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YAZAR HAKKINDA

Metin Erol
2015 yılında Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden birin-
cilikle ve en üstün başarı (summa cum laude) ile mezun oldu. Aynı yıl Gediz Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yan Dal Programını tamamladı. Marmara 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Politikası prog-
ramında “Türk Siyasetinde Kültürel Hegemonya Mücadelesi: Tek Parti ve AK Parti 
Dönemlerinin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişki-
ler Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Nisan 2016’da SETA İstanbul 
Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörlüğü’nde Araştırma Asistanı olarak göreve 
başlayan Erol’un akademik ilgi alanları arasında toplumsal hareketler, medya-siya-
set ilişkileri, kültürel hegemonya ve kültür politikaları yer almaktadır.
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ÖZET

Türkiye, 9 Ekim 2019 tarihinde ulusal güvenliğini tehdit eden terör unsurla-
rını sınırından temizlemek, Suriye’nin kuzeyinde yaşayan bölge halkının gü-
venliğini sağlamak, terör örgütü PKK/YPG’nin illegal faaliyetlerini önlemek 
ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyarak ülkenin bölünmesini engelle-
mek için Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. Bu analizin amacı; Barış Pınarı 
Harekatı’nın Batı basınında nasıl ele alındığını ortaya koymaktır.

Analizde; Barış Pınarı Harekatı’nın Batı basınında uyandırdığı yankı 
‘nicel’ bir metotla ölçülmeye çalışılmıştır. Bu noktada, harekatla ilgili ilk üç 
gün Batı basınında çıkan haberlerinin sayısal verileri mukayeseli olarak ince-
lenmiştir. Ayrıca harekata ilişkin Batı basınının nasıl bir kamuoyu algısı oluş-
turmaya çalıştığı üzerine odaklanılmıştır. Oluşturulmaya çalışılan kamuoyu 
algısının hangi temalar üzerinden şekillendiği tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Söz konusu temalar, somut haber örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir. 
Örnek haberlerin içerik analizlerinden hareketle; Batı basınında harekata yö-
nelik iddiaların gerçekliği, haberlerin tek taraflı kurgulanıp kurgulanmadığı 
ve haber dilinin objektif olup olmadığı sorularına cevap aranmıştır.

Bu analizin amacı Barış Pınarı Harekatı’nın Batı 
basınında nasıl ele alındığını ortaya koymaktır.
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GİRİŞ
Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatla-
rının devamı olarak 9 Ekim 2019 tarihinde Barış 
Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekatın amacı: (i) 
Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör 
unsurlarını sınır hattından temizlemek, (ii) Suri-
ye’nin kuzeyinde yaşayan bölge halkının güvenli-
ğini sağlayarak onlar için güvenli bir yaşam alanı 
oluşturmak, (iii) terör örgütü PKK/YPG’nin ik-
mal hattı olarak kullandığı M4’ü kontrol altına 
alarak illegal faaliyetlerin önüne geçmek, (iv) Su-
riye’nin toprak bütünlüğünü koruyarak ülkenin 
bölünmesini engellemektir.

Barış Pınarı Harekatı ulusal ve uluslararası 
medyada geniş yer bulmuştur. Bu analizde Batı 
medyasının, Barış Pınarı Harekatı’nı nasıl ele 
aldığı incelenecektir. Bu kapsamda SETA Batı 
Basını Veri Tabanı1 yardımıyla harekatın ilk üç 
gününde (9-11 Ekim), Batı medyasında çıkan 
haberlerin nicel durumu tespit edilecektir. Ha-
berlerin hangi temalar etrafında kurgulandığı or-
taya konulacak ve söz konusu temalara ait haber 
örnekleri aktarılacaktır.2 

1. SETA Batı Basını Veri Tabanı kapsamında 29 bin İngilizce online yayın 
yapan haber sitesi taranmaktadır.

2. Harekata dair en fazla haber ilk üç günde yayınlandığından veri tabanı 
üzerinden yapılan taramada bu süreç esas alınmıştır. Bu haber içerikle-
rinden harekata dair yayınlanan haberlerin temaları belirlenmiştir. Analiz 
içerisinde temaları en iyi anlatan haber örnekleri ise ilk bir hafta yayınla-
nan haberlerden seçilmiştir.

