ek 2. 
15 Fotoğraflardan birisi “siyah adayın zaferini kabul ettiğini söyleme[yen]” Hillary Clinton’ı, ikisi Obama’yı, 
birisi Obama taraftarlarını, ikisi de Obama’nın ailesini konu almaktadır. 
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sayfasını çevirme zamanı geldi’ mesajı veren Obama, ‘Bush tasdikçisi McCain’le değişim 

olmaz’ dedi. Yarıştan çekilmeyi hâlâ reddeden Clinton ise başkan yardımcısı adaylığı 

istiyor.” Bu üç unsur birlikte değerlendirildiğinde başlığın “olumsuz” ya da “renk vermeyen” 

bir başlık olmaktan ziyade Obama’nın İran sorununu Bush’un çağrıştırdıklarından farklı 

(“olumlu”) bir yöntemle çözeceği çağrışımı yaptığı rahatlıkla söylenebilir. 

Haberin içeriğine bakıldığında da, büyük kısmı artık fiilen kesinleşen adaylığa giden 

sürece ve diğer aday adayı Hillary Clinton’ın tutumuna ayrılan haberde başlıkla doğrudan 

ilgili ilk kısmın başlarda yer alan “[Obama] daha önce diyalog vadettiği İran’ı hedef aldı: 

‘İran’dan kaynaklanan tehlike ciddi ve gerçektir, hedefim bu tehdidi yok etmek olacaktır’” 

ifadesi olduğu görülmektedir. Sayfanın en çok yer verilen bu haberinin sonlarında tekrar 

dönülen konuda Obama’nın AIPAC kürsüsünden söyledikleri neredeyse sadece tırnak içinde 

aktarılmakla yetinilmiş: “‘Bölgede İsrail’e ya da barışa ve istikrara İran’dan daha büyük bir 

tehdit yok’ diyen Obama, bu ülkenin nükleer silah programını durduracağı taahhüdünde 

bulundu: ‘İran’dan kaynaklanan tehlike ciddi ve gerçektir ve hedefim bu tehdidi yok etmek 

olacaktır.’ Çiçeği burnunda başkan adayı, uluslararası planda ve ABD yönetimi nezdinde 

tanınmasa da Kudüs’ün İsrail’in bölünmez başkenti olduğu tezine sahip çıktı: ‘Kudüs, 

İsrail’in bölünmez başkenti olacak.’ Siyah lider tıpkı Bush gibi ‘İsrail’i tanıyıncaya ve 

terörizmi reddedinceye kadar Hamas’ı izole etmeliyiz’ diye ekledi. Obama’dan sonra kürsüye 

gelen Hillary ise ‘Obama  İsrail’in iyi bir dostudur’ demekle yetindi.” Hillary Clinton’ın İran 

sorununun çözüm yöntemi konusundaki sert açıklamalarına “Cumhuriyetçi Hillary”16 

başlığının atılmış olması bir yana, Karan’ın köşesinde haklı olarak işaret ettiği gibi 

Obama’nın kendisine “değişim” umudu atfedenleri pek de memnun etmeyecek nitelikteki bu 

keskin açıklamaların (hemen bir üst paragraftaki bulgular da hatırlandığında) haberin bütünü 

içerisinde bir anlamda geri plana itilmiş oldukları dikkat çekmektedir.  

Bu arada, aynı sayfada yer alan kısa haberlerden birisinin doğrudan Obama’nın 

tartışmalı açıklamalarıyla ilgili olması da dikkat çekicidir. “Abbas’tan Obama’ya tepki” 

başlıklı ve afp kaynaklı haberde, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın 

Obama’nın Kudüs’ün statüsüyle ilgili açıklamalarına gösterdiği tepki kısaca aktarılmakla 

