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• Afrin zaferi Batı basınına niceliksel olarak nasıl yansıdı?
• Afrin zaferiyle ilgili Batı basınında öne çıkan temalar nelerdir?
• Batı basınının Afrin algısı nasıl değişti?

Türkiye’nin 20 Ocak 2018’de başlattığı Zeytin Dalı
Harekatı 58. gününde hedefine ulaştı. Batı medyası
tarafından başarı hikayeleri aktarılan, ABD tarafından
eğitilip donatılan, Suriye’de hiç muharebe kaybetmediği iddialarıyla parlatılan ve DEAŞ ile mücadelede
Batı’nın ana aktörlerinden biri olarak konumlandırılan terör örgütü YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ortak harekatıyla Afrin’den temizlendi. Türkiye 18 Mart 2018
günü Afrin şehir merkezinde kontrolü sağladı. Bu
perspektifte Afrin başarısının ardından Batı medyasında konuyla ilgili çıkan haberler incelenerek analiz
edilmiştir.
Başladığı ilk günden bugüne Zeytin Dalı Harekatı Batı basınında kendisine geniş bir yer buldu.
Harekatın ilk günlerinde Batı basınında Türkiye’nin

başarısız olma ihtimalinin üzerinde duruldu. Independent gazetesinden Patrick Cockburn’un “Türk devleti
günlerdir Suriye’nin kuzeyine girmeye çalışıyor ama
başarılı olamayacak” ifadeleri Batı basınının harekata
bakışının bir özetiydi. Türk ordusunun Afrin’e doğru
kararlı ve başarılı ilerleyişi devam ettikçe Batı basını
Türkiye’nin sivilleri hedef aldığı iddialarını ön plana
çıkardı. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan röportajlarda “soykırım” ve “katliam” ifadelerine genişçe yer
verildi. TSK ve ÖSO kuvvetleri Afrin’in merkezine
yöneldiklerinde “Türkiye hastane vuruyor” yalan haberi dolaşıma sokuldu. Örnekleri artırılabilecek tüm
bu kara propagandaya rağmen Afrin’e girildi ve şehir
kontrol altına alındı. Peki Afrin’in kontrol altına alınmasından sonraki ilk “24 saatte” Batı basınının Afrin
performansı nasıldı?
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ŞEKİL 1. AFRIN ELE GEÇIRILDIKTEN SONRAKI İLK 24 SAATTE
BATI BASININDA ÇIKAN AFRIN HABERLERI

8.845

5.375

689

haber
yayımlandı

saat ana sayfada
kaldı

haber ana sayfada
yayımlandı

979

17.120.861

$ 1.882.681

kere Twitter’da
paylaşıldı

kere
okundu

reklam değerine
ulaştı

ŞEKİL 2. EL-BAB ELE GEÇIRILDIKTEN SONRAKI İLK 24 SAATTE
BATI BASININDA ÇIKAN EL-BAB HABERLERI

2.440

847

haber
yayımlandı

saat ana sayfada
kaldı

1.474

416.665

kere Twitter’da
paylaşıldı

kere
okundu

SETA Batı Basını Veritabanı ile yapılan “Afrin”
terim taramasına göre1 TSK ve ÖSO’nun Afrin kent
merkezini kontrol altına almasından sonraki ilk 24 sa1. SETA Batı Basını Veritabanı kapsamında 29 bin İngilizce online yayın
yapan haber sitesi taranmaktadır. Terim araması İngilizcede “Afrin” veya
“Efrin” kelimelerinden herhangi biri haberlerde geçecek şekilde kodlan�mıştır. Bu tarama Afrin’in ele geçirilmesinin ardından 24 saat içerisinde
yayımlanan haberleri kapsamaktadır.

2

83

haber ana sayfada
yayımlandı

$ 23.915
reklam değerine
ulaştı

atte Batı basınında 8 bin 845 haber yayımlanmıştır.
Bu 8 bin 845 haberin 689’u ana sayfalarda 5 bin 375
saat yer almıştır. Toplamda ise 17 milyon 120 bin 861
okunma sayısına2 ulaşmıştır.
2. SETA Batı Basını Veritabanı kapsamında okunma sayısı sitelerin güncel
ziyaretçi sayılarına göre ana sayfa ve manşette çıkması ve kalma süreleri baz
alınarak hesaplanmaktadır.
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AFRIN ZAFERI VE BATI MEDYASI