HAREKATIN  
İLK ÜÇ GÜNÜNDE  
BATI MEDYASININ  
NİCEL PERFORMANSI
9-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Batı medyasın-
da “Türkiye” ve “Türk ordusu” ile ilgili toplam 55 
bin 849 haber yayınlanmıştır.3 Bu haberlerden 4 
bin 87’si internet sitelerinin ana sayfalarında yer 
almış ve toplamda 51 bin 288 saat bu sayfalarda 
kalmıştır. Söz konusu haberler 153 milyon 283 
bin 25 okuyucuya ulaşmıştır. 9 Ekim’de 16 bin 
870 haber, 10 Ekim’de 20 bin 745 ve 11 Ekim’de 
18 bin 235 haber yayınlanmıştır. İlgili haberler 
en çok cnn.com, foxnews.com, theguardian.
com, dailymail.co.uk, msn.com ve washington-
post.com siteleri üzerinden okunmuştur. Türki-
ye’nin Barış Pınarı Harekatı’na yönelik en çok 
okunan haber cnn.com’da yayınlanan ve 4 mil-
yon 150 bin 729 okuyucu sayısına ulaşan Nicole 
Gaouette’ye ait “Gop Anger at Trump Grows as 
Turkey Launches Attack”4 başlıklı haberdir. Bu 
haberi yine cnn.com üzerinden yayınlanan ve 4 
milyon 19 bin 792 okuyucuya ulaşan “Turkey 
Launches Military Offensive in Syria”5 başlıklı 
haber izlemiştir. Harekata dair en çok okunan 
üçüncü haber ise “US Detention of ISIS ‘Beatles’ 
Shows the Collapse in Relations with Turkey”6 
başlıklı Nick Paton Walsh’a ait analiz haberi-
dir. Harekatla ilgili en çok okunan üç haber de 

3. Tarama, haberlerde “Turkey, Turkish, Turks, Turkish Army, Turkish 
Military, Turkish Forces” kavramlarından herhangi biri geçmeli, kodla-
masıyla yapılmıştır.

4. Nicole Gaouette, “Gop Anger at Trump Grows as Turkey Launches At-
tack”, CNN, https://www.clickorlando.com/news/politics/gop-anger-at-
trump-grows-as-turkey-launches-attack, (Erişim tarihi: 18 Ekim 2019). 

5. Fernando Alfonso ve Lauren Said-Moorhouse, “Turkey launches mili-
tary offensive in Syria”, CNN, https://edition.cnn.com/middleeast/live-
news/syria-turkey-military-offensive-dle-intl/index.html, (Erişim tarihi: 
18 Ekim 2019). 

6.  Nick Paton Walsh, “US Ddetention of ISIS ‘Beatles’ Shows the Collapse 
in Relations with Turkey” CNN, https://edition.cnn.com/2019/10/10/
middleeast/isis-beatles-turkey-syria-analysis-npw-intl/index.html, (Erişim 
tarihi: 18 Ekim 2019). 
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CNN’e aittir. Dolayısıyla harekatın uluslararası 
basına yansıması noktasında CNN’nin ciddi bir 
rol oynadığı söylenebilir.

BATI MEDYASINDA 
HAREKATLA İLGİLİ  
ÖNE ÇIKAN TEMALAR
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Batı basınında beş 
tema ön plana çıkmıştır (Şekil 1). Batı basınında 
en çok işlenen tema Türkiye’nin Suriye’yi istila 
ettiği, sivilleri öldürdüğü ve yerinden ettiği, Kürt-
leri bombaladığı iddialarını içeren haberlerden 
oluşturulmaktadır. İkinci tema DEAŞ terör ör-
gütüne alan açıldığı iddiasını taşımaktadır. Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türkiye’ye 
yaptırım uygulayıp uygulamayacağı yönündeki 
haberlerin oluşturduğu tema ise en çok öne çı-
kartılan üçüncü temadır. Dördüncü temayı Barış 
Pınarı Harekatı’na yönelik kınama haberleri oluş-
turmaktadır. Batı basınında harekata ilişkin öne 
çıkartılan son tema ise Türkiye’nin harekat kapsa-
mında Suriye’deki sivil Hristiyanları hedef aldığı 
iddialarını taşıyan haberlerden oluşmaktadır.

