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GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı Soğuk Savaş sonrası insani kriz ve çatışma bölgelerinin aşırı politikleşmesiyle beraber or-

taya çıkan, militarist ve paramiliter yapıların iktidar mücadelesini ele almaktadır. Bu durum, bir taraftan bireylerin 
özgürlük ve ortak yaşam arzularının yitirilmesine neden olurken, diğer taraftan siyasal temsil düzeyinde de so-
runlar yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, dünya siyasetinin politikleşmesi nedeniyle; kültürel, kimlik, iktisadi 
ve sosyal unsurların marjinalleşerek öteki ile arasındaki sorumluluk bağlarının koparılmasına neden olmaktadır. 
Bu değerlendirmeler doğrultusunda, çoğulcu ve çokkültürlü toplumlarda çözülme yaşanırken, bu çözülme hem 
kamusal alan da hakimiyet kurma hem de iktidar için varoluş mücadelesi olarak çatışmaların esas gerçeğini oluş-
turmaktadır.

Bu çalışmada, CNN International’ın Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 52 yıl süren iç çatışmaların sonu-
cunda meydana gelen demokratik barış görüşmeleri sürecine yönelik yaptığı haberler incelenmiştir. Bu doğrul-
tuda, CNN International 2012-2017 yılları arasında Kolombiya’daki demokratik barış müzakereleri ve bu müza-
kere sonucunda yapılan referandumda sergilendiği negatif haber politikası ortaya konmuştur. Bu araştırmada, 
CNN International’ın Kolombiya hükümeti ile FARC arasında yaşanan çatışmaları ve dünya kamuoyu üzerinde 
etki yaratma yöntemi sorgulanmıştır. Bu minvalde, 2012-2017 yılları arasında CNN International kurumsal haber 
sitesinden “COLOMBİA” ve “FARC” kelimelerinin aranması neticesinde 153 adet haber karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışmanın ana kriteri olan, “MÜZAKERE” ve “REFERANDUM” sürecini hakkında 130 adet haber bulunmaktadır. Bu 
haberler içerik teknikleri analizlerinden frekans analizi ile incelenmiş olup, haberler Global Peace Index (GPI) ne-
gatif ve pozitif barış kriterlerine göre frekans analizi uygulanmıştır. Bu yöntem ile Kolombiya barış sürecinde, CNN 
International haber metinlerinde şiddetten ya da barıştan yana ne düzeyde içerik ürettiği sonucuna ulaşılması 
hedeflenmektedir. 

Bu çalışmanın bir diğer önemli konusu ise, insani kriz ve çatışma bölgelerinde kitle iletişim araçlarının önemini 
ve rolünü sorgulamaktır. Bununla birlikte, kitle iletişim araçlarının uluslararası kamuoyu oluşturma ve yönlen-
dirmedeki etkisi; şiddet, aşırıcılık ve radikal söylemlerle hakikati yeniden inşa ederken, kamuoyunun gerçeklik 
algısını bozmasının yanı sıra dezenformasyona karşı olan direncini de kırmaktadır. Bu değerlendirmeler doğrul-
tusunda, küreselleşme ve iletişim teknolojisi sayesinde, karşılıklı etkileşim, bağımlılık etkisi ve bilgi üretimi nok-
tasında; ortak ağ toplumları oluşmuştur. Fakat, bu durum gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere bağımlı 
hale getirmektedir. Bu çerçevede ele alınan CNN International; Kolombiya barış sürecinde, barıştan yana olması 
beklenirken, tarafsızlık ve nesnellik ölçütlerini yok sayarak şiddetten yana tutum sergilemiştir. Bu çalışmayla, CNN 
International’ın Kolombiya barış sürecini ne düzeyde etkilediğini araştırmak ve bunun yanı sıra barış sürecine 
olan yönlendirici tavrı ortaya konmaya çalışılmıştır. Özellikle bu süreçte, çatışmadan uzlaşmaya demokratik barış 
görüşmelerinde pozitif bir artış olmasına rağmen, CNN International’ın haber metinlerinde negatif içerikler kul-
lanılmıştır. 

Bu çalışma, 3 ana bölüm üzerine inşa edilmiştir. Birinci bölümde uluslararası iletişim ve medyanın etkileri ele 
alınırken; medyanın gerçeklik üretimi, küreselleşme, ağ toplumları, rızanın imalatı, CNN’nın uluslararası iletişim-
deki yeri ve etkileri irdelenmiştir. İkinci bölümde çatışma çözümü ve barış sürecindeki Kolombiya’nın toplumsal 
dinamikleri ile çatışmanın tarafları ve aktörleri analiz edilmiştir. Dolayısıyla, çatışmadan uzlaşmaya nasıl bir süre-
cin işlendiği ve taraflar arasındaki ilişkileri, öncelik-sonralık sorunlarının ele alındığı bir tartışma zemininde sona 
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ermektedir. Son bölümün ana temasını oluşturan Kolombiya hükümeti ile FARC arasında çatışmadan uzlaşmaya 
demokratik müzakere sürecinde CNN International haber üretim politikası sorgulanırken, şiddet ve radikalleşme 
eğilimleri incelenmiştir. 

Bu çalışma; Barışı Konuşmak: Teori ve Pratikte Çatışma Yönetimi, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü: İnsan Uyuş-
mazlıkları ve Çözüm Paradigmaları, Dünyada ve Türkiye’de Barış Süreçleri: Anlamak ve Canlandırmak, Çatışma 
Çözümleri ve Barış, Contemporary Conflict Resolution, Institute for Economics & Peace: Measuring Peace in The 
Media 2011, Democratic Progress Institute, Eleştirel Medya Çalışmaları, Medya Okuryazarlığı, Barış Gazeteciliği 
Elkitabı’nın yanı sıra bu çalışmanın tamamı; Uluslararası Çatışmalar ve Medya; CNN International Örneğinde Ko-
lombiya Barış Süreci Analizi adlı yüksek lisans tez çalışmamın ürünüdür.
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I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE MEDYANIN ETKİLERİ
Günümüzde teknoloji ile paralel gelişen kitle iletişim araçları başka bir deyişle  iletişim teknolojisi; iktisadi ve 

siyasi ilişkilerle beraber düşünüldüğünde bir nitelik kazanmaktadır.1 İki büyük  dünya savaşı ve sonrasında Soğuk 
Savaş süreciyle yeni iletişim teknolojilerinin gelişmeler sayesinde insani kriz ve çatışma bölgelerindeki insan hak-
ları ihlalleri gibi genel sorunlar daha hızlı ve etkili bir şekilde anlık verilerle dünya kamuoyunun bilgisine sunmak-
tadır.2 Bu sayede, dünyanın hiçbir yerinden habersiz kalmadığımız gibi, bütün gelişmelerden anında haberdar 
olmaktayız.3 Bu nedenle kitle iletişim araçları; insan hakları ihlalleri, soykırım, savaş, etnik çatışmalar, terörizm ve 
bunlara bağlı olarak dünya kamuoyunu ilgilendiren konular gündeme gelmektedir.4 Böylece kitle iletişim araçları, 
insanların hem kendileri hakkında hem de dünyanın farklı noktalarında yaşanan insani kriz ve çatışma bölgeleri 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır.

Bununla birlikte, gelişen teknolojik araçlar savaşların yıkıcılığını nasıl değiştirdiyse, medyanın gücünü de bir o 
kadar artırmıştır.5 Nitekim, küreselleşmeyle beraber medya araçları gelişmesi ve bunun doğal sonucu olarak dün-
yanın farklı noktalarına ulaşmıştır. Bu değerlendirmeler neticesinde, savaşlar hiç olmadığı kadar toplumsallaşma-
ya devam ederken, diğer yandan da toplumların medyanın etkisi altında kalmasına neden olmaktadır. Böylelikle 
kitle iletişim araçları, zamanla gündelik etkileşimlerimizi farklı yöntemlerle hem etkilemekte hem de değiştirmek-
tedir. Kaldı ki, bu etkileşim toplumların gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir.6 Dolayısıyla, ulusla-
rarası iletişim araçları kamusal ve özel alan ayırımını ortadan kaldırarak toplum üzerinden kamuoyu oluşturma ve 
yönlendirmede en etkili araçlarından biri olarak kullanılmaktadırlar. Bütün bu değerlendirmelerin yanı sıra siyasal 
olarak medyanın asıl işlevlerinden biri bilgiyi üretme ve yayma gücünü kontrol altına almaktır.7 Bununla birlik-
te, medyanın ürettiği bu anlatım/hikâye Foucault tarafından şu şekilde açıklanmıştır: ‘‘bilginin üretimi, birikimi, 
dolaşımı ve işleyişi olmadan iktidar ilişkisi ne yerleştirilir ne de üretilebilir.’’8 Bu işlevsellik aynı zamanda medya-
nın toplumsal belleğin inşasında üstlendiği rolü de ifade etmektedir. Bu bakımdan, savaşların anlatılmasından 
iktidarın sürdürülebilirliğine kadar devam eden bir olaylar örgüsü oluşturulmaktadır.9 Küreselleşme ile başlayan 
bilginin dolaşımı sayesinde, iktidar için bir toplumsal kontrol mekanizması haline gelmiştir. Çünkü Soğuk Savaş 
sonrasında bilgi teknolojilerinin gelişimi ile bilgi teknolojisinin üretimi, devletler tarafından dış politika aracı ola-
rak kullanılmaktadır.  

1 Emine Yavaşgel, “Yeni Küresel Düzenin Tarihsel Perspektifinde Uluslararası Medyada Konsantrasyon”, Eleştirel Medya   
 Çalışmaları, ed. Meltem Bostancı, İstanbul, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2016, s. 144.
2 Segah Tekin, “Çatışma Dili: Bir Söylem Analizi”, Barışı Konuşmak: Teori ve Pratikte Çatışma Yönetimi, ed. Nezir    
 Akyeşilmen, Ankara, ODTÜ Yayıncılık, 2004, ss. 100-101.
3 Ceyda Ilgaz, ‘‘Uluslararası İletişim ve Küresel Televizyon Yayıncılığı’’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı   
 15, 2012, s. 242.
4 Muzaffer Ercan Yılmaz, Toplumlar Arası Çatışmalarda Barışı İnşa Etmek Birleşmiş Milletler Barış Güçleri ve Alternatif   
 Uyuşmazlık Çözümü, Bursa, Dora Yayınları, 2015, ss. 219-220.
5 Haldun Yalçınkaya, Kadir Tamer Türkeş, ‘‘Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma Alanlarında Görülen Yeni Unsurlar’’, Güvenlik   
 Strateji Dergisi, Sayı 7, 2008, s. 60.
6 Suat Gezgin, ‘‘Uluslararası İletişim, Kültür ve Kitle İletişim Araçları’’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı   
 15, 2012, s. 12.
7 Haldun Yalçınkaya, Kadir Tamer Türkeş, a.g.e., s. 61.
8 Nesrin Canpolat, “Foucault”, 21.Yüzyılda İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar Kadife Karanlık, ed. Nurdoğan Rigel,   
 İstanbul, Su Yayınevi, 2005, s. 106.
9 Barış Çoban, “Medya, Toplumsal Bellek ve Barış”, Medya Barış ve Savaş: Savaş Ortamında Barış Medyasını Yaratmak, ed.  
 Barış Çoban, İstanbul, Kalkedon Yayınları, 2010, s.11.
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Bu bakımdan, tek kutuplu dünya hegemonyasının liberal politikaları; ekonomik, siyasal ve kültürel düzeyde 
yer alan, merkez çevre ülkeleri arasında önemli derecede enformasyon akış farkı oluşmasına neden olmuştur.10 Bu 
fark post-modern zamanlarda toplumların düşünsel eylemlerini tahakküm altına almayı başarmıştır. Dolayısıyla, 
uluslararası medya araçları, bilgi ve haber akışı başarısız devletleri etkilemeye ya da baskı altına almaya çalışırken, 
bu nedenle tek taraflı bir yayın politikası izlemektedirler. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, küreselleşmenin 
etkileri ve enformasyonun düzensiz dağılımı, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına almasına ne-
den olurken; aynı zamanda hegemonyasını daha da perçinleşmesi sağlamaktadır.11 Bununla beraber, Post-kolon-
yal sömürgeci çevreler hem enformasyon üretimi hem de iletişim araçları vasıtasıyla hiç şüphe yok ki başarısız 
devletleri yönlendirmektedirler. Çünkü, son yıllarda dünyanın en güçlü haber ajansları arasında Fransız, İngiliz ve 
Amerikan hegemonyası açık bir şekilde göze çarpmaktadır.12 Dolayısıyla, bu hegemonya aynı zamanda kültür em-
peryalizminde etki alanının genişlemesine aracılık etmektedir. Bu bakımdan, farklı dil ve lehçelerde konuşan top-
luluklar İngilizcenin etkisine maruz bırakılmakta; “Örneğin AP, Amerika ve Uzakdoğu’da; AFP, Afrika’da; Reuters’da; 
Afrika ve İngiliz uluslar topluluğu bölgelerinde etkinlik göstermektedir.” 13  Bu ajanslar bir dönem sömürgeleştiri-
len bölgelere yönelik özel yayınlar gerçekleştirmektedirler. Bu yayınlar kasıtlı ya da maksatlı bir biçimde başarısız 
devletlerin doğru ve özgür düşünme biçimleri tahrip edilmesine yönelik propagandalar üretmektedirler. Medya 
emperyalistleri, bir yandan uluslararası kamuoyu oluşturmak için dezenformasyonu etkili bir şekilde kullanırken, 
diğer yandan İngilizce yayın yapan haber ajansları gelişmekte olan ülkelere karşı kullanmaktadırlar.14 