Türkiye’nin daha önce Suriye’de DEAŞ örgütüne
karşı gerçekleştirdiği el-Bab operasyonu da Batı basınında geniş yer bulmuştur. Ancak gerçekleştirilen iki
askeri operasyondan birinin DEAŞ’ı hedef alırken diğerinin YPG’ye karşı yapılmış olması Batı medyasının
genel tutumunu etkilemiştir. Bu durum yayımlanan
haberler üzerine yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. Şekil 2’de “el-Bab” terim taraması sonuçları yer almaktadır.3 Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ve
ÖSO’nun el-Bab’ı kontrol altına almasından sonraki
ilk 24 saatte Batı basınında “el-Bab” hakkında çıkan
haber sayıları verilmiştir. 24 Şubat 2017’de TSK’nın
resmi internet sitesinden el-Bab’ın tamamen kontrol
altına alındığı açıklanmıştır. Bu açıklama üzerine Batı
basınında ilk 24 saatte el-Bab ile ilgili 2 bin 440 haber
yayına girmiştir. Bu haberlerden 83’ü ana sayfalarda
kendisine yer bularak toplamda 847 saat yayında kalmıştır. TSK’nın el-Bab’ı kontrol altına almasıyla ilgili
haberler Batı basınında 416 bin 665 okuyucu sayısına
ulaşmıştır.
Şekil 1 ve 2 verileri Afrin’in Türkiye tarafından
kontrol altına alınmasına dair haberlerin el-Bab ope3. “El-Bab” için terim taraması 24-25 Şubat 2017 aralığıyla sınırlandırıl�mıştır. Terim taraması haberde “el-Bab” veya “al-Bab” veya “el Bab” veya
“al Bab” veya “elBab” veya “alBab” ve “YPG” veya “Turkey” veya “operation” veya “Kurds” veya “Kurdish” veya “Ankara” veya “fight“ içermelidir
şeklinde kodlanmıştır.

rasyonu hakkındaki haberlere kıyasla Batı basınında
daha fazla yer bulduğunu göstermektedir. Bu durum
Afrin’in el-Bab’a göre daha kısa sürede kontrol altına
alındığı bilgisiyle birlikte okunduğunda Batı medyasının Afrin operasyonuna daha fazla ilgi gösterdiğini kanıtlamaktadır. El-Bab operasyonuna yönelik
haberler daha olumlu bir çerçeveden ancak daha
az sayıda haberle sunulmuşken Batı medyası Afrin
operasyonuna daha hızlı, agresif ve yoğun bir tepki
vermiştir.
Afrin’in kontrol altına alınmasından sonra Batı
medyasında Türkiye’ye yönelik birçok olumsuz tema
ön plana çıkarılmıştır. Bu temalardan ilki Afrin operasyonunun YPG’ye değil tüm Kürtlere yönelik olduğu iddiasını taşımaktadır. TSK ve ÖSO’nun YPG’ye
karşı vermiş olduğu mücadele ve şehri asıl sahipleri
olan sivil halka iade etmek için sergiledikleri çaba
Türkiye’nin “bölgedeki Kürtlere karşı düşmanca
tavrı” olarak lanse edilmiştir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bugüne yaptığı “Suriye topraklarındaki
varlığımızın amacı kardeşlerimizi terör örgütlerinin
tasallutundan kurtararak haklarına, özgürlüklerine
kavuşturmak, onlara aydınlık bir gelecek sağlamaktır” minvalindeki açıklamalar Batı medyası tarafından görmezden gelinmiştir.

GÖRSEL 1. HAREKATIN TÜM KÜRTLERE KARŞI YAPILDIĞI İDDIASINI TAŞIYAN HABER ÖRNEĞI
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GÖRSEL 2. HAREKATIN TÜM KÜRTLERE KARŞI YAPILDIĞI İDDIASINI TAŞIYAN HABER ÖRNEĞI

