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• Rusya-Ukrayna savaşında medyada oluşturulan karşıt anlatılar nelerdir?
• Savaşın kamuoyuna aktarımında sosyal medya nasıl rol oynamıştır?
• Batı medyası kriz sürecinde Türkiye’yi nasıl konumlandırmaya çalışıyor?

GİRİŞ
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başlangıcından itibaren
medya üzerinden yürütülen bir mücadele alanı haline gelmiş durumdadır. Rusya kendi tezlerine meşruiyet sağlayabilmek için tarihsel referanslar ve güncel
tehdit algısından beslenen bir anlatı inşa ederek bu
anlatıyı dijital araçları da içeren bir stratejiyle yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Ancak gelinen noktada hem
uluslararası yayıncılık yapan medya kuruluşlarında
hem de dijital yayıncılık yapan platformlarda Ukrayna tarafını destekleyen Batı kaynaklı anlatı hakim konumdadır. Bu durumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da sert güç kullanarak sahada
nispeten üstünlük sağlayıp “savaş”ı kazanma ihtimali
yüksek görünse de kitlelerin zihinlerini ve kalplerini kazanmada şimdiden başarısız olduğu aşikardır.
Rusya-Ukrayna savaşının diğer bir önemli boyutu ise
sosyal medya şirketlerinin Rusya’ya yaptırım uygulamada Batılı devletlerle eş güdüm halinde hareket
etmesi olmuştur.

TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYADA
KARŞIT ANLATILAR
Uluslararası çatışmalarda sahada üstünlük kurmak kadar iç ve dış kamuoyunun desteğini almak da her zaman
önemli olmuştur. Kamuoyu desteğini alamayan liderler
içeride iktidar zafiyetiyle karşılaşabilirken dışarıda ise
müzakerelerde etkinliğini kaybedebilmektedir. Bu nedenle Ukrayna krizi başından itibaren medya araçlarının önemli rol oynadığı bir sahneye dönüşmüştür.
Vladimir Putin 24 Şubat 2022 sabahı televizyonda yaptığı açıklamada1 “son sekiz yıldır zorbalığa ve
soykırıma maruz kalmış insanları koruma” ve “bunun
için Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Nazisizleştirilmesi” amacını taşıyan “özel bir askeri operasyon”
emri verdiğini duyurmuştur.2 Putin bu işgal hareketini kendi kamuoyuna açıklamak için tarihi ve kültürel referanslara başvurmanın yanı sıra “Ukrayna’daki
1 Konuşmanın tamamına ulaşmak için bkz. “Address by the President of the
Russian Federation”, Kremlin, 24 Şubat 2022, http://en.kremlin.ru/events/
president/news/67843/videos, (Erişim tarihi: 28 Mart 2022).
2 “Putin Announces ‘Special Operation’ in Donbass”, Russia Today, 24 Şubat 2022, https://www.rt.com/russia/550408-special-operation-putin-donbass, (Erişim tarihi: 28 Mart 2022).
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göre Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından itibaren 150 muhalif Rus gazeteci ülkelerini ter
ederek Türkiye, Ermenistan, Sırbistan, Gürcistan gibi ülkelere geçiş yapmıştır.6
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silah ürettiğine ilişkin Rus yetkililerin yaptıkları açıklaUÇURDUĞUNA İLİŞKİN BİR HABERİ*
malar Rus medyasında geniş yer bulmaktadır.
Moskova yönetimi sadece Donbas bölgesine gazetecilerin iliştirilmesine izin vermiş, böylece Harkiv
ve Kiev gibi kentlerin Rus güçleri tarafından bombalanmasını kendi kamuoyundan gizlemeye çalışmıştır.
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ülkenin Nazilerden temizlenmesi için sınırlı bir operasyon yürütülmekte ve sivillerin hedef alınmasından
kaçınılmaktadır. Bu nedenle Rusya’nın askeri hareketliliği Rus medyasında sınırlı biçimde yer bulmaktadır.
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Kaynak: “Under the Wolfsangel: The Uncomfortable Truth about Radical Ideologies in Ukraine”, Russia Today, 15 Mart 2022, https://www.rt.com/
russia/551975-nazi-influence-ukrainian-politics/, (Erişim tarihi: 28 Mart 2022).
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*