Bu değerlendirmeler doğrultusunda özellikle; 9/11 Eylül terör eylemlerinden sonra dünyanın farklı nokta-
larının bombalanmasıyla küresel ölçekte terör eylemleri gözlemlenmiştir. Bununla beraber, ABD’li siyasetçiler 
2005’ten sonra küresel ölçekte terör eylemlerini tanımlarken, ‘Radikal İslam’ ve ‘Şiddet İçeren Aşırıcılık’ vurgusunda 
bulunmuşlardır. Bu söylemler 9/11 Eylül olayları, 2003’te Irak’ın işgal edilmesi ve 2005’li yıllardan sonra yaygınlık 
kazanmaya başlamıştır. Dolayısıyla, ‘Radikal İslam’ ve ‘Şiddet İçeren Aşırıcılık’ söylemleri ABD ve AB politikacıları ta-
rafından hem kendi toplumlarında hem de dünya kamuoyunda yayın yapan haber ajansları ortak söylemi haline 
gelmiştir.15

10 Çağrı Kaderoğlu Bulut, ‘‘Nwıco’dan Wsis’e: Uluslararası İletişimde Dönüşüm ve Mücadele’’, İletişim Kuram ve Araştırma   
 Dergisi, Sayı 41. 2015, s. 122.
11 Meltem Bostancı, “Enformasyonun Ticarileşmesi ve Haber Dağılımında Dengesizlik: 2000’li Yılların Uluslararası İletişim   
 Politikaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Medya Okuryazarlığı, ed. Meltem Bostancı, Ankara, Nobel Akademik   
 Yayıncılık, 2019, ss. 122-123.
12  Haldun Yalçınkaya, Kadir Tamer Türkeş, a.g.e., s. 62.
13  Atilla Girgin, ‘‘Uluslararası Haber Ajansları’’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 12, 2002, s. 175.
14  Ahmet Taner Kışlalı, Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler: Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, Ankara, İmge Kitapevi Yayınları,  
 1998, s. 25.
15 Arun Kundnani, Ben Hayes, The Globalisation of Countering Violent Extremism Policies: Undermining Human Rights,   
 Instrumentalising Civil Socienty, Amsterdam, Transnatioal Institute, 2018, s. 4.
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Grafik 1: 1995-2015 İngilizce Haber Kaynaklarında Radikalleşme ve Şiddet İçeren Aşırıcılık Kavramlarının Kul-
lanılması.16

Bu söylem Irak, Afganistan ve diğer başarısız devletlere yönelik sürdürülebilir sömürgecilik politikasının de-
vamlılığı niteliğindedir. Çünkü bu devletlere yönelik daha sonra işgal hareketleri başlatılmıştır. Kültürel emper-
yalizm ürettiği tek taraflı haber akış modelinde, toplumların dünyayı algılama biçimi ve düşünce yapıları zede-
lenmektedirler. Bu söylemlerin sürekli tekrar edilmesi ile kimin dost kimin düşman olduğu medya araçlarıyla inşa 
edilmektedir. Oysa bu durum bizim gerçeklik algımızı yok ettiği gibi dezenformasyona karşı olan direncimizi de 
kırmaktadır. Dolayısıyla, ‘‘Küresel bilgi çağındaki bu oyun, yumuşak gücün nispi öneminin daha da artacağını 
göstermektedir.’’17 Tam da bu minvalde iktidarların baskı aygıtı olarak kullanılan medya araçları, toplumsal belle-
ğin yitirilmesine ve iktidarın meşru şiddet kullanma hakkının yeniden üretilmesine imkân tanımaktadır. Açıkçası, 
medya ya da iktidar her zaman kamuoyunu etkileme gücüne sahip değildir. Fakat medya araçları bir ideolojinin 
ya da bir düşüncenin toplumsallaşmasında, inanç, tutum ya da davranışlarında etkili olabilmek için sözcüklerin 
gücünü kullanmaktadır. Böylelikle uluslararası iletişim araçları sayesinde ‘Radikalleşme’ ve ‘Şiddet İçeren Aşırıcılık’ 
söylemleri hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun gündemine yerleştirilmektedir. Söz konusu düzensizliğin 
giderilmesi adına BM ve UNESCO’nun kararlarıyla NWICO (yeni dünya enformasyon ve iletişim düzeni) kapsamın-
da hazırlanan Mac-Bride Raporu yeni bir uluslararası iletişim sistemine ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır.18 
Bu adaletsizliklerin giderilmesi, insanların özgür ve doğru haber alma hürriyetinin tesis edilmesi adına uluslararası 
ortak çalışmaların yapılması ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun içinde her toplumun düşüncelerini özgürce ifade ede-
bileceği, bir uluslararası iletişim platformu oluşturulmalıdır.

16 Arun Kundnani, Ben Hayes, a.g.e., s. 5.
17 Joseph S. Nye, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu: Yumuşak Güç, Çev. Rayhan İnan Aydın, Elips Kitap, 2005, s. 38.
18 Çağrı Kaderoğlu Bulut, a.g.e., s. 124.
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A. Uluslararası İletişim ve Medya’nın Gerçeklik Üretimi
Küreselleşmeyle birlikte bilgi üretimi ve teknolojideki yeni gelişmeler, kitle iletişim araçlarını başarısız devlet-

lerin kalkınması için önemli bir konuma taşımıştır. Bu bakımdan, Soğuk Savaş sonrası kitle iletişim araçları başa-
rısız devletlerin yeniden yapılanma sürecine dahil olup, modernleşmesine yardım etmektedir.19 Dolayısıyla kitle 
iletişim araçları, enformasyon toplumu oluşturma evresinde yerelden küresele yasal çerçevesi başarısız devletler 
üzerinde güç ve kontrol mekanizması olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, 
uluslararası iletişim araçlarında bilgi üretimi ve enformasyon hiç şüphe yok ki geldiği ülkenin çıkarlarına hizmet 
etmektedir.20 

Bu yaklaşımlara göre uluslararası iletişim ağlarının ürettiği bilgi ve enformasyon, güç ve iktidar ilişkisinin yeni-
den tesis edilmesi için ana kaynak olmaktadır. Bu durumda kitle iletişim araçlarının sahip olduğu bilgi ve enfor-
masyon akışı, küresel ölçekte her şeyin iç içe geçtiği, gerçekliğin yeniden kurgulandığı bir toplum yaratmaktadır. 
Çünkü iletişim araçlarının ürettiği söylemler, siyasi ve kültürel manada, toplumsal gerçekliğin yeniden inşasında 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmedeki Foucaultcu düşünce söylem; hakikat, bilgi ve gücü de düzenlemek-
tedir.21 Ayrıca, kitle iletişim araçlarının ürettiği bilgi, devletin ideoloji aygıtları çerçevesinde işlendiğinde kitlenin 
maruz kaldığı yoğun enformasyon, iktidarın güç gösterisi olarak gösterilmektedir. Althusser göre ise bu yöntem-
lerden bir tanesi de medya araçlarının ürettiği

enformasyondur.22 Çünkü iktidarın bilgi üretimi ve enformasyon araçları sosyal düzenin hem sürdürülmesini hem 
de iktidarın meşru dayanaklarını sağlamaktadır. Bu durumda modern zamanlarda hakikatin üretim dayanağı ola-
rak kitle iletişim araçları görülmektedir. 

Dolayısıyla, hakikatin üretimi noktasında uygarlıklar arasında farklı bilişsel zaman paradigmalarının ortaya çık-
masına neden olmaktadır.23 Çünkü bilgi ve enformasyon tarihin hiçbir döneminde bu kadar hızlı üretilip tüketil-
memiştir. Bu bakımdan, bilgi ve enformasyon vesilesiyle uygarlıkların ve medeniyetlerin bu kadar hızlı bir şekilde 
karşı karşıya geldiği bir dönemde bireyin ya da toplumun tutum ve davranışlarındaki kültürel hezeyanların yaşan-
ması açıklanamamıştır. Açıkçası, kültürel hezeyanlar informal, ‘gerilla öğrenme’ süreçlerinde ansızın bireylerin ya 
da toplumların karşısında beliren bilgi ve enformasyona maruz bırakmaktadırlar.24 Bu durum hem hakikati tahrip 
etmekte hem de değişim ve ilerlemenin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. 

Yukarıdaki  değerlendirmeler neticesinde,  iktidarın sahip olduğu bilgi ve enformasyon kanallarının artmasıyla 
birlikte, toplum üzerindeki tahakkümünü sağlamlaştırdığı gibi bireylerin ve hakikatin kontrollünü de temin ede-
bilmiştir.25 Ayrıca hakikati söyleme, basılı kültürün genişlemesine paralel olarak anlam yitimine neden olurken, 

19 Sait Yılmaz, 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, İstanbul, Alfa Yayınları, 2006, s. 79.
20 Semra Atılgan, “Küreselleşme ve Günümüz Medya Sektörü”, Marmara İletişim Dergisi, Sayı 11, 2001, s. 238.
21 Nesrin Canpolat, a.g.e., s. 106.
22 Süleyman Güngör, “Althusser İdeoloji Kavramı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  
 Sayı 2, 2001, s. 222.
23 Daryus Shayegan, Yaralı Bilinç Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, Çev. Haldun Bayrı, İstanbul, Metis Yayınları,   
 2012, s. 59.
24 İbrahim E. Bilici, “Medya Okuryazarlığında Paydaşlar Arasında İşbirliği ve Anahtar Kriterler”, Medya Okur Yazarlığı, ed.   
 Meltem Bostancı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019, ss. 22-23.
25 Pascal Boniface, Güçsüzlük İsteği Uluslararası ve Stratejik Tutkuların Sonu Mu?, Çev. Alp Tümertekin, İstanbul, Yapı Kredi  
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diğer yandan televizyona dayalı gerçekliğin yeniden inşa edilmesi gibi kamusal alanda ciddi manada akıl eroz-
yonuna neden olmaktadır.26 Benzer şekilde, küreselleşme, bilgi ve enformasyon üretim kaynaklarının gelişmiş ül-
kelerden gelişmekte olan ülkelere doğru akması hakikatin ortaya çıkmaması gibi bir sorun yaratmaktadır. Ayrıca, 
merkez çevre arasında haberlerin denetimi konusunda sorunlar yaşanmaktadır.27 

Bu nedenlerden ötürü ağ toplumlarında, medya araçlarının hakikati yeniden üretmedeki amacı hem hissedar-
larına daha fazla kar elde etmesini hem de iktidarını sağlamlaştırmaktır. Çünkü, “Küresel medya ağlarının çekirde-
ğini ana gelir kaynakları ve çeşitli holdingleri dünyanın çok sayıda bölgesinde ve ülkesinde bulunan multimedya 
şirketleri oluşturur.”28 Küreselleşmeyle beraber neo-liberal politik eğilimler medya alanında, uluslararası şirketlerin 
sayısında ciddi bir oranda tekelleşmesine yol açmıştır. Böylece, medya ve siyasal iktidar arasındaki çıkar ilişkileri 
derinleştirmekle beraber medyayı bir baskı aracı olarak ileri sürülmektedir. Bunun neticesinde, iktidarın amaçları-
na hizmet eden bir yayın politikası izlenmektedir.29 Dolayısıyla, dünyanın en büyük bilgi ve enformasyon üretimini 
sağlayan Amerikan medya şirketleri bile birkaç elden bilgi sunmaktadır. Bunlar arasında: “Time Warner, Disney, 
New Corporation, Bertelsmann, NBC Universal, Viacom ve CBC”30 gibi şirketler dünyanın ve ABD’nin büyük medya 
organlarını elinde toplamışlardır. 

Tekelleşme insanların düşünce özgürlüğünü kısıtladığı gibi ciddi bir şekilde duygu ve düşüncelerinin eroz-
yona uğramasına neden olmaktadır.31 Amerika’nın Irak’ın işgali öncesi ve sonrasında CNN, MSNBC, FOX ve 1125 
radyo yayını yanı sıra Wall Street Journal, Washintong Post gibi medya şirketleri tarafından yapılan yayınlar, Irak’ın 
işgalini başarılı bir propagandayla dünya kamuoyunu ikna etmeye yönelik politikalar geliştirmişlerdir.32 Böylece 
kitle iletişim araçları, dünya kamuoyunun negatif bir tutum ve davranış geliştirmesine neden olurken,  ayrıca işgal 
hareketinin haklı ve toplumların birbirine karşı önyargılı yaklaşmasına neden olmaktadır.  Bu durumu en iyi açık-
layacak söylemlerden bir tanesi de oryantalizmdir. Uluslararası medya organlarının Arap ve Müslüman toplumlar 
hakkında negatif bir söylem geliştirmesi hem tutum ve davranışları etkilemekte hem de bu toplumların kendileri-
ni ifade etmesine engel olmaktadır. Dolayısıyla, bu toplumların kültürel yapılarında bozulmalara yol açmaktadır.33 
Çünkü toplumsal benliğin yeniden inşasında medya temsil ögeleri gündelik etkileşimlerimizi etkileyerek yeniden 
gözden geçirmemize yol açmaktadır.34 Ayrıca, kitle iletişim araçlarının ürettiği bilgi ve enformasyon; siyasi, iktisadi 
ve sosyal yaşamlarımızı etkilemektedir.