                                                 
16 23 Nisan 2008 tarihli ve “Dış Haberler” imzalı haber şöyledir: 
“ABD’de Demokratların başkan adaylığı yarışında dün senatör Barack Obama’yı yenilginin beklediği 
Philedelphia önseçimi yapılırken, rakibesi Hillary Clinton ‘Cumhuriyetçi’ kesildi. 
WASHINGTON - ABD’de Demokratların başkan adaylığı yarışında dün senatör Barack Obama’yı yenilginin 
beklediği Philedelphia önseçimi yapılırken, rakibesi Hillary Clinton ‘Cumhuriyetçi’ kesildi. Hillary, Pearl 
Harbor baskını, Küba ile füze krizi ve Bin Ladin’in görüntüleri eşliğinde ‘ABD savaşta’ mesajı veren kliple 
seçmen karşısına çıktı. Klipte ‘Bu, dünyanın en zor mesleği’ denilerek zoru ancak Hillary’nin başarabileceği 
savunuldu. Kabinesine Cumhuriyetçileri de alacağını söyleyen Hillary, ABC News’in ‘İran İsrail’e saldırırsa ne 
yaparsın’ sorusuna ‘İranlılar şunu bilmeli, başkan olursam İran’a saldırırız, tamamen yok ederiz’ dedi.” 
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yetinilmiştir.17 Oysa başkan adaylığının kesinleşmesi dışında ve tam de bu nedenle 

muhtemelen günün en çarpıcı haberi olan Obama’nın Filistin sorunu ve İran konusundaki 

açıklamaları, yine Karan’ın yazısında işaret ettiği gibi, Obama’yı ve olası politikalarını 

anlamak açısından kritik öneme sahiptir.18 Bu bağlamda, aynı günkü (5 Haziran 2008) 

gazetede rastlanan “Tüm dünyada Barrack Obama rüzgârı esiyor” başlıklı haberle Karan’ın 

Obama’yı kastederek yazdığı ve “Dünya üstüne alınmaktan vazgeçse belki daha hayırlı olur” 

önermesiyle bitirdiği “Bir Bush var Bush’tan öte” başlıklı yazısını (16 Haziran 2008) 

bağdaştırmak neredeyse olanaksız. 

Kısacası, Radikal gazetesi dış politika sayfasının, yukarıda örnekleriyle gösterilmeye 

çalışıldığı gibi, Demokrat Parti adayının belirlenmesi sürecinde tam da sayfa editörünün 

“Yerkürenin dört yanındaki ahalinin Amerika’nın ilk siyah başkan adayı sıfatıyla ‘tarih 

yazmaka olan’ Barrack Obama’ya dair beklentileri bir hayli yüksek” olmasına ya da “Bush 

tezgahından geçmiş dünya[nın], Obama seçilirse daha barışçıl bir sayfa açılacağını ümit 

ededur[masına]” katkıda bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. Radikal gazetesi Dış Haberler 

sayfası, bir başka deyişle, editörünün köşesinde dile getirdiği “değişim yanılsaması”nı bir 

şekilde yeniden üretir durumda görülmektedir. Bu durumda da Karan’ın “doğrusu beklentileri 

yüklü gruba hiç dâhil olmadığıma sevinmeliyim” vurgusu ve bu gibi beklentilere sahip 

olanlara “ilaç olma” arayışı bir şekilde neredeyse tüm anlamını yitirmekte. 

Yukarıda Venezüella referandumu haberleri bağlamında da tespit edilen bu 

“uyumsuzluğun” olası nedenleri sonuç kısmında tartışılacaktır. Ancak daha önce yine 

Venezüella referandumu haberleri bağlamında da göze çarpan başka bir bulguya değinmekte 

yarar var: Radikal gazetesi baş sayfasının ilgili gelişmeyi duyuruş şekli. 

 

B. Baş sayfa 

Dış Haberler sayfasının Obama’nın adaylığının kesinleştiğini kapsamlı bir şekilde 

haberleştirdiği 5 Haziran 2008 tarihli Radikal’in baş sayfasının ana haberi de bu gelişmeye 

ayrılmıştır.19 “Taraftarlarını selamlayan Obama” fotoğrafı ve sayfadaki konumuyla “manşet” 