Rus yayın organı Russia Today Ukrayna’daki radikal hareketlerin ve Nazi unsurlarının Batı tarafından görmezden gelindiğini

belirtmektedir.
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yaparak, Amerikan kongresine seslenerek ve NATO’ya çağrıda bulunarak Ukrayna’nın yerinin
Batı cephesi olduğu mesajını yinelemektedir. Uluslararası medyadaki temsiller de Zelenski’yi
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Kaynak: Arzu Çakır, “Zelenski: Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne Alın”, VOA, 1 Mart 2022.
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Zelenski’nin konuşması uzun süre ayakta alkışlanmıştır.
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Batı medyasına yansıyan görüntülerde iki ordu arasındaki sıcak çatışmalardan ziyade, savunma
Kaynak: Arzu Çakır, “Zelenski: Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne Alın”, VOA, 1 Mart 2022.

durumundaki
Ukrayna ordusunun ve halkının görüntüleri ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle
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GÖRSEL 6. TELEVİZYONLARDA VE SOSYAL MEDYADA DOLAŞIMA SOKULAN SAHTE HABER ÖRNEKLERİ*

* Savaşın başından itibaren çok sayıda sahte görüntü ve bilgi sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulmuş; bu bilgilerin bazıları televizyon ekranlarına

* daSavaşın
başından itibaren çok sayıda sahte görüntü ve bilgi sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulmuş ve bu
yansımıştır.
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ları ihlalleri ve savaş suçlarının belgelenmesi ve arşivlenmesi için önemli bir araç olma vasfı taşımaktadır. Ancak
sosyal medyanın yaygın biçimde kullanılmasına rağmen
Ortadoğu’daki halk hareketleri Batı medyasında doğru
temsil bulamamış ve çoğunlukla görmezden gelinmiştir.
Ukrayna’nın işgali sürecinde diğer geçmiş örneklerden
farklı olarak Batı medyası, saldırgan güç karşısında bir
tutum sergilemiştir. Yani sosyal medyada üretilen Rusya
karşıtı içerikler uluslararası yayıncılık yapan Batı medyası tarafından benimsenmiş ve bu sayede hikayenin
bir parçası haline getirilip uluslararası gündeme taşınarak uluslararası kamuoyunda görünürlük kazanması ve
daha fazla etki oluşturması sağlanmıştır.
Batı ülkelerinin Moskova yönetimine karşı aldığı
yaptırım kararlarının yanı sıra sosyal medya şirketleri
de bu savaşın bir tarafı olarak kendilerini konumlandırmış ve Rusya’ya karşı kısıtlama kararları almışlardır.
Facebook’un çatı şirketi Meta Inc. nefret söylemi politikalarında geçici bir değişikliğe gittiğini açıklayarak
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ölüm”, “Belarus
Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya ölüm” ve “Rus
işgalcilere ölüm” şeklindeki şiddet içeren paylaşımlara
ve normalde kuralları ihlal edecek siyasi ifade biçimlerine geçici olarak izin verdiğini duyurmuştur.7 Rusya’nın
bazı platformları yasaklamasının ardından Meta yeni bir
açıklama yaparak devlet başkanlarına suikast çağrısının
yasak olduğunu söylemiştir.8 Twitter da AB’nin alacağı yaptırım kararlarına uyacağını bildirmiştir.9 Böylece
Twitter, Google, Meta, YouTube ve TikTok, Rusya’nın
resmi yayın organları olan Russia Today ve Sputnik’e erişimi AB’de engellediklerini söylemiştir. Meta ayrıca Rus
devlet medyasının gönderilerini küresel olarak azalttığını
açıklamıştır.10 Buna benzer bir propaganda savaşı İkinci
Dünya Savaşı sırasında ve Soğuk Savaş döneminde radyo yayınları üzerinden yürütülmekteydi. Doğu ve Batı
7 Munsif Vengattil ve Elizabeth Culliford, “Facebook Allows War Posts
Urging Violence against Russian Invaders”, Reuters, 11 Mart 2022.
8 Dan Milmo, “Facebook and Instagram Users Not Allowed to Call for
Death of Putin”, The Guardian, 14 Mart 2022.
9 Elizabeth Culliford, “Twitter to Comply with EU Sanctions on Russian
State Media”, Reuters, 2 Mart 2022.
10 Elizabeth Culliford ve Sheila Dang, “Facebook, Instagram Globally Demoting Posts from Russian State Media”, Euronews, 2 Mart 2022.
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blokları karşı taraftaki kamuoyuna ulaşmak için radyo
yayınlarını kullanıyor ve karşı taraftan gelen yayınları da
kesmeye çalışıyordu. Ancak bu kez uluslararası teknoloji
şirketlerinin devletlerin aldığı kısıtlamaların da ötesine