 Yayınları, 1997, ss. 31-32.
26 Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence Gösteri Çağında Kamusal Söylem, Çev. Osman Akınbay, İstanbul, Ayrıntı   
 Yayınları, 2016, s. 37.
27 Murat Özgen, “Medya Okuryazarlığının Ekonomi-Politik Bağlamda Çözümlenmesi ve Değerlendirilmesi”, Medya    
 Okuryazarlığı, ed. Meltem Bostancı, Ankara, Nobel Yayınları, 2019, ss. 51-52.
28 Manuel Castells, , Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi   
 Yayınları, 2007, s. 110.
29 Meltem Bostancı, “Twitter ve Youtube’a Erişim Yasağının Ülke İtibarı Açısından Değerlendirilmesi (Fransız Basınında Çıkan  
 Haberler Üzerine Bir İnceleme)”, Eleştirel Medya Çalışmaları, ed. Meltem Bostancı, İstanbul, Anahtar Kitaplar Yayınevi,   
 2016, ss. 201-202.
30 Manuel Castells, a.g.e., s.110.
31 İrfan Erdoğan, “Tekelleşme, Medya ve Medya Pratikleri”, Toplum ve Hekim Dergisi, Sayı 6, 2002, s. 7. 
32 Nevzat Tarhan, Psikolojik Savaş: Gri Propaganda, İstanbul, Timaş Yayınları, 2012, s. 295.
33 Güliz Uluç, Medya ve Oryantalizm: Yabancı, Farklı ve Garip…Öteki, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2009, s. 322. 
34 Ann Branaman, “Ervin Goffman”, Çağdaş Toplum Kuramından Portreler, ed. Bryan S. Turner, Anthony Elliott, Çev. Barış   
 Özkul, İstanbul, İletişim Yayınları, 2017, s. 145.
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B. Küreselleşme, Ağ Toplumu ve Dördüncü Güç
Küreselleşme, kitle iletişim araçlarının gelişiminde büyük bir ivme kazandırmıştır. Bu gelişme dünyanın bü-

tün noktalarında meydana gelen sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel düzeyde yaşanan olayların ortaya çıktığı 
bölgelerden farklı sınırları etkilemiştir. Böylece bütün toplumlar aynı şeylerden haberdar olurken, bu durum bi-
lişsel düzeyde eylemlerin de iç içe geçmesine katkı sağlamıştır.35 Bu durum aynı zamanda yeni dünya düzeni bir 
göstergesi ve hiç şüphe yok ki post-modern zamanlarda bireyin ön plana çıkarılma çabasıdır.36 Bununla birlikte, 
uygarlıklar ve medeniyetler düzleminde küreselleşmenin etkilerine baktığımızda, iktisadi, siyasal ve ulus ötesi 
organizasyonlar ile kültürel yapıların etkileşimidir. 

Bu değerlendirmeler doğrultusunda, kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle veri paylaşımını ‘iletişim ağları’ üze-
rinden kolay bir şekilde sağlanmasına imkân tanımaktadır. Dolayısıyla, büyük veri paylaşımı ile toplumlar ortak 
bilgi üretme ya da ortak değer ve çıkarlar etrafında birleşmektedirler. Bu durum hemen hemen bütün devletlerin 
iç politikasını ve uluslararası siyasetini etkilemektedir.37 Küreselleşmenin etkileriyle birbirine bağlanan toplumlar, 
yeni toplum türleri meydana getirmektedir. Ayrıca, bu durum toplumlar arasında karşılıklı etkileşim ve bağımlılık 
etkisi yaratmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise ‘ağ toplumudur’. Ağ toplumu, elektroniğe dayalı, enformasyon, ileti-
şim teknolojisi çerçevesinde kümelenmiş bir toplum modelidir.38 

Bu değerlendirmeler neticesinde ağ toplumunda, zaman ve mekân akışkandır ve toplumlar her zaman etkile-
şim halindedirler. Bu durum küreselleşen medya araçları nedeniyle, bilgi üretimi ve enformasyon akışı yöntemini 
de değiştirmiştir. Dolayısıyla, geleneksel diplomasi yöntemleri de değişmek zorunda kalmıştır. Nitekim, küresel ağ 
toplumunu destekleyerek uluslararası siyasal sistemin uzun vadede değişimine önayak olacağı ifade edilmekte-
dir. Çünkü uluslararası siyasal aktörler ve medya emperyalizmi bağlamında kitle iletişim araçlarının kullanımı ve 
denetlenmesi, ayrıca çıkar amaçlı kullanılması ya da baskı gruplarının etkisi altında olması dünya kamuoyunun 
manipüle olmasına yol açmaktadır.39 Medya araçlarının bu kadar güçlü olması birey-devlet ya da devletler arasın-
da çatışmalara neden olurken, siyasi aktörlerin elindeki bu gücün kamuoyuna geçmesi için kolektif bir mücadele 
ahlakına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Küreselleşmeyle iletişim devriminin yarattığı ağ toplumları, ortak çıkarlar etrafında etkileşimde bulunarak hem 
kamusal alana müdahale hakkı elde etmiş hem de görüş, önerilerini ve açıklamalara müdahil olma hakkını ka-
zanmışlardır. Bu hak sayesinde yöneticilerin tutum ve davranışlarını değiştirerek politikacılar üzerinde kontrolü 
sağlama olanağı da tanımaktadır.40 Çünkü demokratik bir siyasal yönetimin birleşenlerinden biri de özgür ve ba-
ğımsız bilginin kaynağı olarak kitle iletişim araçları olarak gösterilmektedir. Bu yüzden demokrasinin gereği olarak 
yasama, yürütme, yargının yanında basın halk adına yöneticileri denetleme görevini üstlenmektedir.41 

35 Subhan Ahmadov, ‘‘Kültürel Küreselleşeme Aracı Olarak Sosyal Medyanın Tüketim Toplumuna Etkisi’’, Anadolu Akademi   
 Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, 2019, s. 28.
36 Hasan Onat, ‘‘Küreselleşme Üzerine’’, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2002, s. 38.
37  Reyhan Sunay, ‘‘Küreselleşme ve Demokrasi’’, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1-2, 2003, s. 52. 
38  Manuel Castells, İletişim Gücü, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016, s. 59.
39  Güliz Uluç, a.g.e., s. 114.
40  Reyhan Sunay, a.g.e., s. 54.
41 İrfan Erdoğan, “Dördüncü Gücün Niteliği: Amerikan Örneği”, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, ed. Korkmaz Alemdar,  
 İstanbul, Afa Yayıncılık A.Ş, 1999, ss. 33-34.
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Dolayısıyla, kamuoyu adına politikacıları denetleme ve kontrol etme yetkisi kitle iletişim araçlarına verilmek-
tedir. Medya araçları da hem toplumun farklı kesimlerinde insanların görünür olmasını sağlayarak hem de top-
lumda demokratik uzlaşı kanallarını gelişimine katkı sağladığı için dördüncü güç olarak gösterilmektedir.42 Medya 
araçları kamuoyu adına iktidarı denetleme, gözetleme ve toplum yararına çalışmalar yapma görevi üstlenmekte-
dir. Zira demokratik bir sistemin gereği olarak medya, gündelik hayattan, siyasi, ekonomik ve kültürel çalışmalara, 
kamuoyu oluşturma ve fikirlerin ortaya çıkmasına kadar etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Örneğin, insani kriz ve çatışma bölgelerinde yaşanan insanlık dramlarına müdahale edilmesi gerektiği yönün-
de yayınlar düzenleyerek toplumu ve siyasileri bu yönde baskı altına alabilmektedirler. Böylece, medya kitleler 
üzerinde kısa ya da uzun vadede bilişsel ve duygusal tutum ve davranışlar değiştirmeye yönelik bilinçli bir şekilde 
ikna ve mesaj gücünü barındırmaktadır.43 Küreselleşme süreciyle birlikte tutum ve davranışı etkileme gücü ser-
maye sahiplerinin dikkatini çekmiştir.  Medya araçlarının devlet ve sermaye sahiplerin eline geçmiş olması, gerçek 
manada halk adına denetleme yetkisini kaybetmesine neden olmuştur.

C. Rızanın İmalatı ve Propaganda Modeli
Medya ister demokratik bir çoğunluğun olsun ister totaliter bir rejimin elinde bulunsun, siyasal iktidarın amaç-

larına ulaşması için kullanılmaktadır.44 Nitekim, küreselleşmeyle beraber siyasal iktidarlar ile medya arasındaki 
ilişkiler zamanla daha karmaşık hale gelmekte ve iç içe geçmektedir.45 Bu durum demokratik toplumlarda ifade 
özgürlüğün zedelenmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca, tekelleşmeye ve kapitalizmin tahakkümüne karşı kamu-
oyunun çıkarları siyasal aktörlerin amaçlarına bırakılmaması için kitle iletişim araçlarının tarafsızlığı büyük önem 
taşımaktadır. İşte bu sebeplerden ötürü medya ile iktidar arasındaki ilişkilerde kamuoyu önemli bir noktadır.46 

Yapılan bu değerlendirmeler neticesinde, siyasal iktidar hiçbir zaman kamuoyunun tepkisine maruz kalmak 
istemez, bundan dolayı medya araçlarını kullanarak rızaya dayalı meşruiyetini kurmak arzusu taşımaktadır. Bu 
doğrultuda asıl amacı; topluma bilgi ve haber vermek olan kitle iletişim araçları, siyasal iktidarın yoğun dezen-
formasyona maruz kalmakta; böylelikle toplumun sindirilmesine ve duyarsızlaşmasına neden olmaktadır.47 Bu 
durum aynı zamanda ABD ve Avrupa ülkelerinden yoğun biçimde üretilen niteliksiz bilginin Asya, Ortadoğu, Latin 
Amerika ülkelerine doğrudan etki ederek, toplumsal tahribatlar ve dönüşümlere neden olmaktadır.48  

42 Mehmet Emin Satır, ‘‘Siyasal Meşruiyetin Sağlanmasında Medyanın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme’’, Türkiye İletişim   
 Araştırmaları Dergisi, Sayı 30, 2018, s. 121.
43 Meltem Bostancı, “Manipülasyon, Dezenformasyon ve Propaganda Politikalarına Yönelik Farkındalık Oluşturabilmede   
 Eleştirel Medya Okuryazarlığının Yeri ve Önemi”, Medya Okuryazarlığı, ed. Meltem Bostancı, Ankara, Nobel Akademik   
 Yayıncılık, 2019, ss. 68-69. 
44 Ahmet Taner Kışlalı, a.g.e., s. 22.  
45 Mehmet Emin Satır, a.g.e., s. 122.
46 Ercan Eyüpoğlu, “İletişim, Siyaset, İktidar, Medya”, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, ed. Korkmaz Alemdar, İstanbul,   
 Afa Yayıncılık A.Ş, 1999, s. 53.
47 Derya Gülsoy, “Medyanın Altyapısına Muhalif Bir Yolculuk: Noam Chomsky”, 21.Yüzyılda İletişim Çağını Aydınlatan   
 Kuramcılar Kadife Karanlık, ed. Nurdoğan Rigel, İstanbul, Su Yayınevi, 2005, s. 186.
48 Meltem Bostancı, Yeşim Akmeraner, “Neoliberal Politikaların Tahribata Uğrattığı İletişim Arenasını Doğru Analiz    
 Edebilmenin Yolu: Eleştirel Medya Okuryazarlığı”, Eleştirel Medya Çalışmaları, ed. Meltem Bostancı, İstanbul, Anahtar   
 Kitaplar Yayınevi, 2016, ss. 184-185.
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Siyasal iktidarların meşruiyet kaynakları, tarih boyunca şiddet ve baskı araçlarıyla sağlanmıştır. Dolayısıyla, bas-
kıcı ve totaliter siyasal yapılar iktidarlarının varlığını koruyabilmek için uzun yıllar bu yöntemlere başvurmuşlardır. 
Daha sonra iletişim teknolojisinin gelişmesine paralel, yöneticiler ve yönetilenler arasındaki bağın devam edebil-
mesi için medya araçlarına ihtiyaç duyulmuştur.49 Çünkü demokrasi ve çoğulcu yapıların gelişmeye başlamasıyla 
beraber, iktidarlar meşruiyetinin kaynağını ideolojik aygıtlar üzerinde kurmaya başlamışlardır. Bu ideolojik aygıt-
lar kamuoyunun rızasını kazanılmasına dayandırılmaktadır. Örneğin uluslararası haber ajansları, dünya kamuo-
yuna yanıltıcı ve taraflı haberler sunarak, kamuoyunu insani kriz ve çatışma bölgeleri hakkında taraflı bir duruş 
sergilenmesine neden olmaktadırlar. 

Bu yüzden kitle iletişim araçları, kamuoyu ile ilişkileri nedeniyle toplumun tahakküm altına alınmasında ve 
yönlendirmesinde stratejik bir önemi taşımaktadır. Bu bakımdan, kitle iletişim araçları aracılığıyla yayınlanan ve 
bireyi belirli davranışlar doğrultusunda yönlendiren simge/sembol veya modeller, aynı zamanda birer toplumsal 
denetim mekanizması olarak işlev görmektedir. Bu yüzden, son yıllarda algı yönetimi için medya araçları kamuo-
yunda, kültürel ve yapısal şiddetin ritüellerini görünür kılma aracı haline dönüşmüştür. 