                                                 
17 Ayrıca, kısa haberin son cümlesinde İran konusunda şöyle bir arka plan bilgisi verilmiştir: “Obama’nın 
AIPAC’ta İran’a çıkışmasından  önce bir açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad yeni Amerikan 
başkanından ‘farklı bir yaklaşım’ beklediğini belirterek, ‘Seçimi kim kazanırsa kazansın ABD’nin değişeceğine 
eminim. Bu farklı bir yaklaşım olacak’ demişti.” 
18 Ya da, yine Karan’ın “Obama’daki ‘değişim’” yazısındaki yerinde ifadesiyle, bu tür açıklamalar seçim öncesi 
taktikler şeklide yorumlansa bile ciddi bir soruna işaret etmektedir: “Elbette Obama’nın bu ‘keskin’ tavrında, 
‘Amerika’nın ilk siyah başkanı’ olabilme yolunun AIPAC gibi çok güçlü bir lobi kuruluşundan geçtiğini 
kavramış olması da rol oynamıştır. Dolayısıyla durumu ‘köprüyü geçene kadar ayıya dayı derler’ benzetmesiyle 
açıklayanlar çıkabilir de, bu kadar kıvırtmadan ne kadar ‘değişim’ çıkar, işte orası meçhul…” 
19 Sayfanın bir kopyası için bkz. Ek 1. 
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konumunda olan haberin başlığıysa  “O gün asla gelmez diyorlardı…” şeklindedir. 

Obama’nın aday adaylığı yarışına başladığı söze atfen manşete taşınan bu ifade, spotta da 

belirtildiği üzere, Obama’nın “ABD’nin ilk siyah başkan adayı” olmasını selamlamaktadır. 

Bu başlık bir başka açıdan da anlamlıdır, çünkü gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olan İsmet 

Berkan, hem Obama’nın bu sözü sarf ettiği Iowa önseçimi konuşmasını takiben (5 Ocak 

2008) hem de adaylığının kesinleşmesinden sonra (4 Haziran 2008) yazdığı iki yazıya da “O 

gün gelmez diyorlardı…” başlığını atmıştır. Genel Yayın Yönetmeni Berkan’ın ikinci yazısını 

takip eden gün baş sayfada manşetten aktarılan habere de başlık olan bu söz, Radikal 

gazetesinin ABD Başkanlık seçimleri konusundaki genel editoryal duruşunun en açık 

göstergelerinden biridir. Berkan da, dışlanmış siyahları temsil eden Obama’nın adaylığına 

atfettiği önemi “Ve Amerikalılar bugün bir siyahı başkan seçmek üzereler” (4 Haziran 2008) 

şeklinde ifade edecektir.20 

* 

Yukarıda Venezüella referandumunu konusundaki haberlerin değerlendirilmesinden 

sonra da vurgulandığı gibi, pek tabii ki siyasi duruşumuza ve dünya algımıza göre Obama’nın 

adaylığını dünya (veya Türkiye) için kısmen ya da tümüyle yerinde bulabiliriz ya da tersi. 

Yine, Radikal gazetesi dış politika sayfasının bu özel konuda şu ya da bu şekilde (ya da -tabii 

o da eğer mümkünse- tümüyle “tarafsız”) bir editoryal duruş sergilemesi de anlaşılır bir şey 

olarak görülebilir. Burada dikkati çekilmek istenen, Radikal Dış Haberler sayfası editörünün 

köşesinde anaakım medya ve dolayısıyla haber ağları konusunda gündeme getirdiği kayda 

değer şikâyetlere Radikal Dış Haberler sayfasında da rastlanmasıdır. Kısacası, sayfa-içi 

uyumsuzlukların olası nedenlerinin irdelenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Yine ayrıca incelenen 

baş sayfa haberlerinde benzer uyumsuzluk belirtilerine rastlanmış olması da önemlidir. Aynı 

dönemdeki yazısında medyayı ve kamuoyu oluşturucularını eleştirirken Karan’ın işaret ettiği 

(ve bir şekilde Dış Haberler sayfasında da görülen bu yaklaşım), söz konusu olan gazetenin 

başka bir sayfası (baş sayfa) olduğu için, “sayfa içi” uyumsuzluklardan farklı bir 

değerlendirmenin gerekli olduğunu göstermektedir. Zira yukarıda Venezüella referandumu 