geçerek hedef topluluğu cezalandırmaya çalıştığı görülmektedir. Bu tür bir yaklaşım Avrupa ülkelerinde yükselen Rus düşmanlığı ve ayrımcı dil ile kol kola yürütülmektedir.11 Sadece Rusya yönetimini değil Rus halkını
da hedef alan bu teknolojik ve kültürel yaptırımların temel amacının Putin’i destekleyen Rus halkını cezalandırmak olduğu belirtilmektedir. Bu söylem aynı zamanda
Rusya içerisinde Putin’e karşı muhalefetin dolaylı olarak
desteklenmesi ve ayaklanmaların teşvik edilmesi olarak
da okunabilmektedir.
BATI MEDYASINDA UKRAYNA HABERLERİ
Uluslararası medya Rusya-Ukrayna savaşına büyük ilgi
göstermiş ve ilk günden itibaren sahaya muhabirlerini
göndererek gelişmeleri yakından takip etmeye çalışmıştır. Rusya’nın askeri müdahalesini işgal olarak nitelendiren Batı medyası, Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Zelenski’yi ülkesini savunan “kahramanlar” olarak
nitelendirmiştir. Dolayısıyla Ukrayna’ya Batılı ülkeler
tarafından silah yardımı yapılması ve yabancı savaşçıların Ukrayna’ya çağırılması gibi duyurulara destek verilmiştir. Özellikle İngiliz medyası savaşa katılmak isteyen
gönüllüleri cesaretlendiren ve yönlendiren yayınlara
imza atmıştır.12 Bu tür söylemler Batı medyasının Ukrayna’daki savaşın askeri boyutunu ön plana çıkartarak
çatışmaları derinleştirme yolunda çaba harcadığı ve barış
müzakerelerini zorlaştırdığı eleştirilerini de beraberinde
getirmektedir. Nitekim Zelenski’nin NATO’yu askeri
müdahaleye davet eden açıklamalarına karşı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Zelenski’nin bu militarist
11 “Russians Across Europe Face Discrimination, Hostility Due to War
in Ukraine”, Anadolu Ajansı, 3 Mart 2022; Karla Adam, Ladka Bauerova,
Dan Rosenzweig-Ziff ve Stefano Pitrelli, “Anti-Russian Hate in Europe is
Making Chefs and School Children out to be Enemies”, The Washington
Post, 7 Mart 2022.
12 Victoria Ward, “‘Hopefully We’ll Win,’ Say British Volunteers Travelling to fight Russians in Ukraine”, The Telegraph, 7 Mart 2022; Charlotte
Mclaughlin, “British Volunteers Join the 16,000 International Volunteers
in Ukraine to Fight Putin’s Forces and Say ‘Hopefully We’ll Win’”, Daily
Mail, 8 Mart 2022.
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çılgınlığı, elbette müzakerelere ihtiyacı olmadığını gösteriyor” şeklinde karşılık vermiştir.
Diğer yandan Batı medyasındaki bazı yorum haber formatındaki yayınlarda Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında daha net bir tutum takınması gerektiği
konusunda ifadelere rastlanmaktadır. Bu yorumlar genellikle Ukrayna’daki savaşın simgesel açıdan “demokrasi savunucuları” ile “otoriter yönetim” arasında bir
çatışma olduğu söylemine dayanmaktadır. Yani Ukrayna’daki savaşın ana hedefinin aslında “Batılı demokratik değerler” olduğu, Batılı ülkelerin egemenliğinin,
insan haklarının ve nihayetinde demokratik yönetimlerin hedef alındığı mesajı verilmektedir. Böyle bir söylem düzleminde Türkiye’nin bu savaşın net bir tarafı
haline gelmesine yönelik beklenti dile getirilmektedir.13
Haberlerin bir bölümünde Türkiye’nin tarafsız tutumunun ilerleyen dönemde için sorunlar oluşturacağı
ifade edilmektedir. Batı medyasındaki bu söylemlerin
Türkiye’yi çatışmanın bir parçası haline getirme amacı
taşıdığı belirtilebilir. Bu söylemin ilerleyen dönemde
Türkiye’ye karşıt ülkeler tarafından daha yüksek sesle
dillendirileceği de tahmin edilebilir.
UKRAYNA KRİZİ KARŞISINDA
TÜRK KAMUOYUNUN TUTUMU
Türkiye, Ukrayna krizini başından itibaren dengeli bir
yaklaşımla ele alarak çatışmaların sona ermesi için girişimlerde bulunmaktadır. Rusya ve Ukrayna dışişleri
bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu çatısı altında
bir araya gelmesi, somut çıktı üretmese dahi müzakere
kanallarının açık tutulması ve güçlendirilmesi açısından önemli bir rol oynamış ve tüm dünyada ses getirmiştir. Bu süreçte Türk kamuoyu da Ukrayna krizini
anbean yakından takip etmektedir. Ukrayna’da sahada
çalışan onlarca Türk gazeteci zor koşullar altında gelişmeleri her saat başı izleyicilere aktarmaktadır. Kimi
gazeteciler başkent Kiev başta olmak üzere çatışma
13 Jeffrey Mankoff, “Turkey’s Balancing Act on Ukraine is Becoming More
Precarious”, Foreign Policy, 10 Mart 2022.