Walter Lippmann 1922’de “Kitle iletişim araçları yoluyla insanlara bunların kendi gerçekliği gibi algılamalarının 
sağlanmasına çalışıldığına dikkat çeker. Bu yöntemle insanların tutum ve davranışları istenilen şekilde değiştirme-
leri amaçlanmıştır”50 şekilde açıklamalarda bulunmuştur. Çünkü kitle iletişim araçları, insanların neler hakkında, 
nasıl düşünecekleri ve neyi düşünmesi gerektiği konusunda yönlendirici bir işlev göstermektedirler. Bu yüzden 
kitle iletişim araçları, dünyanın gerçek sorunları yerine, bize kendi dünyasının gerçeklerini sunmakta ve dayat-
maktadır. Bununla birlikte, Kitle iletişim araçları algı ve tutum üzerindeki etkisiyle birlikte, birey ve toplumların 
davranışlarını istenilen doğrultuda değiştirmeye devam etmektedir. Böylelikle, gerçeklik algısının kaybolduğu, 
sanallığın yüceltildiği bir medya oluşumu ortaya çıkmaktadır. Bu durum birey ve toplumun ifade özgürlüğünün 
yitirilmesine, gündelik yaşam pratiklerinde düşünce üretimi ve varlığının önündeki en büyük engel olduğu ifade 
edilmektedir. Çünkü “Gündelik yaşam adaletsizlikler ve tahakküm alanıdır. Medya ve siyaset bu adaletsizlikleri 
egemen sınıfın hegemonyasını yeniden üretmek ve rızasını kazanmak için kullanmaktadır.”51 Bireyin yalnızlaşma-
ya başlamasıyla zihinsel tahakküm alanı genişleten iktidar, bireyi kitle iletişim araçlarına karşı savunmasız kalma-
sına neden olmaktadır.52 

Siyasal iktidar hem geleneksel medya araçlarını (radyo, televizyon, gazete, dergi vs.) hem de yeni medya araç-
larını kullanarak rıza üretimi ve propaganda araçları arasındaki bağlantıyı sıcak tutarak iktidarın devamını sağla-
maya çalışmaktadır. Bu konuda Herman ve Chomsky, “Propaganda Modeli”ni sermaye ve güç eşitsizliği, habere 
konu olacak bilgilerin basılmaya uygun süzgeçlerden geçip geçmemesi, iktidarın ya da muhaliflerin dışlanması, 
çıkar grupların amaçlarının topluma iletilmesi sürecinde nasıl haber yapılacağına dair bir çerçeve belirtilmişler-
dir. Bunlar; 1. kitle medyasının büyüklüğü, mülkiyeti ve kâr yönelimi, 2. iş yapmak için reklamcılık ruhsatı, 3. kitle 
medyasının haber kaynakları, 4. tepki üretimi ve zorlayıcılar, 5. bir denetim mekanizması olarak anti-komünizm, 6. 
kutuplaştırma ve propaganda kampanyaları şeklinde ifade edilmiştir. 53

49 Mehmet Emin Satır, a.g.e., s. 124.
50 Metin İnceoğlu, Tutum Algı İletişim, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2011, s. 23.

51 Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara, Dipnot Yayınları, 2012, s. 131.
52 Özgür Gönenç, “Medya ve Terör’’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 12, 2002, s. 284.

53 Edward S. Herman, Noam Chomsky, Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği, Çev. Ender Abadoğlu, İstanbul,   
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Geleneksel medyanın tüketim nesnesi olan bireyler, yeni medya araçlarının etkileşimsellik özelliğiyle özne ko-
numuna taşınmışlardır. Bu konum öznenin ağ toplumunda yeniden var olmasını yani başkaldırmasını sağlamak-
tadır. Yeni medya araçları ile toplumsal hareketlerinin gelişmesi ve küreselleşmenin getirdiği yenilikler, toplumla-
rın kendi gündemine ilişkin gösteri, eylem ve örgütlenme çalışmalarına daha rahat erişilebilir olmalarını olanak 
tanımaktadır.54 Buna verilebilecek en güncel örneklerin başında Fransa’da meydan gelen ‘sarı yelekliler’ hareketi-
ni gösterebiliriz. Bu toplumsal hareket herhangi bir lider tarafından organize edilmemiştir.55 Bu bakımdan, yeni 
medya araçlarının denetimden uzak olması ve yoğunlaşması kolektif bir eylemin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Yeni medya araçları yukarıda saydığımız denetim mekanizmalarından yoksundur. Bu nedenle devletler çağdaş 
toplumsal hareketlerin geleceği hakkında endişe duymaktadırlar.

D. CNN’ın (Cable News Network) Uluslararası İletişimdeki Etkisi
Haziran 1980’de faaliyete başlayan CNN’nin en büyük başarısı ‘canlı yayın’ çalışmalarında etkin olmasından kay-

naklanmaktadır. Küreselleşme ile beraber iletişim teknolojisindeki gelişmeler, CNN’nin farklı zaman dilimindeki 
insanlara ulaşma olanağına tanımıştır.  Bu özelliği sayesinde dünyanın 24 saat canlı yayın yapan ilk haber kanalı 
özelliği taşımaktadır.56 CNN, bu yayınlar sayesinde kamuoyu oluşturma ve etkileme gücünün yolu açılmıştır. Dola-
yısıyla, CNN politikacılar ve karar alıcılar üzerinde etkili olurken hem iç siyaseti hem de uluslararası siyaseti etkisi 
altına alabilmektedir.57 

Bu değerlendirmeler neticesinde, haberciliğin esas görevi bilgi üretimi ve enformasyonu kamuoyunun bilgi-
sine doğru ve tarafsız bir şekilde ulaştırmaktır. Bu nedenle, kitle iletişim araçları bilgi üretimi ya da enformasyonu 
sağlama ve iletme noktasında haberin kaynağıyla çeşitli ilişkiler kurmaktadır. Bu bağlamından, medya ve iktidar 
ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Doğal olarak bu ilişki ilk olarak denge unsuru gözetilmeli ve kamuoyu adına tarafsız bir 
şekilde iktidarı denetlemelidirler. İkinci olarak ise, medya araçlarının asıl görevini yerine getirmeyerek, iktidarın 
baskı aygıtı görevini üstlenmesinden kaynaklanan sorumsuzluklardır. Bununla birlikte, kitle iletişim araçları toplu-
mu yanlış yönlendirmek ve bilgi kirliliğine maruz bırakmaktadırlar. Bir diğer ilişki türü, medya araçlarının muhalif 
bir grup gibi davranmaya başlamasıdır. 58 Nitekim, bu durum denge unsurunun yok olmasına neden olurken, 
medyanın kamuoyunu oluşturma ve yönlendirmede hem siyasi hem de iktisadi çıkarların aygıtı haline getirmek-
tedir.59

Nitekim, Soğuk Savaş ve küreselleşmenin etkisi ile birlikte kitle iletişim araçlarında değişim ve dönüşümler 
yaşanmaktadır. Dolayısıyla, bu süreçte kitle iletişim araçları hem kamusal alanı hem de iktidarın tutum ve davra-
nışlarını değiştirme gücüne sahip olduğu varsayılmaktadır. Özellikle medya araçları, politikacıların, kanun yapı-

 Aram Yayınları, 2006, s. 81.
54 Mehmet E. Babacan, “Sosyal Medya Sonrası Yeni Toplumsal Hareketler”, Birey ve Toplum Dergisi, Sayı 7, 2014, s. 140. 
55 “Fransa’daki Sarı Yelekliler Protestoları Hakkında Neler Biliniyor?’’, BBC Türkçe, Aralık 3, 2018, (Çevrimiçi) https://www.bbc. 
 com/turkce/haberler-dunya-46422151, 20 Nisan 2019. 
56 Yasemin Giritli İnceoğlu, Uluslararası Medya: “Medya Eleştirisi”, İstanbul, Der Yayınları, 2004, s. 99.
57 Erdem Denk, “Medya ve Uluslararası Politika”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Sayı 13, 2007, s. 147.
58 Haldun Yalçınkaya, “Savaşlarda Asker-Medya İlişkilerinin Geldiği Son Aşama: İliştirilmiş Gazetecilik”, Uluslararası   
 İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe, ed. Mustafa Aydın v.d., İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, ss. 141-142.
59 Betül Pazarbaşı, Ebru Turanlı, “Dijital Medyada Yayınlanan Arakan Savaş/Çatışma Fotoğraflarının Göstergebilimsel Analizi”,  
 Intermedia Internatioal Peer-Reviewed E-Journal of Communication Sciences, Sayı 8, 2018, s. 94.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46422151
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46422151
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cıların, uzmanların ve kitlelerin sorunlarını anlama ve çözme noktasında kısa ve anlaşılır mesajları tekrarlayarak 
gündemi oluşturmaktadır. Açıkçası, bunun en bariz örneği insani kriz ve çatışma bölgelerinde meydana gelen; 
şiddet, çatışma ve terör eylemlerine ait görüntülerin iktidarın çıkarları doğrultusunda kullanmasıdır. Ayrıca, kitle 
iletişim araçları dünya kamuoyuna hem insani kriz ve çatışma bölgelerini tanımlama yetkisine sahip olup, hem de 
şiddet, yıkım, parçalanmış insanlar, yıkılan şehirler, göç ve mültecilerle ilgili haberleri aktarma yetkisine sahiptir.60 

Bu bakımdan dünya kamuoyu egemen güçlerin, insani kriz ve çatışma bölgelerine müdahalede bulunması-
nı istemektedir. Böylece emperyalist devletlerin insani kriz ve çatışma bölgelerine müdahale de bulunmasının 
da yolu açılış olmaktadır. Bu yüzden, kitle iletişim araçları hem iç politika üzerinde hem de dış politika üzerinde 
etkisi dikkat çekicidir. Bu durum doğal olarak uluslararası siyasal iletişimde haber yönetimi ve CNN etkisi olarak 
nitelendirilmektedir.61 Nitekim, haber yönetimi; iktidarın medya araçlarını amaçlarını gerçekleştirmek için kullan-
masıdır. Bu yöntemle, iktidar medya araçlarını kontrol altına almaktadır. Zira emperyalist devletler, sosyal adalet 
ilkesini göz ardı ederek, bilgi ve enformasyon üretimi zayıflatarak sosyal çatışmaların önünü açmaktadır. Bir diğeri 
ise, CNN etkisi; kamuoyunun medya araçları ile olumlu ya da olumsuz bir etki altına alınmasıdır. Bu olumluluk ise 
‘rızanın imalatı’ dış politika yapıcılarının kamuoyunu istenilen yönde davranış ve tutum sergilemesine olarak ta-
nımlanmaktadır.62 Bunun birlikte, olumluluk süreçlerinden biri yakın zamanda Kuzey Afrika’dan başlayarak bütün 
Arap coğrafyasını etkisi altına alan ‘Arap Baharı’dır. 

Grafik 2: Uluslararası Medya Araçlarının Arap Bahar Ülkeleri ile İlgili Haber Sayıları.63

60 Emel Arık, Hakkı Akgün, “Medya Metinlerinin İnşasında İdeolojik Farklılıklar: “Süper Teşvik Paketi” Haberlerinin Söylem   
 Analizi”, Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal of Communication Sciences, Sayı 9, 2018, s. 199.
61 Haldun Yalçınkaya, a.g.e., ss. 141-142.
62 Erdem Denk, a.g.e., s. 147.  
63 Institute for Economics & Peace, Measuring Peace in The Media 2011, Sydny, Vision of Humanity, 2011, s. 30.
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Dünya kamuoyu, Kuzey Afrika’dan başlayarak bütün Arap coğrafyasını etkisi altına alan ‘Arap Baharı’nı CNN 
International ve BBC Word Service tarafından yayınlanan haberlerden öğrenmişlerdir. Bu bakımdan değerlendi-
rildiğinde, dünya kamuoyuna ‘Arap Bahar’ı ile ilgili haberlerin yaklaşık olarak yüzde 25’i CNN International ve BBC 
Word Service tarafından servis edilmiştir. Her ikisi de bu süreçte daha çok protesto, sokak gösteri ve isyancıların 
yürüyüşlerini ön plana çıkaran haberlere odaklanmışlardır. Ayrıca kadınlar, mülteciler, barış görüşmeleri ve siyasi 
reformlar, haber inşasında kullanılan sözcüklerin dağılımı göstermektedir. 

Bu yüzden CNN International ve BBC Word Service çatışmalarda belirli gruplara ve konulara odaklanarak top-
ladığı bilgileri yeniden üreterek, gerçek ile gerçek olmayan arasındaki ayırımı bulanıklaştırmaktadır.64 Haber tarzı, 
bazı faktörler tarafından sınırlandırılmıştır. Böylelikle medyanın ürettiği mesajlar, alıcının kabul etmesi beklenil-
mektedir. CNN International, okuyucudan habere konu olan iddialara inanmasını ister, daha sonra tutum ve dav-
ranışları yerine getirmemizi dilemektedir. Dolayısıyla, haber inşa sürecinde retorik yapıların kullanımı ya da sözlü 
iletişim esnasında, dünya kamuoyunu ikna sürecine bir parçası haline gelmektedir. Bu yüzden haberin inandırıcı 
ve kalıcı etki bırakması ya da alıcının davranışlarında istenilen yönde değişimler beklemektedir. 

Bu değerlendirmeler ışığında CNN’nin haber inşası, kendi çıkarları için ideolojik ya da ticari maksatlı kullanıl-
maktadır. Çünkü insanlar savaş ve çatışmalar ilgili her şeyden haberdar olmak istemektedirler.65 Nitekim, “CNN 
etkisi”in ilk olarak ABD ile Vietnam arasında yaşanan savaştan sonra ortaya çıkan bir tanımlamadır. Bu savaşın, 
CNN tarafından ABD kamuoyuna yansıtılması, ABD yönetimini zor durumda bırakmıştır. Bu bağlamda ABD’nin 
Vietnam’dan çıkma sürecini hızlandırmıştır. Bir diğer önemli konu ise 1991 yılında körfez savaşında bütün dünya-
nın Bağdat’ın canlı yayında bombalanmasını seyretmesiydi.66 Soğuk Savaş sonrası devlet içi ve devletler arasında 
yaşanan çatışmaların sayısında hızlı bir artış yaşanırken, CNN bu çatışmaları canlı yayınlayarak dünya kamuoyu-
nun insani müdahalede bulunmasına zemin oluşturmuştur. 