                                                 
20 Bu arada, Berkan, söz konusu iki yazısında da gelişmeyi Türkiye iç politikası açısından da değerlendirilmiş ve 
benzer durumdakiler ve benzer sorunlar için Türkiye’de de böyle bir yol açılmasını umut ettiğini vurgulamıştır. 
(Hatta, Obama’nın kesinleşene adaylığı üzerinden asıl verilmek istenen mesajın bu olduğu bile söylenebilir.) 
Yine, gazetenin köşe yazarlarından Haluk Şahin de özellikle 9 Ocak 2008 tarihli ve “Esas oğlan Obama mı?” 
başlıklı yazısında şöyle yazmaktadır: “İlerici Amerikalılar Bush-Cheney döneminden sonra rahat bir nefes 
alabilmenin umuduyla destekliyorlar Obama’yı. Şimdilik her şey beklendiğinden bile iyi gidiyor. Ama daha 
gidilecek çok yol var. Petrolcüler ve talancılar bu farklı kovboyu yere sermek için ellerinden geleni artlarına 
koymayacaklardır” (ayrıca bkz. Şahin’in “‘Ötekiler’den Obama”, 14 Mart 2008; ve “Türkiye’nin Obama’ya 
ihtiyacı var mı?”, 6 Haziran 2008 yazıları). Gazetenin Obama lehine tutum takınan bir diğer köşe yazarı da 
Berkan’ın Obama üzerinden Türkiye iç siyasetine dair yaptığı tespitlere katıldığını da ayrıca vurgulayan Hakkı 
Devrim’dir (“Barack (HÜSEYİN) Obama!” 5 Haziran 2008. 
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haberleri konusunda da rastlanan bu durum, farklı editoryal süreçlerden geçen “Dış Haberler 

Servisi”yle gazete baş sayfası arasındaki olası tutum farklılıklarının olası nedenlerini hemen 

aşağıdaki sonuç kısmında ayrıca irdelemeyi gerekli kılmaktadır. 

 

IV. Sonuç: Radikal özelinde gazete dış politika sayfalarının açmazları 

Bu kısa inceleme için Radikal gazetesi Dış Haberler sayfasının seçilmesinin 

gerekçeleri sıralanırken de belirtildiği gibi, sayfa editörünün kendi köşesinde genel medya (ve 

kamuoyu) yaklaşımını ele alan yazılar yazıyor olmasının yazılı medya incelemeleri açısından 

kayda değer bir anlamı vardır. Yaygın haber ağlarında ön plana çık(arıl)an konuların ve 

bunların yansıtılış şekillerinin sorunlu yanlarına söz konusu “haberler”in olgusal temellerini 

de sorgulayan son derece yerinde tespitler eşliğinde dikkat çeken editörün uhdesindeki 

sayfanın da eleştirilen nitelikte haberlere sayfasında yer veriyor olması incelemeye değerdir. 

Yazının başında da vurgulandığı gibi, burada amaç herhangi bir gazeteyi, herhangi bir dış 

politika sayfası editörünü ya da herhangi bir köşe yazarını “kelime cımbızlayarak” eleştirmek 

değildir. Amaç, yukarıda iki spesifik konu üzerinden yapılan incelemede ortaya çıkan “sayfa-

içi” (ve “sayfalar-arası”) editoryal uyumsuzlukların olası nedenlerini tespit etmeye 

çalışmaktır.  Bu çerçevede, daha önce yapılan iki kapsamlı medya analizinin verileri de 

dikkate alınarak, aşağıda sıralanan etkenlerin bu durumda rol oynamış olabileceği ileri 

sürülecektir. 

1. Radikal Dış Haberler sayfası editörünün köşe yazılarında eleştirdiği yaklaşıma 

rastlanan Radikal haberlerinde dikkat çeken ilk unsur, ilgili haberlerin kaynakları 

konusundadır. Venezüella referandumu konusunda mercek altına alınan 3 haberden 1’inde 

“afp/ap”, 1’i “bilgi kutusu” da içeren diğer 2 haberdeyse “Dış Haberler” kaynak olarak 

gösterilmiştir. Obama’nın başkan adaylığı süreciyle ilgili incelenen 9 haberdeyse “Dış 

Haberler” 6, “aa”, “afp” ve “Times” da 1’er kez kaynak olarak gösterilmiştir. Bu veriler, daha 