TÜRKİYE SURİYE’Yİ  
İSTİLA EDİP SİVİLLERİ Mİ 
HEDEF ALIYOR?
Batı medyasının harekata yönelik  öne çıkardığı 
ana tema Türkiye’nin sivilleri öldürdüğü, Suri-
ye’yi istila ettiği (occupation and invasion), sivil-
leri yerinden ettiği (flee) ve Kürtleri bombaladığı 
(bombing Kurds) iddialarını taşımaktadır. 9-11 
Ekim 2019 tarihleri arasında Batı medyasında bu 
temayı işleyen 19 bin 51 haber yayınlanmıştır.7 
Bu haberlerin bin 208’i ana sayfalara çekilmiş ve 
toplamda 13 bin 691 saat ana sayfalarda kalmış-
tır. Bu temayı haiz haberler 57 milyon 152 bin 
831 okunma sayısına ulaşmıştır. Türkiye’ye karşı 
negatif bir algı oluşturmaya çalışan haberlerde 
9-10 Ekim arasında sayıca bir sıçrama gözlem-
lenmiştir. 9 Ekim’de 5 bin 967, 10 Ekim’de 6 bin 
826 ve 11 Ekim’de 6 bin 259 haber yayınlanmış-
tır. Söz konusu temalara sahip haberler en çok 
theguardian.com, cnn.com ve foxnews.com üze-
rinden okunmuştur.

7. Tarama, haber metinlerinde “Turkey” kelimesi mutlaka geçmek üzere 
“civilians killed”, “occupation”, “flee”, “bombing Kurds”, “invasion” keli-
melerinden herhangi biri geçmeli kodlamasıyla yapılmıştır.

ŞEKİL 1. BATI MEDYASINDA BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN TEMALAR

BARIŞ 
PINARI 

HAREKATI

İstila ve 
Sivilleri Hedef 

Alma

Amerikan 
Yaptırımları

KınamaHristiyanlara 
Saldırı

Bölgede DEAŞ 
Tehdidi
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Batı medyasında “Türkiye Kürtleri vuruyor” 
ifadesine sıkça rastlamak mümkündür. Türkiye 
birçok Kürt vatandaşı bünyesinde barındıran bir 
ülke olarak Suriyeli Kürtlere değil Suriye’de bulu-
nan terör örgütlerine karşı bu harekatı başlattığı-
nı yinelemektedir. Ancak Batı medyasında YPG, 
bölgede DEAŞ’a karşı savaşan “seküler Kürt sa-
vaşçılar” olarak resmedilmiş, Türkiye’nin Kürtle-
re savaş açtığı, operasyon bölgesinde yaşayan sivil 
Kürtleri de zaman zaman vurduğu ve evlerinden 
ettiğine dair haberlere sıkça yer verilmiştir.

Türkiye’nin sivilleri vurduğunu iddia eden 
ve başlattığı operasyonu barışçıl değerlendirme-
yen Batı medyası “Barış Pınarı” isimlendirmesine 
de haberlerinde yer vermekten kaçınmıştır. Batı 
medyasında “Operation Peace Spring”8 teması-
nın işlendiği 5 bin 812 haber yayınlanmıştır. 5 
bin 812 haberin 548’i sitelerin ana sayfalarında 
yer almış ve toplamda 8 bin 211 saat ana say-
falarda kalmıştır. Haber adedindeki değişim 
9 Ekim’de 2 bin 634’ten, kademeli olarak 10 
Ekim’de 2 bin 294’e ve 11 Ekim’de ise 884’e ge-

8. Tarama, haber metinlerinde “Operation Peace Spring” mutlaka geç-
mek üzere kodlanarak yapılmıştır.

rilemiştir. Söz konusu temayı içeren haberler en 
çok cnn.com, foxnews.com ve theguardian.com 
üzerinden okunmuştur.

Türkiye 9 Ekim 2019 tarihinde Suriye’de 
başlattığı askeri müdahaleyi, operasyonun temel 
maksadını yansıtmak amacıyla “Barış Pınarı 
Harekatı” olarak isimlendirmiştir. Batı medya-
sında yayınlanan birçok haberde Türkiye’nin 
tercih ettiği “Peace Spring Operation” kullanı-
mına yer verilmediği gözlemlenmiştir. Bunun 
yerine “Türkiye’nin Operasyonu, Türkiye’nin 
Saldırısı, Türkiye Savunması, Türkiye’nin İstila-
sı” gibi kullanımlar tercih edilmiştir. Bu durum 
Batı medyasının harekata dair taraflı bir tutum 
içinde olduğunun bir göstergesi sayılabilir. Bu 
tema çerçevesinde en çok okunan haberler Gu-
ardian ve Fox’ta yayınlanmıştır. Ancak her iki 
mecra da “Peace Spring Operation” kullanımı-
na yalnızca Erdoğan’ın harekata dair söylemle-
rini aktarırken yer vermiştir. Gazetelerin kendi 
haber dili çerçevesinde “Barış Pınarı” ifadesine 
rastlanmamıştır. Bununla beraber Fox “istila”, 
Guardian ise “militanların hedeflendiği bir ope-
rasyon” vurgusunu öne çıkarmıştır.