Bu değerlendirmeler neticesinde, CNN etkisi olarak nitelendiren bu durumun insani kriz ve çatışma bölgele-
rinden; Körfez Savaşı, Irak, Bosna, Somali, Etiyopya ve Ruanda’da yaşanan çatışmaları ve kıtlığı dünya kamuoyun 
gündemine taşımıştır. Dolayısıyla bu iletiler sayesinde, CNN gündemi belirleme, karar alıcıların yönlendirme ve 
hedef oluşturma gücü elde etmiştir. Bu yaklaşımları vesilesiyle Eski BM genel sekreteri Boutros Ghali’de “CNN’nin 
BM Güvenlik Konseyi’nin 16. üyesi” olduğunu dile getirerek CNN’nin etkisini gözler önüne sermektedir.67 CNN bu 
bakımdan değerlendirdiğimizde, insani krizlere ve çatışma bölgelerine NGO (STK) gibi davranarak müdahalede 
bulunmuştur.68 Ayrıca CNN’nin insani kriz ve çatışma bölgelerine yaklaşımı, ABD’nin dış politikasıyla paralellik gös-
termektedir. ABD kitle medyası, düşman devletlerdeki çatışmaları, darbe ve toplumsal hareketleri ‘değerli ya da 
değersiz kurbanlar kategorine olup, ABD’nin çıkarları doğrultusunda ‘neyin değerli sayılıp neyin değerli sayılma-

64 Oliver Ramsbotham, v.d., Contemporary Conflict Resolution The Prevention, Management and Transformation of Deadly   
 Conflicts, London, Polity Press, 2012, s. 361.
65 Cheena Gambhir, “Mass Media and Conflict Resolution”, Violence and Conflict Resolution Contemporary Perspectives, ed.  
 Neelam Rathee, New Delhi, Global Vision Publishing House, 2018, s. 202.
66 Babak Bahador, The Cnn Effect in Action: How the New Media Pushed the West Toward War in Kosova, New York, Palgrave  
 Macmillan, 2007, s. 4.
67 Haldun Yalçınkaya, a.g.e., s. 143.
68 Piers Robinson, The Cnn Effect: The Myth of News, Foreing Policy And Interventional, New York And London, Routledge,   
 2002, ss. 7-9.
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dığı’ konusunda son derece anlaşılması zor bir propaganda aracı haline getirmiştir.69 Bu değerlendirmeler doğrul-
tusunda, CNN’nin haber üretimi ve enformasyonun kontrolünü sağlayarak; Irak’a karşı savaş, Arap Baharı, terörist 
ya da diktatörlük imgelerinin inşa edilmesinde açık düşman ya da çıkarların korunması amacıyla habercilikte ve 
dünya kamuoyunda ABD’nin ideolojik aygıtı olarak konumlanmaktadır.

II.  ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE BARIŞ SÜRECİ: KOLOMBİYA/FARC-EP
İnsan ve doğa arasındaki dengeyi korumayı başaran İnka, Maya ve Aztek medeniyetleri egemenliği altında-

ki toplumları koruyarak varlıklarını uzun süre devam edebilmişlerdir. Bu durum İspanyol ve Portekizlilerin İnka, 
Maya ve Aztek medeniyetlerini kontrol altına alarak Avrupa toplumlarına bağlı koloniler kurana kadar sürmüştür. 
Bununla birlikte, Latin Amerika kıtasındaki sömürgecilik ve Batı egemenliği yaklaşık olarak 5 asırlık bir hakimi-
yet gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Latin Amerika’daki toplumlar, bağımsızlık mücadelesini kazanmalarına rağmen, 
bölgede barış ve huzur sağlanamamıştır.70 Ayrıca, belirtmek gerekir ki sömürgecilik faaliyetleri Latin Amerika top-
lumlarını hem bölmüş hem de dışa bağımlı hale getirmiştir. Bu süre zarfında Latin Amerika toplumları dışa bağım-
lı duruma geldiği gibi, iktisadi ve sosyal kalkınma koşulları da tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

19. yüzyıla kadar İspanyol egemenliğinde kalan Kolombiya 1910 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. Nitekim, 
ABD’nin kıta üzerindeki politikalarına uygun askeri rejimler kurulmaya başlamıştır. Bununla birlikte, 20. yüzyılın 
başlarına gelindiğinde ülkede sıkça yaşanan sıkı yönetim ve rejim değişimleri istikrasızlığın en büyük nedeni ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, uzun yıllar adalet ve toplumsal düzensizlik Kolombiya halkının ana tema-
sını olmuştur. Dolayısıyla, ekonomik kaynakların sınırlı sayıda kişiler tarafından kontrol edilmesi; otoriter rejimler, 
askeri yönetim anlayışına neden olurken, bunların yanı sıra toplumsal çatışmalar ve askeri darbeler de hukuk 
ihlalleri meydana getirmiştir.

Özellikle ikinci Dünya Savaş’ından sonra Avrupa devletleri arasında yaşanan sorunlar ve uyuşmazlıklar netice-
sinde Latin Amerika kıtası, ABD egemenliğine bırakılmıştır. Nitekim, SSCB’nin Soğuk Savaş boyunca Latin Amerika 
kıtası üzerinde ideolojik, yayılmacı ve stratejik politikalar izlemesi nedeniyle, ABD’nin bölgeyi daha fazla askeri 
müdahale bulunmasına neden olmuştur. Böylece ABD, Latin Amerika kıtasına siyasi ve askeri olmak üzere, 40’tan 
fazla askeri müdahalede gerçekleştirmiştir.71 Kaldı ki diğer insani kriz ve çatışmalı bölgelere göre, Latin Amerika 
kıtasında devlet içi ve devletler arasında yaşanan çatışma sayısı çok az görülmektedir. 

Dolayısıyla, genel olarak Latin Amerika kıtasında gözlemlenen çatışmalar, siyasal hedefleri elde etmeye yöne-
lik askeri güç kullanımı şeklinde yorumlanmaktadır. Bununla birlikte, dışarıdan gelebilecek saldırıların aksine bir 
tutum takınan ordu, Latin Amerika’da devlet içi çatışmaların hem öznesi hem de nesnesi duruma gelmiştir. Bu ba-
kımdan daha önce bahsi geçen insani kriz ve çatışma bölgelerinin aksine Latin Amerika’da Soğuk Savaş boyunca 
14 adet devlet içi çatışma yaşanmıştır. 72 Bu değerlendirmeler ışığında, diğer kıtalara nispeten devlet içi çatışma ve 

69 Edward S. Herman, Noam Chomsky, a.g.e., s.121.
70 Ürsula Oswald Spring, “Latin Amerika’da Barış Üzerine Doğulu, Avrupalı ve Yerli Düşünce” Uluslararası İlişkilerde   
 Çatışmadan Güvenliğe, ed. Mustafa Aydın v.d., İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, ss. 230-231.
71 Mustafa Keskin, ‘‘ABD’nin Müdahaleci Dış Politikası: Latin Amerika Örneği’’, Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri   
 Dergisi, Sayı 1, 2016, ss. 71-72.
72 Sezai Özçelik, “Latin Amerika Çatışmaları ve Analizleri”, Dünya Siyasetinde Latin Amerika-2 (Orta Amerika ve Karayipler)  
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şiddet seviye daha az olarak değerlendirilmektedir. Çünkü, Latin Amerika’da devlet içi etnik, din ve mezhepsel uyuş-
mazlıklar noktasında silahlı çatışma yoğunluğu da az görülmektedir. Bu bakımdan, Latin Amerika’da en uzun süren 
devlet içi çatışma, Kolombiya hükümeti ile Kolombiya devrimci silahlı örgütü (FARC-EP) arasında gerçekleşmiştir.

A. Çatışmanın Arka Planı ve Toplumsal Dinamikleri  
Kolombiya’daki çatışmalar yarım yüzyılı aşkın süredir devam etmektedir. Bu çatışmalı süreç, bir yandan ülkenin 

iktisadi ve siyasi gelişmelerin önündeki en büyük sorunu teşkil ederken, diğer yandan şiddet, çatışma, istikrar ve 
güvenlik sorunlarının çözümsüz kalmasına neden olmaktadır. Yukarıdaki değerlendirmeler, çatışmanın dinamik-
lerini oluştururken, 1800’lü yıllardan beri devam eden siyasi rekabet ve toprakların pay edilmesinde konusunda 
yaşanan birtakım sorunlar, militarist ve paramiliter yapıların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.73 Ayrıca, ülkenin 
jeopolitik konumu ve sömürgecilik sonrası devlet sisteminin yetersizliği, yaşanan çatışmaların asıl nedenleri ara-
sında gösterilmektedir.

Harita 1: HIIK, Conflict Barometer: 2018.74

Bununla birlikte, Kolombiya 19. Yüzyıl başlarında İspanyol hakimiyetine karşı bağımsızlık mücadelesini kaza-
narak, Latin Amerika kıtasının en eski demokrasi mücadelesini vermiştir. Nitekim Kolombiya; Panama, Venezuela, 
Brezilya, Guyana topraklarında büyük bir devlet olarak kurulmuştur. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, Kolom-
biya iki kıtanın birleşim noktasını oluşturmaktaydı. Fakat, kısa bir süre sonra hızlıca dağılma sürecine girmiştir. 
ABD’nin müdahaleleri doğrultusunda dağılarak şu anki konumuna gelmiştir.75

 ed. İsmail Ermağan, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018, s. 279
73  Sibel Karabel, “Latin Amerika”, Kolombiya’da FARC ile Barış Müzakereleri Süreci (I), İstanbul, Bilgesam Analiz, 2017, s. 1.
74 Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict Barometer 2018, German, Printed in Heidelberg, 2018, s. 99.
75 İnsamer, “Kolombiya”, Ülke Profilleri, (Çevrimiçi)  https://insamer.com/tr/kolombiya_1766.html, 25 Nisan 2019. 

https://insamer.com/tr/kolombiya_1766.html
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Güney Amerika kıtasının kuzeybatısında bulunan Kolombiya, Venezuela, Brezilya ve Pasifik Okyanusu, güney-
de Peru ve Ekvator, kuzeye doğru Panama ve Karayip Denizi ile çevirilidir. Ülkenin dili İspanyolca olup halkın bü-
yük çoğunluğu Hristiyan inancına mensuptur. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunan Kolombiya maden 
yatakları bakımında zengindir. Ülkenin en büyük ekonomik gelir kaynağı maden yataklarıdır.  Genel olarak Kolom-
biya’da ekonomik veriler gelişme gösterse de halkın yarısı kırsal bölgelerde yoksulluk içinde yaşam mücadelesi 
vermektedir.76 Dolayısıyla, kaynakların çıkar grupları tarafından kullanılması kalıcı uyuşmazlıklara neden olurken, 
isyanlar, devrimler, darbeler, terör, istikrarsız bir Kolombiya yaratmıştır.77 Bu değerlendirmeler sonucunda, Kolom-
biya’daki silahlı çatışmalar halkın refah seviyesini düşürmektedir. Bu durum toplumda aynı zamanda yolsuzluk, 
gelir dağılımında adaletsizlik ve temel insan hakları ihlali olarak gözlemlenmektedir. 

Kolombiya hükümeti ve FARC-EP arasında 52 yıl ve daha sonra ELN’nin de dahil olmasıyla devam eden, düşük 
yoğunluklu devlet içi çatışmalar oldukça karmaşık bir çerçevede seyir etmektedir. Son yıllarda çatışmanın temel-
lerine baktığımızda, 1940’ların sonlarında şiddetli toplumsal hareketlerin ortaya çıktığını ve uzun yıllar sürecek 
olan devlet içi çatışmaların başladığı şeklinde ifade edilmektedir. Bununla birlikte, ülke genelinde yarım yüzyıldır 
devam eden ‘gerilla’ ve Kolombiya hükümeti arasındaki mücadele, kırsal bölgelerde isyan ve istikrarsızlığın kök 
salmasına neden olmuştur. Bunların yanı sıra Kolombiya hükümeti ile paralel hareket eden paramiliter yapılar 
da toplumu baskı ve şiddet çemberine alarak sosyal düzeni bozmaktadırlar.78 Dolayısıyla, bu baskılar toplumsal 
mağduriyetlerin çözümsüzlüğüne ve derinleşmesine neden olmuştur. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, şid-
detin doğurduğu mağduriyet, kaynakların eşit dağıtılmaması, adaletsizliğin hüküm sürmesi, siyasal katılımdan 
dışlanmak vb. nedenler silahlı grupların ortaya çıkmasına neden olurken, uzun sürecek olan kanlı çatışmalarında 
fitilini ateşlemektedir. Bütün bunların neticesinde, merkezi otoritenin yetersiz kalmasına, uyuşturucu kartelleri, 
insan kaçakçılığı konularının önlenememesi ve silahlı örgütlerin kurumsallaşmasında kolaylık sağlamıştır. Bu-
nunla birlikte, Kolombiya’daki toplumsal dinamiklerin değişkenliği neticesinde ilk olarak 1948’de en güçlü örgüt 
olan FARC kurulmuştur. Ayrıca, ikinci örgüt 1964’te ABD emperyalizmine karşı mücadele etmek için kurulan (ELN) 
Ulusal Kurtuluş Örgütü’dür. Daha sonra çeşitli tarihlerde 19 Nisan Hareketi (M-19) ile halk kurtuluş örgütü (EPL) 
kurulmuştur.79 En büyük iki örgüt olan FARC ve ELN sol görüşe mensup olup, ülkenin birçok noktasında etki ala-
nını genişletmişlerdir.  Her iki örgütün temel amacı özelleştirme politikalarına karşı çıkmak ve köylülerin haklarını 
savunmaktır. Çünkü bu örgütler uzun yıllar merkezi otoritenin şiddetine maruz kalan, köylü ve kırsal bölgelerde 
yaşayan halk tarafından kurulmuştur. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, şiddete karşılık vermek için ilk örgütlen-
meler köylüler içinden çıkmıştır.80 