bölgelerinden haberler üretirken kimileri de Ukrayna
sınırındaki ülkelerden milyonlarca mültecinin dramını ekranlara yansıtmaktadır. Ayrıca Türk televizyon
kanalları Rusya’nın Ukrayna’yı işgali karşısında ortak
bir söylem benimseyerek çatışmaların ortaya çıkardığı insani krizi gözler önüne sermektedir. Böylece Türk
kamuoyu Rusya-Ukrayna savaşını farklı boyutlarıyla
yakından takip etme imkanı bulmaktadır. Kamuoyunda Ukrayna krizi hakkında oluşan yüksek farkındalık,
hükümetin çatışmanın çözümüne ilişkin bu alanda
ürettiği dış politika girişimlerini desteklemesi açısından önem arz etmektedir.
Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye’nin ara
bulucu rolü ön plana çıkarken gündeme gelen diğer
bir konu ise Türk yapımı silahlı insansız hava aracı
(SİHA) Bayraktar TB2’lerin savaş sırasında kullanımı
olmuştur. Uluslararası medyada Bayraktar SİHA hakkında çok sayıda haber üretilerek Türkiye’nin Ukrayna savunmasına destek olduğu vurgulanmıştır. Ancak
Türk yapımı SİHA’ların önemini anlayan sadece yabancı uzmanlar ve gazeteciler değildir. Ukrayna’daki
savaşı haberleştiren bazı Türk gazeteciler de sahada
Ukraynalı vatandaşlar ve yetkililer ile yaptıkları görüşmeler sırasında Bayraktar SİHA’ların sürekli gündeme geldiğini ve Ukraynalılar tarafından Türkiye’ye
bu sebeple olumlu bir bakış olduğunu dile getirmiştir. Saldırı altındaki bir topluluğun savunma gücünün
temel taşlarından birini oluşturan Türk SİHA’ları,
Türkiye’nin savunma alanındaki kabiliyetlerini bir
kez daha teyit etmiştir. Bundan sonra Türkiye’de ve
özellikle muhalefet nezdinde SİHA’lara karşı getirilen
eleştirilerin azalması beklenebilir. Ukrayna kriziyle
birlikte bölgesel ve küresel düzeyde değişen güvenlik
denklemleri Türkiye’nin de konumunu daha kritik bir
seviyeye taşımakta ve Türkiye için uluslararası alanda
yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Bu yeni konjonktürün
Türkiye iç siyasetinde ve kamuoyunda ilerleyen dönemde etkilerinin olması ise kaçınılmazdır.
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