GÖRSEL 1. BBC HABER ÖRNEKLERİ

Kaynak: BBC, 11 Ekim 2019. 
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BÖLGEDE DEAŞ TEHDİDİ 
GERİ Mİ DÖNÜYOR?
9-11 Ekim tarihleri arasında Batı basınında 
DEAŞ temasını içeren 11 bin 78 haber yayınlan-
mıştır.9 Bu haberlerin bin 140 tanesi haber sitele-
rinin ana sayfalarında yer almıştır. DEAŞ temalı 
haberler, 16 bin 607 saat ana sayfalarda kalmış 
ve 82 milyon 947 bin 709 okunma sayısına ulaş-
mıştır. Batı medyası 9 Ekim’de DEAŞ temalı 3 
bin 409, 10 Ekim’de 4 bin158 ve 11 Ekim’de 3 

9. Tarama, haber metinlerinde “Turkey” ve “Syria” kelimeleri mutlaka 
geçmek üzere “ISIS”, “ISISH”, “DEASH”, “DAESH”, “DAISH” keli-
melerinden herhangi biri geçmeli kodlamasıyla yapılmıştır.

bin 512 habere yer vermiştir. DEAŞ temalı ha-
berler en çok cnn.com, foxnews.com ve thegu-
ardian.com haber siteleri üzerinden okunmuştur.

Türkiye, DEAŞ terör örgütüne karşı ciddi 
bir mücadele veren ve bu terör örgütünün saldı-
rılarından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Bu 
nedenle Suriye’deki operasyonların bir hedefi de 
bölgeden DEAŞ tehdidini silmektir. Buna rağ-
men Batı medyasında “bundan sonra Suriye’de 
neler olacak?” sorusu üzerinden terör örgütü 
DEAŞ’ın tekrardan canlanacağı, terör örgütü 
YPG’den boşalan yerlere DEAŞ terör örgütünün 
yerleşeceği yönünde algı oluşturacak korku se-
naryoları içeren haberler yayınlanmıştır.

GÖRSEL 2. THE GUARDIAN HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: The Guardian, 9 Ekim 2019.  

GÖRSEL 3.  FOX NEWS HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: Fox News, 10 Ekim 2019.
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Türkiye’nin terör örgütünden temizlediği 
yerleşim yerlerinde bir yönetim boşluğu olacağı ve 
DEAŞ’ın bölgesel bir tehdit olarak tekrar bu şehir-
lerde canlanabileceği birçok habere konu edinil-
miştir. Benzer haberlerde Türkiye’nin kasıtlı olarak 
DEAŞ terör örgütü üyelerinin tutuklu bulunduğu 

kamp alanlarını vurarak kaçmalarına neden olduğu 
yönünde asılsız iddialara da yer verilmiştir. Geç-
mişte de sınır güvenliğini sıkça tehdit eden DEAŞ 
terör örgütüne karşı Türkiye’nin mücadeleci tavrı 
oldukça nettir. Buna rağmen Batı basınına yansı-
yan bu gibi haberler gerçeklerle örtüşmemektedir.

GÖRSEL 4. THE GUARDIAN, BBC VE DAILY EXPRESS GAZETELERİNDEN HABER ÖRNEKLERİ

Kaynak: The Guardian, 13 Ekim 2019; BBC News, 13 Ekim 1019; Express, 14 Ekim 2019.
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GÖRSEL 5. THE WASHINGTON POST HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: The Washington Post, 9 Ekim 2019. 