Yakın zamana kadar Batı medyasında yer alan
haberlerin yüzde 75’inde harekatın YPG’ye karşı
yürütüldüğü algısı hakimdir.4 Buna rağmen Afrin’in
kontrol altına alınmasının ardından birçok haber
içeriğinde YPG sözcülerinin açıklamalarına yer ayrılması ve operasyonun tüm Kürtlere karşı yapıldığının iddia edilmesi dikkat çekicidir. Batı medyası bu
konuda kendisiyle çelişerek harekatın kime karşı yapıldığı konusunda hedef şaşırtmış, YPG yerine tüm
Kürt halkını hedef göstermiştir. Örneğin Reuters aktarmalı “Türk Güçleri ve Suriyeli Müttefikler Kürtleri Afrin’den Çıkardı”5 başlıklı Daily Mail haberi sol
görüşlü birçok Kürt vatandaşın Afrin’den çıkarılmış
olduğu iddiasını bir “insanlık trajedisi” olarak sunmuştur. New York Times ise YPG’li Asya Nebi’nin
“Afrin’in alınmasının Kürtlerin bölgeden çıkarılmasına yönelik bir girişim olduğu” iddiasını haber içeriğinde aktarmıştır.6
Washington Post’ta yer alan bir haberde ise Othman Sheikh Issa’nın açıklamaları üzerinden “Türk
ordusunun şehri Kürt popülasyonundan temizlemeye
yönelik hareket ettiği” iddiası ortaya atılmıştır.7
4. Metin Erol, “Batı Basınında Zeytin Dalı Harekatı”, SETA Perspektif,
Sayı: 187, (Mart 2018), s. 5.
5. “Turkish Forces and Syrian Allies drive Kurds from Afrin”, Daily Mail,
18 Mart 2018.
6. “Syrian Rebels, Backed by Turkey, Seize Control of Afrin”, The New York
Times, 18 Mart 2018.
7. “The Lastest: Syrian President Visits Troops in Eastern Ghouta”, The
Washington Post, 18 Mart 2018.

4

Batı medyası şehrin kontrolünün Türk güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından YPG’nin yenilgiyi gerekçelendiren açıklamalarına sıkça yer vermiştir.
Özellikle Othman Sheikh Issa’nın “Afrin’deki Türklerin korkulu rüyası” olacaklarına dair açıklamaları Batı
medyasında yankı uyandırmıştır. Voice of America
Othman Sheikh Issa’nın sözlerini “Suriyeli Kürtler Afrin’deki Türk Güçlerinin Kabusu Olmaya Yemin Etti”8
başlığıyla vererek bu cüretkar açıklamayı tüm Kürtlerin nazarında söylenmiş bir söz olarak aktarmıştır.
Reuters ise “Kürtler Afrin’deki Türklerle Gerilla
Savaşında Yeni Bir Döneme Girildiğinin Sinyalini Verdi”9 başlıklı haberinde Issa’nın YPG’nin şehirden çıkarılmasının bir “gerilla taktiği” olduğu açıklamasına yer
vermiştir. Başka bir haberde Daily Mail gazetesi Kürt
yetkili olarak sunduğu Hadia Yousef ’in “YPG hala şehirde savaş halinde ancak sivillerin katliamdan korunması için tahliyeler gerçekleştiriyor”10 iddiasını paylaşmıştır. Batı basınında Afrin kuşatıldıktan sonraki ilk
24 saatte Sheikh Issa’nın açıklamalarının olduğu 393
haber yayımlanmış ve bu haberlerin 15’i toplamda 104
saat ana sayfalarda kalmıştır. Sheikh Issa’nın açıklamalarının yer aldığı haberler11 Batı basınında 148 bin 847
8. Syrian Kurds Vow to ‘Constant Nightmare’ for Turkish Forces in Afrin”,
Voice of America, 18 Mart 2018.
9. ”Kurds Signal Move to New Phase of Guerilla War on Turkish Forces in
Afrin”, Reuters, 18 Mart 2018.
10. “Turkish Forces and Syrian Allies Drive Kurds from Afrin”.
11. Batı basınında Sheikh Issa’nın terim taraması haberlerde “Sheikh Issa”
ibaresi muhakkak geçmek kaydı ile “Afrin” veya “Efrin” veya “Turkey” terimleri de geçebilir şeklinde kodlanmıştır.
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GÖRSEL 3. TÜRK ORDUSUNA KARŞI TEHDIT İÇERIKLI HABER ÖRNEĞI