FARC ve ELN devlet terörüne karşı halkı koruduğunu iddia ederek örgütlenmeye başlamışlardır. Bununla bera-
ber, paramiliter yapılarda halkı koruduğunu iddia ederek örgütlenmeler gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, Paramiliter 
gruplar terör örgütlerine karşı halkı koruduğunu iddia ederek hem halka hem de FARC ve ELN üyeleriyle arasında 
şiddetli çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Nitekim, taraflar arasındaki çatışmalar içinden çıkılmaz bir du-

76 Ç. Esra Çuhadar, “Kolombiya Barış Süreci”, Dünyada ve Türkiye’de Barış Süreçleri: Anlamak ve Canlandırmak, ed. Ayşe   
 Betül Çelik, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017, s. 85.
77 Ürsula Oswald Spring, a.g.e., s. 231.
78 Democratic Progress Institute, Kolombiya’da Barış, London, y.y., 2018, s. 3.
79 Ç. Esra Çuhadar, a.g.e., s. 86.
80 Democratic Progress Institute, Kolombiya’da Siyasal Şiddet ve Henüz Olgunlaşmayan Barış Süreci, London, y.y., 2013, s. 27.
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rum almaya başlamıştır. Bu bakımdan, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hem FARC ve ELN yapıları hem 
de paramiliter yapılar sürdürülebilir şiddet için uyuşturucu ve kaçakçılıktan finansal destek sağlamaktaydılar. Bu 
yüzden, Kolombiya dünya kokain üretiminin yüzde 80’ni tek başına karşılamaktadır.81 

Kolombiya’da uzun yıllar devam eden çatışmalarda yüzde 80’i sivil halk olmak üzere, yaklaşık olarak 220.000-
300.000 insanın ölümüne neden olurken, 25 bin kişinin kaybolmasına ve 5,7 milyon kişinin yerinden göç etmek 
zorunda kalmasına neden olmuştur.82 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre 340 bin kişi ülke-
nin dışına göç etmek zorunda kaldığını belirtmiştir. Bu sayılar Suriye’den göç eden insanlardan sonra dünyanın 
en büyük ikinci yerinden edilme oranıdır. Bu insanlar zor yaşam koşullarında ve açlık sınırında yaşamaya devam 
etmektedirler. Çatışmanın bir tarafında Kolombiya ordusu ve buna bağlı paramiliter gruplar diğer tarafta ise FARC 
ve ELN silahlı örgütler yer almaktadır.83 Bu bağlamda, taraflar arasında düşük yoğunluklu şiddetli çatışmalar de-
vam etmektedir. Bu çatışmalar neticesinde büyük kayıplar ve acıların yarattığı mağduriyetler, yapısal sorunların 
çözümsüzlüğünün altını çizmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında taraflar arasında çatışmanın başlıca nedenleri 
devlet kurumlarının yetersizliği, toprakların kullanımı, yer altı kaynaklarının özelleştirilmesi ve ötekilerin siyasi 
sürece katılımının engellenmesi yatmaktadır.84

B. Çatışmanın Tarafları ve Aktör Analizi
Kolombiya hükümeti ile FARC arasında uzun yıllar süren silahlı çatışmalardan sonra taraflar arasında demokra-

tik müzakere süreci ile başlayan barış görüşmeleri üzerine çatışmanın tarafları ve aktörleri analiz edilmiştir. Böyle-
ce, sorunun arka planını oluşturan sömürgeciliğin etkileri-sonuçları sonrası devlet yapılanmasında yaşanan temel 
sorunlar; insan hakları ihaleleri, toprakların kullanımı, seçme ve seçilme hakkının engellenmesi siyasi oligarşinin 
toplumda yarattığı şiddetin uzun vade de çatışmaların başlıca kaynağı sayılmaktadır. Bu sorunlarla beraber or-
taya çıkmaya başlayan gerilla grupları ve paramiliter yapıların yanı sıra insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti 
çatışmanın taraflarını ve aktörlerini tanımlamada zorluklar-belirsizlikler yaratmaktadır. Dolayısıyla, bu belirsizliği 
gidermek adına tarafların tanımı yapılmıştır. 

Ulusal Birlik Sosyal Partisi: Kolombiya’nın en büyük siyasal partisi durumundadır. Liberal muhafazakâr bir par-
tidir.

Kolombiya Muhafazakâr Partisi: Ülkenin en eski geleneksel siyasi partisi konumundadır. 

Kolombiya Liberal Partisi: Kendisini merkez sol olarak tanımlayarak, sosyal demokrasi ve liberal fikirleri benim-
semektedir.

ELN-Ulusal Kurtuluş Ordusu: Ülkenin kuzey kesimlerinde etki alanına sahip, devrimci bir örgüttür. Bazı bölge-
lerde FARC ile çatışma halinde, bazı bölgelerde hükümete karşı FARC ile iş birliği içinde bulunmaktadır.

81 Sibel Karabel, a.g.e., s. 5.   
82 Claire Felter, Danielle Renwick, “Colombia’s Civil Conflict”, Council on Foreign Relations, Aralık 2017, (Çevrimiçi) https://  
 www.cfr.org/backgrounder/colombias-civil-conflict, 20 Nisan 2019.
83 Ç. Esra Çuhadar, a.g.e., s. 88.
84 Güneş Daşlı, vd., Barış ve Toplumsal Cinsiyet: Kolombiya Barış Süreci, Ankara, Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar   
 Araştırma Merkezi, 2018, s. 16.
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FARC-Kolombiya Devrimci Silah Kuvvetleri: FARC genel olarak kırsal bölgelerde etki alanını sahiptir. Soğuk Sa-
vaş sonrası ve en güçlü olduğu dönemlerde bazı şehirleri kontrol altına almayı başarmıştır. Daha sonra ELN ve 
paramiliter yapılarla mücadelenin yanı sıra, bir dönem dünyanın en büyük uyuşturucu ticaretini yapmıştır.

Kolombiya Birleşik Öz Savunma Güçleri: Ortaya çıkma amacı komünizm ve solcularla mücadele etmek olan 
paramiliter grupların bir üst yapılanmasıdır. 1997’de FARC örgütüne karşı savaşmak ve sağ ideolojinin toplumsal 
zemine yerleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. FARC’in etki alanına sahip olduğu kırsal bölgelerde şiddetli 
çatışmaların yaşanmasına neden olmuşlardır. Demokratik müzakere sürecinde devlet tarafından bu gruplar da-
ğıtılmıştır.85

C. Devlet Dışı Aktörlerin Analizi
Soğuk Savaş ve sonrası dönemde ABD, bölgenin güven ve istikrarının korunmasına büyük önem vermiştir.  

Bu önemin altında, bölgede yaşanacak uzun süreli herhangi bir çatışma sonrasında kitlesel göç hareketleri, ABD 
topraklarına etki edeceği endişesi yatmaktadır. Taraflar arasında barış ve uzlaşının sağlanması için AB, ABD, BM, 
NATO, Güvenlik Konseyi, Almanya ve Vatikan, çatışmaların çözümü noktasından organizasyonlar geliştirmişlerdir.

Uluslararası Toplum (International Community): Kolombiya’daki çatışmaların tarafları her ne kadar yerel aktör-
lerden meydana gelmiş olsa da, etki alanı küresel boyutlara ulaşmıştır. Kolombiya hükümeti ilk başlarda üçüncü 
tarafların müdahalesine sıcak bakmamaktaydı. Fakat, 1995 Uluslararası Toplum tarafından önerilen Ulusal Uzlaş-
ma Komisyonu toplumda diyalog ve iletişim kanalları sağlayınca, barış çabalarına ek olarak uluslararası örgütler 
ve sivil toplum kuruluşlarının önemi anlaşılmıştır.

Uluslararası Kızıl Haç Komisyonu (International Commission Of The Red Cross-ICTC): Taraflar arasında temel 
insan haklarının iyileştirilmesi için, Ulusal Uzlaşma Komisyonu ve Uluslararası Kızıl Haç Komisyonu, FARC ile hükü-
met arasında arabuluculuk girişimlerinde bulunmuşlardır.

Dostluk Grubu (Group of Friends): 2000’li yıllarda oluşturulan dostluk grubunun amacı, barış görüşmelerinde 
Hükümet ile FARC arasında şiddetli çatışmaların önlenmesi, taraflar arasında diyaloğun devam etmesi ve tampon 
bölgelerin oluşturulmasına destek olmaktır. Bu grupta Küba, Norveç, İspanya, Fransa, İsviçre gibi devletlerin yanı 
sıra Birleşmiş Milletlerin temsilcileri ve birçok uluslararası gözlemci katkıda bulunmuştur.

Amerika Birleşik Devletler: ABD tarafından 1999 yılında hazırlanan Kolombiya Planı, Amerika kıtasının uyuş-
turucu, kaçakçılık ve terör kaynaklarının sonlandırılması adına hazırlanmış bir plandır. ABD’den destek alan hü-
kümet, insani olmayan bir şiddet gösterisine başvurunca, ABD tarafından yardım fonları devre dışı bırakılmıştır. 86

85 Ç. Esra Çuhadar, a.g.e., ss. 87-88
86 Democratic Progress Institute, a.g.e., ss. 27- 28.
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III. KOLOMBİYA HÜKÜMETİ-FARC BARIŞ SÜRECİNDE CNN     
           INTERNATIONAL

Kolombiya hükümetleri ve FARC arasında ilk görüşmeler 1982’de Başkan Betancur hükümeti zamanında baş-
lamıştır. Bu görüşmeler, çeşitli ateşkes anlaşmaları halinde devam ederken her seferinde sonuç alınamamıştır.87 
Nitekim, 1984 yılına gelindiğinde ise FARC, Kolombiya komünist partisi ile beraber siyasi bir parti olmayı kabul 
etmiştir. Fakat paramiliter yapıların suikastları sonucu parti kısa zamanda kapanmıştır. Bununla birlikte, Müzakere 
sürecini yöneten arabulucular (üçüncü taraf ) her ne olursa olsun tarafları bir arada tutmayı başarmışlardır. Çünkü 
müzakere sürecinde tarafları bir arada tutmayı başarmak zorlu bir süreçtir. Bu yüzden de üçüncü tarafların (devlet-
ler topluluğu, uluslararası kuruluşlar), çatışma çözümünün sağlıklı ilerlemesinde önemli bir rol oynamaktadırlar.88 

Bunun neticesinde, FARC ile Uribe hükümeti arasında anlaşma imzalanarak hükümetin çeşitli reformlar ve 
bunların yanı sıra toprak kullanımı, temel insani ihtiyaçların iyileştirilmesi gibi, ilk adımlar atılmıştır. Fakat, 1987’de 
Merkezi otoritenin yetersizliği müzakere sürecini olumsuz etkilerken, ELN ve paramiliter bozguncu gruplar, görüş-
meleri sekteye uğratmışlardır. Dolayısıyla, siyasi ve iktisadi istikrasızlık görüşmeleri olumsuz etkilerken, çeşitli sivil 
toplum kuruluşları devreye girerek inisiyatif almışlardır.89 Daha sonra 1991’de Başkan Gavri, 1998’de Başkan Past-
rana tarafından yürütülen müzakere girişimleri sonuçsuz kalmış ve 2002’de Başkan Uribe tarafından ABD’nin des-
teğiyle FARC’nin uyuşturucu ve kaçakçılık işine büyük darbe vurulmuştur. Kolombiya ordusunun başarısı FARC’ı 
zayıflatmanın yanı sıra barış müzakerelerine ikna olmasına zemin hazırlamıştır.90 Bu nedenle, 2012’de Kolombiya 
Hükümet yetkilileri ve FARC yetkilileri müzakere masasını Havana’da kurmuşlardır. Dolayısıyla, tarafların alternatif 
çözüm arayışları ve kamusal alanla ilgili sorunları için demokratik müzakere masası ile görüşmeler başlamıştır. Bu 
bakımdan, alternatif çözüm arayışları toplumsal barışın inşa edilmesi için büyük bir anlam ifade etmektedir. Bu 
değerlendirmeler, demokratik müzakere sürecinde, taraflar açık bir şekilde uzlaşma sağlamaya yönelik araçlarını 
tartışmaya açmışlardır.91

Kolombiya Hükümet yetkilileri ve FARC’ın tarafsız bir bölgede tekrar görüşmeye başlaması, Kolombiya adına 
umut verici bir olaydır. Barış müzakereleri CNN International tarafından yakından takip edilmiştir. Fakat, uluslara-
rası medya yayınları, tarafların ve dünya kamuoyunun birbirini daha iyi anlamaları yerine, daha homojen bir çer-
çeve çizmişlerdir.92 Dolayısıyla, Kolombiya’daki demokratik müzakere sürecini yerine, gündeme çatışma ve şiddet 
olaylarını konu alarak ürettiği bilgi ve haberler aracılığıyla dünya kamuoyuna, başarısız bir müzakere süreci olarak 
sunmuştur. CNN International, müzakere süreci ile alakalı 40 adet haber yayınlamıştır. 