GÖRSEL 6. CNN HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: CNN, 10 Ekim 2019. 
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ABD TÜRKİYE’YE YAPTIRIM 
UYGULAYACAK MI?
Harekatla ilgili Batı medyasında yer alan bir di-
ğer tema da ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım 
uygulayıp uygulamayacağıdır.10 Bu konuda 9 
Ekim’de 887, 10 Ekim’de bin 646 ve 11 Ekim’de 
3 bin 68 olmak üzere toplamda 5 bin 601 haber 
yayınlanmıştır. Türkiye’nin harekatta gösterdiği 
başarı arttıkça, ABD başkanı Trump harekatı 
durdurmak için yaptırım tehditlerini artırmış 
ve dolayısıyla yaptırım temalı haberlerin sayısın-
da da bir yükseliş olmuştur. Yaptırım temalı 5 
bin 601 haberin 401’i ana sayfalarda toplamda 
5 bin 685 saat kalmıştır.  Haberler en çok cnn.
com, theguardian.com ve foxnews.com üzerin-
den toplamda 24 milyon 865 bin 290 okunma 
sayısına ulaşmıştır. 

Bu tema kapsamında öne çıkartılan konu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve ABD Başkanı 
Trump’ın operasyona dair söylemleri ve “Türki-

10. Tarama haber metinlerinde mutlaka “Turkey” ve ‘”sanction” 
kelimeleri geçmek şartıyla “USA”, “US”, “The United States” ve “United 
State” kelimelerinden herhangi birinin geçtiği haberleri kapsayacak 
şekilde yapılmıştır.

ye-Amerika çatışması” olmuştur. Trump’ın Tür-
kiye’nin Suriye operasyonundan duyduğu rahat-
sızlık, Amerikan medyasında geniş yer bulmuş-
tur. Amerika’nın desteği olmadan Türkiye’nin 
Suriye’ye girmesi ve buradaki askeri başarısı bu 
haberlerin gölgesinde kalmıştır. Haber içerikle-
rinde siyasi ve ekonomik yaptırım gibi tehditler 
işlenmiştir. Türkiye ve Amerika, Barış Pınarı Ha-
rekatı’nın karşıt tarafları olarak sunulmuştur.

HAREKATA YÖNELİK 
KINAMA HABERLERİ
9-11 Ekim tarihleri arasında Batı basınında Barış 
Pınarı Harekatı’na yönelik Türkiye’yi “kınama” 
temalı 2 bin 97 haber çıkmıştır.11 Bu haberlerin 
190’ına ana sayfalarda toplam bin 966 saat yer 
verilmiştir. Harekatın ilk günü olan 9 Ekim’de 
977 kınama teması içeren haber yayınlanmış, 
ikinci gün bu sayı 375 gerilemiş, üçüncü gün ise 
tekrardan 745’e yükselmiştir. Batı medyasındaki 
birçok haberde Türkiye, insan hakları karşıtı bir 
ülke olarak zikredilmiş ve bu doğrultudaki açık-
lamalara geniş yer verilmiştir. Batı medyasına 
yansıyan bu açıklamalar Türkiye’ye karşı kınama 
ve Türkiye ile silah ticaretini askıya almak gibi 
yaptırım kararlarına odaklanmıştır.

TÜRKİYE HRİSTİYANLARI MI 
HEDEF ALIYOR?
Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci gününde Tür-
kiye’nin Hristiyan sivilleri hedef aldığı yönünde 
haberlerde ciddi bir artış olmuştur. 9 Ekim’de 
255, 10 Ekim’de 811 ve 11 Ekim’de 229 olmak 
üzere 9-11 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin 
Hristiyanları hedef alıp-almadığı yönündeki id-

11. Tarama, haber metinlerinde mutlaka “Syria” ve “Turkey” kelimeleri 
geçmek şartıyla, “blame”, “bans”, “arms export”, “blast”, “warn” kelime-
lerinden herhangi birinin geçtiği haberleri kapsayacak şekilde yapılmıştır.

GÖRSEL 7. THE NEW YORK TIMES 
GAZETESİNİN HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: The New York Times, 9 Ekim 2019. 
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diaları içeren toplam bin 295 haber yayınlanmış-
tır.12 Bu haberlerin 70’i ana sayfalara taşınmış ve 
909 saat ana sayfalarda kalmıştır. 2 milyon 578 
bin 241 okunma sayısına ulaşan haberler en çok 
cnn.com üzerinden okunmuştur. CNN’i, thegu-
ardion.com ve msn.com takip etmiştir.