önce yapılan iki kapsamlı medya analizi çalışmasında Radikal gazetesiyle ilgili elde edilen 

bulgularla büyük ölçüde uygunluk göstermektedir. 6 Ağustos-6 Kasım 2004 ve 1 Nisan-30 

Haziran 2006 tarihleri arasında yapılan ve birincisinde Türkiye’de yayınlanan 5 ikincisinde de 

yine Türkiye’de yayınlanan 12 gazetenin dış politika ve dünya sayfalarının izlendiği ve 

değerlendirildiği 3’er aylık çalışmalarda görüldüğü üzere, Radikal gazetesi Dış Haberler 

sayfasında yayınlanan haberlerin büyük bir kısmı ya bir (yabancı) haber ajansı kaynaklıdır ya 

da “Dış Haberler” veya “Radikal” imzalıdır.21 Bu ise, bir yandan (yabancı) haber ajanslarının 

                                                 
21 Birinci dönemde, haberlerin % 43.52’sinin kaynağı yabancı haber ajansları, % 25.60’ın kaynağıysa yerli 
ajanslar olarak gösterilmiştir (İlgili rapor için bkz. Gökçe Gül, “Radikal Gazetesi”, 
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kaynak olarak kullanıldığı haberlerin görünenden fazla olduğu anlamına gelirken diğer 

yandan da “ham haberler”in yayına hazır hale getirilmesi aşamasında “Dış Haberler Servisi” 

editoryal sürecinin devrede olduğunu göstermektedir. 

2. Burada incelenen iki konu bağlamında özellikle geçerli olduğu üzere Radikal 

gazetesi Dış Haberler sayfasının büyük ölçüde (yabancı) haber ajanslarına bağ(ım)lı olması, 

üzerinde düşünülmesi gereken bir ayrıntıdır. Gerçekten de, Karan’ın yukarıda ele alınan iki 

spesifik konuda (özellikle de Venezüella referandumu konusunda) ciddi bir medya 

manipülasyonu olduğunu vurguladığı ve bu çerçevede de dünya haber ajansları ağında 

tartışmasız egemenliği olan “Batılı” ajansları22 işaret ettiği düşünüldüğünde, bu 

bağımlılığının, Radikal gazetesi özelinde söylemek gerekirse, medya organlarını bir anlamda 

esir aldığı ve tespit edilen “sayfa-içi uyumsuzlukların da bir ölçüde bu etken kaynaklı olduğu 

ileri sürülebilir. Yalnız hemen vurgulamak gerekir ki, burada sorun ağırlığın 

“yabancı”/“Batılı” kaynaklara verilmesi değildir. Sorun, herhangi bir bölge/ülke/“anlayış” 

merkezli haberlerin ağılıklı olmasıdır. Dikkat çekilmek istenen, haber yazımında konunun 

tarafları ve “üçüncü” taraf kaynaklı haber ağlarından adil bir şekilde yararlanarak çeşitliliğin 

sağlanmasıdır. Gerçekten de, birkaç yıldır yayın yapan El Cezire’yi takiben Latin Amerika 

ülkelerinin de Telesur yoluyla habercilik alanında girmesi ve hatta İslam Konferansı Örgütü 

çerçevesinde bir haber ağının oluşturulması arayışları dünya genelinde bu konuda bir sıkıntı 

olduğunun göstergesidir. Haberlerde tek-yanlılık ve haberlerin kamuoyu oluşturmadaki 

etkileri göz önüne alındığında, bu alandaki çeşitliliği sağlama konusunda imkânların arttığı da 

bir gerçektir. Bu nedenle, sahip oldukları teknoloji, maddi olanaklar ve yaygın haberci 

ağlarıyla “Batılı” ajansların “doğal olarak” ön plana çıktığı vb. gerekçeler artık geçerliliğini 

yitirmektedir. Bu nedenle, gazetelerin de bu konuda gereken hassasiyeti göstermesi, konunun 