GÖRSEL 4. YPG’YI CESARETLENDIREN MESAJ İÇERIKLI HABER ÖRNEĞI

okuyucuya ulaşmıştır. Bunun yanı sıra Batı basınında
YPG sözcülerinden Hadia Yousef ’in açıklamalarının
yer aldığı 1.421 habere12 yer verilmiştir. Hadia Yousef ’in YPG’yi motive eden açıklamalarının yer aldığı
1.421 haberin 48’i 349 saat ana sayfalarda kalmış ve
638 bin 831 okuyucu sayısına ulaşmıştır.
Afrin’in kontrol altına alınmasının ardından
Batı medyası ağır hava saldırıları sonrası şehirde si12. Hadia Yousef ’in terim taraması haberlerde “Hadia Yousef ” ibaresi muhakkak geçmek kaydıyla “YGP” veya “Kurdish” veya “Turkey” veya “spokesman” veya “Kurdish official” veya “Syrian Kurd official” terimleri de
geçebilir şekilde kodlanmıştır.
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vil ölümlerinin gerçekleştiği, yerli halkın şehri terk
etmek zorunda kaldığı ve şehrin tarihi-geleneksel yapısının zarar gördüğü iddialarına geniş yer vermiştir.
BBC’nin “Suriye Savaşı: Türk Hava Saldırılarında
Binlerce Kişi Kaçtığı Gibi Sivil Ölümleri de Var”13
başlıklı haberinde İngiltere tabanlı Kürt gözlemcilerin raporları aktarılmış ve 17 Mart 2018’de başlayan
hava saldırıları sonucu onlarca sivilin öldüğü, binlerce
sivilin ise şehri terk etmek zorunda kaldığı delilsiz ve
ispatsız şekilde aktarılmıştır.
13. “Syrian War: ‘Civilians Killed’ as Thousands Flee Turkish Air Strike”,
BBC, 17 Mart 2018.

5

PERSPEKTİF

ŞEKİL 3. AFRIN’IN ELE GEÇIRILMESINDEN SONRAKI İLK 24 SAATTE
BATI BASININDA ÇIKAN “SHEIKH ISSA” HABERLERI

393

104

haber
yayımlandı

saat ana sayfada
kaldı

23

148.847

kere Twitter’da
paylaşıldı

kere
okundu

15

haber ana sayfada
yayımlandı

$ 13.010
reklam değerine
ulaştı

ŞEKİL 4. AFRIN’IN ELE GEÇIRILMESINDEN SONRAKI İLK 24 SAATTE
BATI BASININDA ÇIKAN “HADIA YOUSEF” HABERLERI

1.421

349

haber
yayımlandı

saat ana sayfada
kaldı

29

638.831

kere Twitter’da
paylaşıldı

kere
okundu

Haberlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise aktarılan sivil ölü-yaralı sayısı, şehri terk eden insan sayısı
gibi verilerin kaynaklara göre farklılık göstermesi ve
sabit, güvenilir sonuçların elde edilememiş olmasıdır.
YPG’li Issa’nın açıklamalarına göre harekatın başından beri 500 sivil hayatını kaybetmiş ve 800’den fazla
YPG’li öldürülmüştür. Ancak İngiliz merkezli gözlem-

6

48

haber ana sayfada
yayımlandı

$ 74.687
reklam değerine
ulaştı

evi 280 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1.500’den fazla YPG’linin öldürüldüğünü rapor etmiştir.14 Yine
YPG temsilcisi Asya Nebi ise 500 sivilin hayatını kaybederken 1.000 kişinin yaralandığını söylemiştir.15
14. Turkey-backed Forces Capture Syrian Kurdish Town of Afrin”, The
Washington Post, 18 Mart 2018.
15. “Syrian Rebels, Backed by Turkey, Seize Control of Afrin”.
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AFRIN ZAFERI VE BATI MEDYASI

GÖRSEL 5. SIVIL ÖLÜMÜ İDDIALARINI TAŞIYAN HABER ÖRNEĞI

GÖRSEL 6. ŞEHRIN TARIHI YAPISINA ZARAR VERILDIĞI İDDIALARINI TAŞIYAN HABER ÖRNEĞI

Bu durum sivil ölümlerine dair oluşturulmaya çalışılan manipülatif dili kanıtlar niteliktedir.
İngiliz Independent gazetesi ise Türklerin Afrin’in
kontrolünü ele geçirdikten sonra “Kürt kahraman”ın
heykelini yıkarak Kürtlerin kültür ve tarihine zarar
verdiğini söylemiştir.16 ABD medyasından Los Angeles

Times ise “Türkiye’de tutuklu lider” olarak tanımladığı
Öcalan’ın posterlerinin yırtılmasını Türkiye’ye yönelik
olumsuz bir tablo çizerek aktarmıştır.17
Batı medyasının Zeytin Dalı Harekatı’na karşı
tavrı dönemsel olarak değişiklikler göstermiştir. Önceleri harekatın başarılı olamayacağını iddia eden ha-

16. “Turkish Forces Seize Control of Syrian Town of Afrin and Celebrate
by Tearing Down Statue of Kurdish Hero”, Independent, 18 Mart 2018.