Barış Pınarı Harekatı kısa bir süre içerisin-
de hem Türkiye’den hem Suriye’den Türk, Kürt, 
Müslüman, Hristiyan birçok farklı kesim tarafın-
dan büyük destek görmüştür. Ancak Batı med-
yasında harekata dair yer alan haber başlıkları 
arasında “Türkiye Suriye’deki Hristiyanları he-

12. Tarama, haber metinlerinde mutlaka “Christian”, “Kurds”, “Turkey”, 
“Syria” kelimeleri geçecek şekilde yapılmıştır.

def alıyor” temasına yer verildiği görülmektedir. 
PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bir kiliseyi karargah 
olarak kullandığı ve oradan saldırarak kiliseye 
karşı atış yapmasına yönelik provokasyonda bu-
lunduğu görülmektedir. Örgüt, bu eylemi ken-
disi gerçekleştirmiş olmasına rağmen Türk ordu-
sunu sorumlu göstermiştir. Terör örgütünün bu 
tür provokatif eylemleri Batı medyasında karşılık 
bulmuş ve Türkiye’nin Suriye’de Hristiyanları 
hedef aldığına dair haberler yayınlanmıştır.

Haber adetleri ve içerikleriyle değerlendir-
mesi yapılan Barış Pınarı Harekatı hakkında Batı 
basınında öne çıkan beş temanın nicel perfor-
mansları Şekil 2 ve 3’te özetlenmiştir.

GÖRSEL 8. NEW YORK POST, DAILY EXPRESS VE THE WASHINGTON POST 
GAZETELERİNDEN HABER ÖRNEKLERİ

Kaynak:  New York Post, 9 Ekim 2019; Express, 12 Ekim 2019; The Washington Post, 14 Ekim 2019. 
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GÖRSEL 9.  VOICE OF AMERICA GAZETESİ HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: Voice of America, 13 Ekim 2019.

ŞEKİL 2. İLGİLİ TEMALARIN BATI MEDYASINDAKİ NİCEL HABER PERFORMANSI
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SONUÇ 
• Harekatın başladığı 9 Ekim’den 11 Ekim’e 

kadar geçen süre zarfı içinde 55 bin 849 ha-
ber yayınlanmıştır. Yayınlanan haber adedi 
Batı medyasının harekatı ilgiyle takip ettiği-
ni göstermektedir.

• Harekatla ilgili 4 bin 87 haber, sitelerin ana 
sayfalarında toplamda 51 bin 288 saat yer 
tutmuştur. Dolayısıyla Barış Pınarı Hareka-
tı’nın Batı kamuoyunun ana gündemlerin-
den biri haline geldiği söylenebilir.

• Toplam haber adedinde ilk iki gün13 düzenli 
bir yükseliş, üçüncü gün nispi bir düşüş14 
gözlemlenmiştir. Harekat, başladığı ilk anda 
Batı basınında ciddi bir etki yaratmıştır.

13. 16 bin 870’den 20 bin 745’e

14. 20 bin 745’ten 18 bin 235’e

• Harekatla ilgili haberler en çok CNN, Fox 
News, The Guardian, The Washington 
Post ve MSN üzerinden okunmuştur. Ha-
rekat Batı basınında ağırlıklı olarak Ameri-
kan basını üzerinden duyurulmuş ve takip 
edilmiştir.

• İlk üç gün içerisinde “Barış Pınarı” ifade-
sinin kullanıldığı en çok haber, harekatın 
başladığı ilk gün girilmiştir.15 Harekat ba-
şarılı bir şekilde devam ettikçe söz konusu 
kullanımın yer aldığı haberlerde ciddi bir 
düşüş yaşanmıştır.16 Fakat Amerikan yap-
tırımları temalı haberlerde ise düzenli bir 
yükseliş görülmektedir. Bu durum Batı 
medyasının harekata ilişkin oluşturmaya 
çalıştığı negatif algının doğrudan bir sonu-
cu olarak okunabilir.

15. 9 Ekim’de 2 bin 634

16. 11 Ekim’de 884 haber

ŞEKİL 3. İLGİLİ TEMALARIN ÜÇ GÜNLÜK HABER ADEDİ DEĞİŞİMİ
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• Batı basını Türkiye’nin Barış Pınarı Hareka-
tı (Operation Peace Spring) adlandırmasını 
haberlerinde kullanmamıştır. “Operation 
Peace Spring” kullanımına yalnızca Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın alıntıları aktarılırken 
yer verilmiştir. Bu durum Batı basınının ha-
rekat haberlerini tahkim edilmiş siyasi bir 
zeminden verdiğini göstermektedir. Siyasi 
kaygıların mesleki kaygıların önüne geçmesi 
harekatın resmi adını zikretmekten imtina 
eden bir gazetecilik pratiğini doğurmuştur. 