                                                                                                                                                         
<http://www.uik.org.tr/aras.htm>). Daha da çarpıcı olanı, kullanılan yabancı haber kaynaklarının tümünün de % 
89.6’sı afp, BBC, AP, Reuters, Guardian ve The Independent olmak üzere “Batılı” kaynaklar olmasıdır. Bu 
arada, “öz kaynaklar” olarak tanımlanabilecek kalan % 30.87’lik kısmın % 55.7’sinde “Dış Haberler” ve % 
27’sinde de “Radikal” imzaları dikkat çekmektedir. 2006’da yapılan ikinci çalışmada elde edilen bulgularsa 
şöyledir (İlgili rapor için bkz. İlyas Sarıkaya, “Radikal Gazetesi Raporu”, Medya Analizi: Türk Basınında Dış 
Politika (1 Nisan-30 Haziran 2006), ed. Erdem Denk, Ankara, ATAUM, 2007, s. 81-98): Haberlerin % 
61.6’sında yabancı haber ajansları, % 16.8’indeyse yerli haber ajansları kaynak olarak kullanılmıştır. Yine, 
yabancı haber kaynaklarının tümünün de 83.4’ünü de afp, AP, BBC ve Reuters olmak üzere “Batılı” 
kaynaklardan oluşmaktadır. Nihayet, toplamda % 21.4’lük paya sahip olan “öz kaynaklar”ın % 45.8’i “Radikal”, 
% 31.9’u ise “Dış Haberler” imzasıyla çıkmıştır. 
22 Reuters, afp, AP gibi haber ajanslarının ve BBC, CNN, New York Times gibi medya kuruluşlarının küresel 
haber ağlarındaki üstünlüğü ve bu durumun internetin yaygınlaşması sonrasında beklentilerin tersine iyice 
belirginleşmesi süreci konusunda bkz. Chris Paterson, “News Agency Dominance in International News on the 
Internet” Papers in International and Global Communication No. 01/06, Mayıs 2006 
<http://ics.leeds.ac.uk/papers/cicr/exhibits/42/cicrpaterson.pdf> (erişim tarihi 5 Haziran 2008). Bu üstünlüğün 
ekonomik, politik vb. nedenlerinin tarihsel süreç içerisindeki seyri için de bkz. Esperança Bıelsa, “The pivotal 
role of news agencies in the context of globalization: a historical approach” Global Networks 8, 3 (2008) 347-
366. 
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niteliğine göre Batı-dışı bölgelerden yayın yapan haber kaynaklarını da (tabii ki Batılı 

kaynaklarla dengeli bir şekilde) kullanması ve/veya kendi muhabirlerini deveye sokmak vb. 

farklı kaynaklara yönelmesi yerinde olacaktır. Gerçekten de, bahsedilen daha önceki 

araştırmalarda görüldüğü gibi, haber ajanslarına bağımlılık öyle üst düzeydedir ki gazetelere 

neredeyse haber havuzundan hangi haberleri seçecekleri (“konu dağılımı”), seçtikleri 

haberleri hangi başlık, spot ve fotoğrafla verecekleri ve sayfa düzeni içerisinde nasıl 

konumlandıracakları kalmaktadır. Bir başka deyişle, gazetelere kalan tercih büyük ölçüde 

haber çeşitliliğinden ve özgünlüğünden ziyade mevcut haber akışı içinde ön plana çıkarmak 

istedikleri haberlerini seçmekle sınırlı kalmakta ve (biçimsel farklılıklar bir yana) bir haber 

farklı gazetelerde hemen hemen aynı içerikle yayınlanmaktadır. Bu ise, gazetelerin özellikle 

dış politika sayfalarının adeta haber ajanslarıyla okuyucu arasında köprü olmanın dışına 

çıkma imkânlarının ciddi bir şekilde olanaksızlaşması anlamına gelmektedir. 

3. Yalnız burada hemen başka bir nokta daha vurgulanmalı: Gazetelerin dış politika 

sayfaları farklı kaynaklardan beslenme fırsatının azami bir şekilde kullanıldığı durumlarda 

dahi “tercüme büroları” olmamak gerekir. Hele en azından sayfa editörünün bizzat kendi 

köşesindeki yazılarında temsil ettiği bakış açısına sahip olduğu düşünülen bir kurumun her an 

tetikte olması, farkında olunduğu ilan edilen misenformasyon ve manipülasyonlara karşı 

tedbirini alması ve gelen “ham haber”leri tarihsel olguların süzgecinden sorgulayıcı bir 