Bu değerlendirmeler ışığında, incelediğimiz bazı haber örnekleri, resmi müzakere sürecinin hemen ardından 
yapılan haberlerdir. Örneğin; “Savunma bakanı, Kolombiya ordusu düzinelerce gerillanın öldürüldüğünü söyle-

87 Ç. Esra Çuhadar, a.g.e., s. 89.
88 Kerim Yıldız, “Çözüm ve Dönüşüm Süreçlerine İlişkin Teorik ve Pratik Yaklaşımlar”, Çatışma Çözümleri ve Barış, ed. Murat  
 Aktaş, İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, ss. 275-276.
89 Ç. Esra Çuhadar, a.g.e., s. 89.
90 Sibel Karabel, a.g.e., s.7.
91 Peter Dahlgren, “İnternet, Kamusal Alanlar ve Siyasal İletişim: Dağılma ve Müzakere”, Çev. Esra Demirci, Gül Dilek Türk,   
 Yeni Medya Kuramları, ed. Filiz Aydoğan, İstanbul, Der Yayınları, 2017, s. 185.
92 Babak Bahador, a.g.e., ss.17-18.
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di.”93 Ayrıca, bu haber bir hafta sonra “Başkan, Kolombiya güçleri 35 gerillayı öldürdüğünü söyledi.”94 Bir diğer 
haberde, “isyancı saldırıda 12 Kolombiyalı asker öldü.”95 Sosyal düzenin bozulmasına yönelik haberlerde ise “yerel 
gruplar, Kolombiyalı askerlerle çatıştı”96, “Kolombiyalı askerler, isyancı kamplarına saldırdı, 20 kişi öldü”97 barış sü-
recinde toplumsal entegrasyonun bozulmasına yönelik haberleri ön planda tutulmaktadır. Bir başka haberde ise, 
“Kolombiya ve FARC isyancıları Norveç’te barış müzakerelerine başlayacak.”98 CNN International’nin müzakere sü-
recindeki bilgi üretimi ve stratejik kontrolü, söylem algılanışını kontrolü, haberin kontrolü ve eleştirilmesine karşı 
algılayışın eleştirisini de yapmaktadır. Bu bakımdan, CNN International’nin müzakere sürecindeki toplumsal bel-
leğin inşasında ‘ordu, gerilla, isyan, çatışma, öldürme’ gibi kavramlar, okuyucuya haberlerde sunulan olaylar ilgi bir 
çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve sosyal inançlardan ideolojilere kadar bilginin kontrolü algılayışını etkilemektedir. 

Özellikle, CNN International haber kaynaklarını, ordu ve hükümet yetkililerine dayandırarak, çatışmanın tarafı 
olmaktadır. Ayrıca, çatışmanın dinamikleri ve demokratik müzakere sürecinin koşulları, yaratıcı çözümlerden uzak 
bir tutum taşımaktadır. Bu bakımdan, demokratik müzakere sürecinin bağlamından uzaklaşarak dünya kamuo-
yunun gündemine müzakere süreci şiddet ile ilişkilendirerek sunulmuştur. CNN International mevcut müzakere 
sürecinde hangi konuların uluslararası siyasetin gündemin de olacağı ve hangi konuların öne çıkarılacağını hu-
susunda belirli süzgeçlerden geçirerek yayınlanmaktadır. Medya araçlarının bu denli güçlü olması hem gündemi 
hem de politikacıları manipüle etmektedir.99 Bu değerlendirmeler neticesinde, ABD’nin politikaları CNN Interna-
tional aracılığıyla sürdürmeye devam edilmektedir. Çünkü Kolombiya, uzun yıllar boyunca ABD’nin desteklediği 
yöneticiler tarafından yönetilmiştir.

Yarım asırdır devam eden çatışmanın bilançosuna daha önce değinmiş ve ABD, Kolombiya Hükümet ve FARC 
yetkilileri arasında artık uzlaşmanın vakti geldiğinin farkına varmıştı.  Burada asıl mesele, her iki tarafın da şiddetle 
bir sonuç almayacaklarının farkında olmalarıdır. Fakat CNN International düzenli bir şekilde toplumsal nefretin 
propagandasını yaparak, negatif barışın hüküm sürmesine katkı sağlamıştır. CNN International bu tutumu, taraf-
lar arasında şiddetin tırmanmasına neden olurken, bütün tarafsızlık ilkelerini de ihlal etmiştir.100 CNN International 
bu etki paradigması ABD’nin Kolombiya üzerindeki iktidarının gizli bir parçası olarak sorgulanmaktadır. 

CNN International’in çözümsüzlük üreten şiddet içerikli haberlerine rağmen, taraflar barışın inşa edilmesi için 
demokratik müzakerelere devam etmişlerdir. Nitekim, Kolombiya ordusu FARC örgütünü bitiremediği gibi FARC 

93 “Colombian Troops Kill Dozens of Guerrillas, Defense Minister Says”, CNN International, Mart 21,2012, (Çevrimiçi) https://edition.cnn. 
 com/2012/03/21/world/americas/colombia-farc/index.html, 30 Mayıs 2019.
94 “Colombian Forces Kill 35 Guerrillas, President Says”, CNN International, Mart 27, 2012, (Çevrimiçi) https://edition.cnn.  
 com/2012/03/26/world/americas/colombia-farc/index.html, 30 Mayıs 2019.
95 “12 Colombian Soldiers Killed in Rebel Attacks”, CNN International, Mayıs 22, 2012, (Çevrimiçi) https://edition.cnn.  
 com/2012/05/21/world/americas/colombia-violence/index.html, 30 Mayıs 2019.
96  “Indigenous Groups Clash With Colombian Soldiers”, CNN International, Haziran 18, 2012, (Çevrimiçi),https://edition.cnn.  
 com/2012/07/17/world/americas/colombia-indigenousclash/index.html, 30 Mayıs 2019.
97 “Colombian Military Attacks Rebel Camps, Killing 20”, CNN International, Aralık 4, 2012, (Çevrimiçi) https://edition.cnn.  
 com/2012/12/03/world/americas/colombia-farc/index.html, 30 Mayıs 2019.
98 “Colombia, FARC Rebels to Start Peace Talks in Norway”, CNN International, Ekim 17, 2012, (Çevrimiçi) https://edition.cnn.  
 com/2012/10/17/world/americas/colombia-farc-peace-talks/index.html, 30 Mayıs 2019.
99 Aslı Yapar Gönenç, Gülsüm Bozkurt, Dil Temelinde Felsefe ve Medya, İstanbul, Der Yayınları, 2017, ss. 38-39.
100 Berna Berkman, “Temsile Bir Ara Müdahale: Söylem Savaş Alanı Mı?”, Medya Barış ve Savaş: Savaş Ortamında Barış   
 Medyasını Yaratmak, ed. Barış Çoban, İstanbul, Kalkedon Yayınları, 2010, s. 217.
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örgütü de Kolombiya hükümetine karşı bir devrim gerçekleştirememiştir. Benzer şekilde, her iki tarafın kazanma-
sı durumunda da iki tarafında kaybedeceği anlamına gelmektedir. Çünkü bazen çözümsüzlüğün kaynağı ordu, 
bozguncu gruplar ya da CNN International olmuştur. Bu yüzden taraflar artık çözümü demokratik müzakere yön-
temleriyle aramak zorunda olduklarının farkına varmışlardır.101 Neticede, demokratik müzakere sürecinden sonra 
taraflar uzlaşmayı başarmışlardır.

A. Müzakere Sürecinde Kolombiya Hükümeti-FARC Uzlaşması
1980-2000 yılları arasında Kolombiya hükümeti ile FARC örgütünün birbirlerini anlama süreci olarak tanımla-

mak mümkündür.102 Bu dönemde, FARC örgütü tarıma elverişli toprakların yarısını, belediyelerin yarısını kontrolü 
altında tutmayı başarmıştır.103 Benzer şekilde, 1998-2002 yılları arasında da FARC’ın askeri ve ekonomik açıdan 
güçlü olmasına rağmen, siyasal sürece katılmada sorunları bulunmaktaydı. Çünkü kamuoyu önünde gerçekle-
şen görüşmelere eksik ve hazırlıksız yakalanmasından dolayı, yeniden şiddetin tırmanmasına neden olmuştur. 
Bu bakımda, 2002-2010 yılları arasında ABD’nin desteği ile Başkan Uribe hükümeti ile FARC arasında çatışmaların 
yoğunluğunda artış gözlemlenmiştir. 

Bu değerlendirmeler neticesinde, barış müzakerelerinin tıkanmasına yol açan bir diğer önemli aktör, para-
militer yapıların varlığıdır. Çünkü, bu yapılar FARC üyelerine suikast düzenleyerek, kırsal bölgelerde halka şiddet 
uygulamışlardır. Başkan Uribe tarafından paramiliter yapılar devre dışı bırakılmışlardır.104 Bununla birlikte, 2008’e 
gelindiğinde, Kolombiya hükümeti şiddetin yoğunluğunu tekrar yükseltmeye başlamış; bu süreçte FARC en iyi 
yöneticilerini kaybetmiştir. Bunlar arasında kurucu üye Manuel Marulanda kalp krizi sonucu hayatını kaybeder-
ken, Raul Reyes çatışma sonucu ve Ivan Rios ise örgüt içi infazla yaşamını yittirmiştir. Ayrıca, 2010’nun hemen baş-
larında, şiddetin tırmanışa geçmesi ve örgütün yeni lideri Alfonso Cano öldürülmesine rağmen, başkan J. Manuel 
Santos görüşmeleri devam etmiştir.105 Çünkü Başkan J. M. Santos (2010) silahlı çatışmaların müzakere yoluyla bir 
çözüme ulaşacağına inanmaktaydı.106 

Bu değerlendirmeler neticesinde, Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki çözümsüzlük, uzlaşmayla sonuç-
lanmıştır. Fakat, tarafların öne sürdüğü şartlardan vazgeçmeyerek, müzakere sürecinin tıkanmasına neden olur-
ken, diğer yandan da görüşmeler devam etmiştir. Bununla birlikte, aktörlerin müzakere masasını terk etmemesi-
nin temel nedeni, uluslararası siyasette destek almaya çalışmalarıdır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, çatış-
ma çözümünde en çok zorlanılan konu, uzlaşmada güvenin tesis edilmesidir.  Bu yüzden, Kolombiya hükümeti 

101 Kristian Herbolzheimer, “Barış Süreçlerini Canlandırmak: Kolombiya ve Başka Yerlerden Çıkarılacak Dersler”, Dünyada ve  
 Türkiye’de Barış Süreçleri: Anlamak ve Canlandırmak, ed. Ayşe Betül Çelik, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  
 2017, ss. 92-93.
102 Ç. Esra Çuhadar, a.g.e., s. 90.
103 Sibel Karabel, a.g.e., s. 2.
104 Catalina Diaz, “Bir Hükümet Temsilcisinin Gözünden Kolombiya Barış Süreci”, Dünyada ve Türkiye’de Barış Süreçleri:   
 Anlamak ve Canlandırmak, ed. Ayşe Betül Çelik, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017, s. 101.
105 Colombia Reports, “FARC”, Colombia Reports profiles, Ekim 23, 2018, (Çevrimiçi) https://profiles.colombiareports.com/farc/,  
 30 Nisan 2019. 
106 Conciliation Resources Working Together For Peaces, “History: Colombian Conflict”, Conciliation Resources, (Çevrimiçi)   
 https://www.c-r.org/where-we-work/latin-america/history-colombian-conflict, 30 Nisan 2019.
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ile FARC yetkilileri üçüncü tarafların desteğine ihtiyaç duymuşlardır.  2012 yılında Kolombiya Hükümet yetkilileri 
ve FARC üyeleri tekrar müzakere masasını Havana’da kurmak zorunda kalmışlarıdır. Bu sefer ‘kazan-kazan’ stra-
tejisi uygulanacak FARC elindeki rehineleri serbest bırakarak, hükümet yetkilileri de silah bırakan örgüt üyeleri 
için kanun çıkaracaktır.107 Böylelikle, taraflar arasında 29 Ağustos 2012’de “çatışmanın sona erdirilmesi, istikrarlı 
ve kalıcı bir barışın inşası anlaşması”108 kabul edilmiştir. Bununla birlikte, Başkan Santos 4 Eylül 2012’de Kolom-
biya hükümeti ile FARC arasında tekrar bir barış sürecine girildiğini duyurmuştur. Bu süreçte uzlaşılan maddeleri 
şu başlıklar altında sıralayabiliriz; 1.Kırsal bölgelerin kalkınması; Toprak reformu ve yoksulluğun giderilmesi için 
çalışmalar yapılacak. 2. Siyasal katılım; FARC üyeleri ve dışlanmış grupların siyasal yaşama katılımı düzenleyecek 
demokratik bir model oluşturulacak. 3. Silahların bırakılması; çatışmanın son bulması ve süreci denetleyecek bir 
denetim mekanizması oluşturulacak. 4. Uyuşturucu ile mücadele edilecek. 5. Mağdurların durumu iyileştirilecek. 
6. Bu süreci izleyecek bir denetim mekanizması kurulacak.109 Böylece, 2012-2016 yılları arasında yukarıda sıralanan 
maddelerin geçerliliği için çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. 