17. “Turkish Military and Allied Syrian Rebels Seize Afrin, Syria, after Neraly Two-Month Offensive”, Los Angeles Times, 18 Mart 2018.
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ŞEKİL 5. AFRIN’IN ELE GEÇIRILMESINDEN SONRAKI İLK 24 SAATTE
BATI BASININDA ÇIKAN “OCCUPATION” HABERLERI

2.153

394

haber
yayımlandı

saat ana sayfada
kaldı

29

1.755.997

kere Twitter’da
paylaşıldı

kere
okundu

berler Afrin’in kontrol altına alınmasının ardından
“Türkiye Suriye’yi istila ediyor” algısıyla okuyucuya
sunulmuştur. Washington Post gazetesi olayı şehrin
kontrol altına alınması olarak değil “zapt edilmesi”
olarak değerlendirmiş ve YPG taraftarlarının şehrin
“istila” edildiğine yönelik açıklamalarını aktarmıştır.18
Afrin’in kontrol altına alınmasından sonraki ilk 24 sa18. “Turkey-backed Forces Capture Syrian Kurdish Town of Afrin”.

71

haber ana sayfada
yayımlandı

$ 252.13
reklam değerine
ulaştı

atte Batı basınında yer alan haberlerin 2 bin 153’ünde
istila anlamına gelen “occupation”19 kelimesi kullanılmıştır. Afrin’in TSK tarafından istila edildiği algısını
haiz 2 bin 153 haberin 71’i ana sayfalarda 394 saat
yer almış ve toplamda 1 milyon 755 bin 997 okunma
sayısına ulaşmıştır.
19. Haberlerde muhakkak “occupation” terimi geçmekle birlikte “Afrin”
veya “Efrin” terimleri de geçebilir şeklinde kodlanmıştır.

GÖRSEL 7. AFRIN’IN ÖZGÜRLEŞTIRILMESINI “İSTILA” OLARAK SERVIS EDEN HABER ÖRNEĞI
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GÖRSEL 8. “SOYKIRIM” İDDIASI TAŞIYAN HABER İÇERIĞI ÖRNEĞI

Buna ek olarak Alman medyası da Afrin’in kontrol altına alınmasını bir “istila” hareketi olarak resmetmiştir. Almanya’nın haftalık siyasi dergisi olan Der
Spiegel’in internet sitesinde yer alan “Askeri Saldırı:
Türk Ordusu Suriye Şehri Afrin’i İşgal Ediyor” başlıklı
haber Batı medyasının oluşturmaya çalıştığı algıyı en
iyi gösteren haberlerden biridir.20
Sonuç olarak TSK ve ÖSO’nun Afrin’i kontrol
altına almasından sonraki ilk 24 saatlik zaman diliminde Batı basınında “Afrin” haberlerine sıkça yer
verilse de haber dilinin manipülatif bir zemin üzerine kurulduğu ve Afrin’in özgürleştirilmesinin haber
içeriklerinde yer alan olumsuz temalarla negatif bir
algı oluşturacak şekilde sunulduğu görülmektedir.
Önceleri Türk ordusunun Afrin’e girebilmesini dahi
gerçekçi bulmadığını iddia eden haberler zamanla
yerini bu başarıyı kamufle etmeye yönelik spekülatif
haberlere bırakmıştır. Afrin’de bulunan YPG’li terö20. “Türkische Armee Besetzt Syrische Stadt Afrin”, Der Spiegel, 18 Mart
2018.

www.setav.org | info@setav.org | @setavakfi
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ristlere karşı verilen mücadele “tüm Kürtlere yönelik
bir saldırı” olarak sunulmuş, YPG sözcülerinin açıklamaları öne çıkarılarak örgüt motive edilmeye çalışılmış, şehrin Türk ordusu ve ÖSO tarafından tahrip
edildiği hatta sivil halka “soykırım” yapıldığına dair
asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Afrin’de gerçekleşen harekata karşı dünya kamuoyunda yeni bir algı
oluşturmak isteyen Batı medyası Zeytin Dalı Harekatı’nın en önemli başarılarından biri olan Afrin’den
YPG’nin çıkarılmasını “istila” vurgusuyla servis etmeyi tercih etmiştir. Bu durum Batı basınının Türkiye
karşıtı söylemlerini yeni bir boyuta taşımıştır.
Türk ordusunun Afrin’e girişinin yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandığı, şehrin ise özellikle Rakka operasyonuyla karşılaştırıldığında mümkün
olan en az hasarla teslim alındığı yayımlanan fotoğraf
ve videolarda görülürken, Batı basını tarafından servis edilen manipülatif haberler Afrin’in kontrol altına
alındığı gerçeğini değiştirmediği gibi kendisine olan
güvenin ise azalma trendini devam ettirmiştir.
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