şekilde geçirmeden okuyucuya sunmamasıdır. Aksi takdirde, dış politika sayfasında bir 

anlamda yeniden üretilen yanlışlıkların editörün kendi köşesinde eleştirilmesi, hele bir de 

sayfa düzeni, haber başlıkları, spotlar ve kullanılan fotoğrafların haber içerikleri ve özellikle 

de köşe yazılarından çok daha fazla etkili olduğu düşünüldüğünde, ortaya “ironik” bir 

durumun çıkması kaçınılmaz olabilmektedir. Kısacası, ekonomik, teknolojik vb. geniş 

imkânları nedeniyle “dünya haber ağı”nda ön plana çıkan kaynakların (görece yoğun bir 

şekilde) kullanılması bir yerden sonra kaçınılmaz olsa bile, bu durumun bu gibi kaynaklardan 

elde edilen “ham haberler”in okuyucuya araştırma, inceleme vb. editoryal süreçlerden 

geçirilmiş haliyle sunulmasının gerekliliğini ve olabilirliğini ortadan kaldırmayacağı açıktır. 

Kaldı ki, hem bu yazı için özel olarak incelenen haberlerde hem de Radikal gazetesiyle ilgili 

daha önce yapılmış çalışmalarda elde edilen bulgularda “Dış Haberler” imzalı haberlerin 

sayısı oldukça fazladır. Bu ise, editoryal sürecin aslında işlediğini yani haber ağlarından gelen 

verilerin teorik olarak bir süzgeçten geçmiş olduğu anlamına gelmektedir. Bu da zaten 

çalışmakta olan editoryal sürecin işleyiş şeklinin belki de yeniden gözden geçirilmesinin 

gerekli olduğunu göstermektedir. Okuyucuların bu bağlamda daha fazla özeni beklemeye 

hakları olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu beklenti, söz konusu olan Radikal gazetesi Dış 
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Haberler sayfası olduğunda daha da üst düzeye çıkmaktadır. Zira, yukarıda da vurgulandığı 

gibi, anaakım yaklaşım konusunda bu kadar ciddi ve önemli tespitlerde bulunan sayfa 

editörünün bu tür sorunlara Radikal Dış Haberler sayfasında da rastlandığının her durumda 

farkında olmasını ve bu çerçevede gereğinin yapılmasını beklemek kadar doğal bir şey 

olamaz. Bu bağlamda, özellikle sayfa editörünün kendi köşesinde yaptığı eleştiri noktalarının 

en azından bir kısmına kendi sayfasında da rastlandığına yani bu gibi kritik tespitlerin hedefi 

olan tutumun az ya da çok Radikal Dış Haberler sayfasında da yeniden üretildiğine bir 

özeleştiri niteliğinde (ya da en azından üstü kapalı olarak) değinmesini beklemek her gazete 

okuyucusunun en doğal hakkı olsa gerektir. Özellikle yukarıda mercek altına alınan haberlerin 

önemli bir kısmının “Dış Haberler” imzalı çıkmış olması, yapılan uyumsuzluk tespitlerinde ve 

dolayısıyla bunların giderilmesi konusunda Dış Haberler Servisi’nin yapabileceği şeyler 

olduğunu göstermektedir. Pek tabii ki yukarıda Dış Haberler sayfasının genel editoryal 

duruşuyla sayfa editörünün köşesinde anaakım medya ve kamuoyu yaklaşımı konusunda 

yaptığı eleştirel tespitler arasında rastlanan gözle görülür uyumsuzlukların burada akla 

gelmeyen başka meşru/anlaşılabilir nedenleri de olabilir. Ancak seçilen iki örnek konu 

özelinde tespit edilen cinsten “sayfa-içi” uyumsuzluklar konusunun gözden geçirilmesinin 

kaçınılmaz olduğu da bir o kadar açıktır. 