• Batı basınında “Barış Pınarı Harekatı” çer-
çevesinde Amerika ve Türkiye arasında ope-
rasyonun büyük bir kriz çıkardığı, Türki-
ye’nin sivilleri vurduğu, Suriyeli vatandaşları 
yerlerinden ettiği, Suriye’de yaşayan Hristi-
yanlara saldırdığı, Türkiye’nin DEAŞ’lıların 
tutuklu bulunduğu kamp alanlarını vurarak 
DEAŞ’lıların kaçmalarına sebep olduğu ve 
bölgeyi tekrar DEAŞ tehdidi ile karşı kar-
şıya bıraktığı temaları sıkça işlenmiştir. Bu 
temalarda binlerce haber çıktığı halde bu 
haberlerin hiçbirisinin bağımsız ve tarafsız 
kaynaklar tarafından teyit edilen dayanakla-
rı yoktur. Birçok haber net bilgi, rakam ve 
görüntü vermekten uzak asılsız iddialar içer-
mektedir. Tek dayanak noktası terör örgütü 
PKK sözcülerinin açıklamaları, PKK’ya ya-
kın kurum, kuruluş ve kişilerin beyanlarıdır.

• Batı medyasında Türkiye’nin sivilleri vurdu-
ğuna yönelik iddialara genişçe yer verilirken 
PKK/YPG’li teröristlerin saldırıları sonucu 
Türkiye’de hayatını kaybeden siviller gör-
mezden gelinmiştir. Benzer şekilde hare-
kat kapsamında şehit olan Türk askerleri 
de Batı basınında görmezden gelinmiştir. 
Dolayısıyla Batı basının dengeli ve tarafsız 
haber içeriklerine yer verdiğini söylemek ol-
dukça güçtür.

• Batı basınındaki haberler tek taraflı ve so-
mut delillerden uzaktır. Birçok haber varsa-
yımlar üzerinden ilerlemektedir. Özellikle 
DEAŞ’ın bölgede tekrar hortlayacağı yö-
nündeki senaryolar tamamen varsayımları 
üzerine, negatif ve objektiflikten uzak bir 
haber dili ile hazırlanmıştır. 

• Batı basını 15 Temmuz Darbe Girişimi, Fı-
rat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında 
olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı konusun-
da da kronikleşmiş Türkiye karşıtlığı üzerin-
den haber üretmektedir.

• Türkiye’ye karşı bu taraflı yaklaşımın ne-
ticesi olarak PKK terör örgütünün Suriye 
kanadı olan PYD-YPG, seküler savaşçı Kürt 
birliği olarak kabul edilmekte, bu durum 
haber diline yansımakta ve Türkiye seküler 
Kürtleri hedef alan bir ülke olarak konum-
landırılmaktadır.
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Türkiye, 9 Ekim 2019 tarihinde ulusal güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını 
sınırından temizlemek, Suriye’nin kuzeyinde yaşayan bölge halkının güvenli-
ğini sağlamak, terör örgütü PKK/YPG’nin illegal faaliyetlerini önlemek ve Su-
riye’nin toprak bütünlüğünü koruyarak ülkenin bölünmesini engellemek için 
Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. Bu analizin amacı; Barış Pınarı Hareka-
tı’nın Batı basınında nasıl ele alındığını ortaya koymaktır.

Analizde; Barış Pınarı Harekatı’nın Batı basınında uyandırdığı yankı ‘nicel’ bir 
metotla ölçülmeye çalışılmıştır. Bu noktada, harekatla ilgili ilk üç gün Batı 
basınında çıkan haberlerinin sayısal verileri mukayeseli olarak incelenmiş-
tir. Ayrıca harekata ilişkin Batı basınının nasıl bir kamuoyu algısı oluşturmaya 
çalıştığı üzerine odaklanılmıştır. Oluşturulmaya çalışılan kamuoyu algısının 
hangi temalar üzerinden şekillendiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu 
temalar, somut haber örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir. Örnek haberle-
rin içerik analizlerinden hareketle; Batı basınında harekata yönelik iddiaların 
gerçekliği, haberlerin tek taraflı kurgulanıp kurgulanmadığı ve haber dilinin 
objektif olup olmadığı sorularına cevap aranmıştır.
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