4. Fazla haksızlık etmemek adına tam da bu bağlamda bir noktaya dikkat çekmek 

yerinde olacaktır. Radikal dâhil Türkiye’de yayınlanan birçok gazetenin dış politika ve dünya 

sayfalarının ciddi bir personel sorunu olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, sayfayı editör dâhil 

birkaç kişiyle kotarmak durumunda kalan dış politika birimlerinin güncel gelişmelerin tümüne 

hem yetişmesini hem de ajanslardan akan ham haberleri araştırmaya dayalı sorgulayıcı bir 

süzgeçten geçirerek işlenmiş haliyle sunmasını beklemek haksızlık olabilecektir. Yalnız yine 

de editoryal kurumsallaşma ve eşgüdüm yolunda atılacak ciddi adımlarla, kısacası daha fazla 

özen gösterilmesiyle bu gibi sıkıntıların üstesinden gelmek, en azından bu ve benzeri 

“yapısal” sorunların olası komplikasyonlarını en aza indirmek çok da zor olmasa gerektir. 

Nitekim yukarıda vurgulandığı gibi 5 Haziran 2008 tarihli Radikal’in “Dış Haberler” 

sayfasında rastlanan “sayfa düzeni”nin taşıdığı anlamı ve verdiği mesajı ciddi bir gazetenin 

önceden düşünememesi düşünülemez. Bu gibi sorunları “günlük rutin içinde akan haberlerin 

her zaman kontrol edilebilir olmaması”yla açıklamak yeterli olmasa gerektir. 

5. Bu bağlamda irdelenmesi gereken bir başka nokta da seçilen iki örnek konu 

özelinde de Dış Haberler sayfasıyla diğer sayfalar arasında rastlanan “editoryal duruş” 

uyumsuzluklarıdır. Tam da editörün ilgili köşe yazılarını yazmasını takiben baş sayfada çıkan 

haberler, Dış Haberler sayfasıyla/sayfa editörüyle gazete genel yayın yönetimi arasında da bir 
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eşgüdüm sorunu ve hatta bir editoryal tutum farklılığı olabileceği ihtimalini akla 

getirmektedir. Birinci olasılık, ister iyi koordine olamama isterse de “genel merkez”le 

“şubeler” arasında böyle bir eşgüdümün illa gerekli olmadığını düşünme nedeniyle olsun açık 

bir “özensizlik” anlamına gelmektedir. Bu ise, gazetenin okuyucularına karşı sorumluluğunu 

tam anlamıyla yerine getirdiğini söylemeyi zorlaştıracaktır. Gazete-içi (ya da sayfalar-arası) 

editoryal duruş farklılığını işaret eden ikinci olasılıksa, Dış Haberler Servisi’nin teorik olarak 

ilgi ve çalışmasına bırakılan alanda “belirleyici” olamaması yani gazetenin genel editoryal 

duruşunun sayfanın editoryal duruşunun önüne/üstüne geçmiş olabileceği anlamına gelecektir. 

Özellikle sayfa-içi benzer uyumsuzluklar dikkate alındığında, bu ancak çok düşük bir ihtimal 

olarak görülmek gerekir. Aksi en az sayfa-içi uyumsuzluklar kadar önemli bir soruna işaret 

edecek ve bu da ilgili uyumsuzlukların bir de bu açıdan gözden geçirilmesinin kaçınılmaz 

olduğu anlamına gelecektir. 

* 

Bitirmeden ısrarla bir noktanın altını tekrar çizmekte yarar var: Bu çalışma, ne 

herhangi bir gazetenin dış haberler servisini ve/veya dış haberler sayfasını, ne de herhangi bir 

editörü ve/veya köşe yazarını mercek altına almak için yapılmıştır. Amaçlanan, kimi 

niceliksel ve niteliksel veriler ışığında ve söylem ve içerik analizi yöntemleri kullanarak dış 

haberler sayfalarının karşılaştığı (ya da dış haberler sayfalarında rastlanan) kimi sorunların 

olası “yapısal” nedenleri konusunda fikir jimnastiği yapmaktır. Bu “akademik” gerekçenin 

ötesinde çok “kişisel” bir neden de eklemek gerekirse, hedef bir şekilde dış politika ve dünya 

haberlerini yakından takip edenler açısından yapısal engellerin etkilerini olabildiğince en aza 

indirmiş gazeteler okumaya katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, çarpıcı köşe yazıları ve 

yerinde tespitleriyle benzer kaygıları taşıdığını gösteren bir editörün başında olduğu dış 

haberler sayfasının tercih edilmesinden “doğal” bir şey olmasa gerektir. 
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