Bu anlaşmalar neticesinde, üzerinde uzlaşılan maddeler imzalanmış ve böylelikle, 4 yıllık müzakere süreci bo-
yunca karşılıklı ateşkes, mayınlı bölgelerin temizliği, kayıpların ve mağdurların durumu gibi konular görüşülmüş-
tür.110 Hükümet ile FARC üyeleri arasında uzlaşılan maddelerin esas hedefi ilk olarak çatışmaların durdurulması 
konusudur.  Hükümet, Havana’da çerçevesi çizilen demokratik müzakerelerinin daha sonra Kolombiya’da devam 
edeceğini açıklamıştır. Buradaki amaç, müzakere sürecinden barış inşa sürecine geçilirken, toplumun sürece dahil 
edilme gayreti olmuştur. Çünkü barışın inşasında hiç kimse ayrı tutulmaksızın, toplumu bütün kesimleri temel hak 
ve hürriyetlerin korunması için sürece dahil edilmek istenilmiştir. Bu süreç sosyal adalet, toplumsal uyum, iktisadi 
ve siyasal katılım ile barışın tesis edilmesinin de garantisi olacaktır.111

B. Referandum Sürecinde Pozitif Kavramlar: Nobel Barış Ödülü
Son yılların en uzun süren kanlı çatışmasının sonuna gelinirken, taraflar arasında uzun zamandır devam eden 

diyalog ve müzakere görüşmeleri de birkaç kez sekteye uğramış, fakat başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu süre 
zarfında, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteği ve çevre ülkelerin de katkısıyla uzlaşma sağlanmıştır. Böy-
lelikle, dört yıllık müzakere görüşmelerinin sonunda, birçok madde Haziran 2016’da kabul edilmiştir. Bununla 
birlikte, Kolombiya devrimci silahlı güçleri (FARC) ve J. M. Santos yönetimindeki Kolombiya hükümeti çatışmalara 
son verildiğini açıklamıştır. Nitekim, tarafların uzlaşması sonucunda ateşkes antlaşması imzalanmıştır.112 

107 Democratic Progress Institute, a.g.e., ss. 38-39.
108 Begüm Zorlu, “Kolombiya Kalıcı Barış Anlaşmasının Tam Metni”, Bianet, Haziran 28, 2016, (Çevrimiçi) http://bianet.org/  
 bianet/siyaset/176315-kolombiya-kalici-baris-anlasmasinin-tam-metni, 30 Nisan 2019.
109 Conciliation Resources Working Together For Peaces, “History: Colombian Conflict”, Conciliation Resources, (Çevrimiçi)   
 https://www.c-r.org/where-we-work/latin-america/history-colombian-conflict, 30 Nisan 2019.
110 BİA Haber Merkezi, “Kolombiya’da Barış Anlaşması Sonrası İlk Farc Kongresi”, Bianet, Ağustos 28, 2017, (Çevrimiçi)   
 https://m.bianet.org/bianet/dunya/189447-kolombiya-da-baris-anlasmasi-sonrasi-ilk-farc-kongresi, 30 Nisan 2019.
111 Begüm Zorlu, “Kolombiya Kalıcı Barış Anlaşmasının Tam Metni”, Bianet, Haziran 28, 2016, (Çevrimiçi) http://bianet.org/  
 bianet/siyaset/176315-kolombiya-kalici-baris-anlasmasinin-tam-metni, 30 Nisan 2019.
112 Mahmut Hamsici, ‘‘10 Soruda Kolombiya Barış Süreci’’, BCC Türkçe, Eylül 28, 2016, (Çevrimiçi), https://www.bbc.com/  
 turkce/haberler-dunya-37490795, 25 Mart 2019. 
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Bununla beraber, Kolombiya hükümeti adına Humberto de la Calle ve FARC adına müzakereci Ivan Marquez 
barış görüşmelerini tamamlamış ve değerlendirmelerden sonra yapılan ortak açıklamada “nihai, tam ve kesin bir 
anlaşmaya ulaştığımızı duyuruyoruz” şeklinde olmuştur.113 Bununla birlikte, taraflar arasında 23 Haziran 2016’da 
üzerinde uzlaşılan “ikili ve kesin ateşkes, düşmanlıkların sonlandırılması ve silahların bırakılması” anlaşması imza-
lanmıştır.114 29 Ağustos 2016 anlaşmanın detayları belirlendikten sonra FARC üyelerinin silah bırakma ve örgüt 
üyelerinin entegrasyon sürecinin ana hatları belirlenmiştir. Demokratik geçiş döneminde tekrar şiddet, çatışma ve 
baskı ortamına dönülmemesi adına, taraflar arasında güven inşası önemlidir. 

Bu bakımdan, taraflar arasında barış anlaşmasının orta ve uzun vadede nasıl uygulanacağı, hangi aşamalardan 
geçeceği gibi hususlar gözlemci gruplar tarafından takip edilip, bu gruplar arasında; Norveç ve Küba uyuşmazlık-
lara çözüm üretecek gözlemci statüsünde iken, Şili ve Venezuela denetim ve kontrolünü takip edecektir. Bununla 
birlikte, BM çatışmanın tarafları ve gözlemci grubun üzerinde uzlaştığı, konuların hayata geçirilmesi sürecindeki 
aksaklıkların giderilmesi ve onarılması adına çalışmaları gözlemleyecektir.115 Çünkü hükümet ve FARC arasında 
yürütülen sürece BM ve sivil toplum kuruluşlarının dahil edilmesi uyuşmazlıkların çözümü noktasında daha güçlü 
olmasını sağlayacaktır.116 Geçiş sürecinde adaletin sağlanması için, mahkemeler ve hakikat komisyonlarının kurul-
ması, mağdurların da barışa katkı vermelerini amaçlanmıştır. Bu süreç, taraflar arasında kaybedilen güvenin tekrar 
kazanılması ve toplumsal hafızanın yeniden inşa edilmesinden geçmektedir. Zira barışın inşa edilmesi için yasal 
altyapı ve bir müddet zamanın geçmesi gerekmektedir. 

BM, toplumsal barışın inşa sürecini zaman çizelgesi dahilinde takip ederek, örgüt üyelerinin rehabilitasyonunu, 
gözetim, denetim ve FARC’nin bütün silahlarını teslim alarak; bu silahlardan 3 tane anıt dikilmesini sağlayacaktır. 
Dolayısıyla, bu anıtlar çatışmanın mağdurlarının yasını tutacak ve toplumsal barışın tesisinde katkı sağlayacak-
tır.117 Bütün bu çalışmalar, barışın inşa edilmesinde işlevsel olacaktır. Meselenin çok boyutlu olması, uluslararası 
siyasi yansımaları, geçen zaman ve yaşanan toplumsal travmalar, sağlıklı ve demokratik bir desteğe her zaman 
ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur.118 

Bu değerlendirmeler doğrultusunda, anlaşma maddelerin uygulanması ve barış sürecinde geniş halk desteği-
nin sağlanması adına J.M. Santos hükümeti tarafından referandum kararı alınmıştır. Kolombiya hükümeti adına J. 
M. Santos, barış anlaşmasının 2 Ekim 2016’da halk oylamasına sunulacağını duyurmuştur. 2 Ekim 2016’da yapılan 
halk oylamasında yüzde 37 gibi çok düşük bir katılım gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, Kolombiya halkı düşük bir 
katılım göstermesinin yanı sıra referandum sonucu “hayır” kampanyasını yürütenler kazanmıştır. Referandumun 
genel sonuçları itibarıyla 50.21 “hayır”, 49.78 “evet” oyları çıkmıştır. Nitekim, referandumda oyların ülke dağılımına 
baktığımızda “evet” oylarının yoğun olarak kırsal ve çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerden alındığını görül-
mektedir.119 Dolayısıyla, şiddet ve çatışmalardan en çok etkilenen bölgeler barış umudunu destekleyici bir tutum 

113 BİA Haber Merkezi, “Kolombiyada Barış Anlaşması İmzalandı”, Bianet, Ağustos 25, 2016, (Çevrimiçi) http://bianet.org/  
 bianet/siyaset/178132-kolombiya-da-baris-anlasmasi-imzalandi, 5 Mayıs 2019.
114 BİA Haber Merkezi, “Kolombiya’da 23 Haziran Mutabakatının Ana Hatları”, Çev. Begüm Zorlu, Bianet, Haziran 30, 2016,   
 Çevrimiçi) http://bianet.org/bianet/siyaset/176380-kolombiya-da-23-haziran-mutabakatinin-ana-hatlari, 30 Mart 2019.
115  Sibel Karabel, a.g.e., s. 7.
116  Kerim Yıldız, a.g.e., s. 283.
117  Vamık D. Volkan, a.g.e., s. 187.
118  Cengiz Aktar, “Barışı Kurmak”, Çatışma Çözümleri ve Barış, ed. Murat Aktaş, İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, s. 211.
119  Catalina Diaz, a.g.e., ss. 103-104.

http://bianet.org/bianet/siyaset/178132-kolombiya-da-baris-anlasmasi-imzalandi
http://bianet.org/bianet/siyaset/178132-kolombiya-da-baris-anlasmasi-imzalandi
http://bianet.org/bianet/siyaset/176380-kolombiya-da-23-haziran-mutabakatinin-ana-hatlari


26

2012-2017 YILLARI ARASINDAKİ
KOLOMBİYA BARIŞ SÜRECİNE

CNN INTERNATIONAL’IN ETKİSİ

sergilemişlerdir. Diğer taraftan, seçimin asıl kaybedenleri yani “hayır” oyu kullananlar ise şehir merkezlerinde ve 
zengin bölgelerde yaşayan orta sınıf elit kimselerdir. Kaldı ki şiddet ve çatışmaları daha çok televizyondan ya da 
uluslararası yayınlardan gördüğü kadarıyla yorumlayan bu kesim, şiddet ve çatışmalara daha az maruz kalmış-
lardır.120 Bu değerlendirmeler neticesinde, referandumda “hayır” çıkmasında, barış sürecinin siyasi bir malzemesi 
haline gelmesinde; bu kampanyanın topluma doğru aktarılmamasının büyük payı bulunmaktadır. Barış anlaşması 
ve uzlaşılan maddeler, uluslararası medya organları tarafından doğru bir şekilde dünya kamuoyuna aktarılmamıştır. 

Bu yüzden, çatışma çözümü ve barış çalışmalarında dil kullanımı önemli bir unsurdur. Taraflar arasından sağlık-
lı bir iletişimin kurulması ve azınlığın görünür olma çabası desteklenmelidir.121 Nitekim taraflar, çatışmanın neden-
leri konusunda uzlaşmayı başarmışlar fakat, CNN International demokratik müzakere sürecinde uzlaşılan madde-
leri dünya kamuoyunun yanı sıra Kolombiya halkına negatif bir söylem üreterek şiddet ve aşırıcılık kavramları ile 
gündeme taşımıştır. Çünkü CNN International’ın Kolombiya hakkında yapmış olduğu haberler medya uzmanları 
tarafından hazırlanan söylem ve üslubu önceden belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır. CNN International’ın 
Latin Amerika kıtasında yaşanan dünyanın en uzun süren çatışmasında kullanmış olduğu şiddet dili, birtakım 
çıkarların korunması ve müttefik yapıların siyasal konumlarını koruma çabası ve gayreti olmuştur. 

120  Democratic Progress Institute, Zor Zamanlarda Diyalog: Çatışma Çözümünde Medyanın Rolü, London, y.y., 2018, ss. 100-101.
121  Robert M. Krauss, Ezequiel Morsella, “Communication And Conflict”, The Handbook of Conflict Resolution: Theory And 
Practice, ed. Morton Deutsch, Peter T. Coleman, Eric C. Marcus, San Francisco, Jossey-Bass, 2006, s. 146.
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Tablo 1: Haberlerde Pozitif Kavramlara İlişkin Frekans Analizi (2012-2017)

KAVRAMLAR TÜRKÇESİ FREKANS DEĞERİ
1 Accord, Agreement, Reconciliation Mutabakat, Anlaşma, Uzlaşma 271
2 Amnesty Genel af 11
3 Cease-Fire, Truce Ateşkes anlaşması 30
4 Colombian Government Kolombiya Hükümeti 119
5 Colombians Kolombiyalılar 97
6 Commission Komisyon 19
7 Conciliation, Reconciliation Arabulucu, Uzlaştırma 20
8 Cuban Küba 105
9 Delegation Heyet 5

10 Democracy, Democratic, Representative Demokrasi, Demokratik, Temsilci 41
11 Dialogue Diyalog 18
12 Economic Targets Ekonomik hedefler 36
13 Engagement Taahhüt, Sözleşme 10
14 Exploratory Araştırmacı 6
15 Forgiveness Bağışlama, Affetme 1

16 Guarantee, Security, Safety, Security 
Forces,

Güvence vermek, Emniyet, Güvenlik 
Güçleri 120

17 Human Rights İnsan Hakları 76
18 Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos 315
19 Justice Adalet, Tarafsızlık 32

20 Negotiator Müzakere Etmek, Konuşarak 
Anlaşmaya Varmak 48

21
Peace Process, Peace Talks to Negotiate, 
Peace Talks, Peace Talks Terrorist, Peace 

Negotiator, Peace Negotiation

Barış Süreci, Barış Görüşmeleri, Barış 
Konuşmaları, Barış Müzakerecisi, Barış 

Görüşmeleri
148

22 Plebiscite, Referendum Halk Oylaması 17
23 President Başkan 338
24 Reintegration Yeniden Bütünleşme/Uyum 4
25 Solution process Çözüm Süreci 7
26 Transitional Justice Geçiş Adaleti 4
27 Uribe Uribe 30
28 Voter Seçmen 37

Yukarıdaki değerlendirmeler doğrultusunda, CNN International barış anlaşması ve sonrasındaki referandum 
sürecinde, klasik gazeteciliğin tarafsız ve nesnel tutumunu da görmezden gelmiştir. Bununla beraber, CNN Inter-
national Kolombiya’daki demokratik müzakere görüşmelerini ve barış açısını savunmadığı gibi, uluslararası ha-
berlerde de temsil sorunlarına da neden olmaktadır. Kaldı ki, CNN International haber inşasında, barış söylemine 
yeterince yer verilmemiştir. Açıkçası, nesnel ve tarafsızlık ölçütleri göz ardı edilerek; Kolombiyalıları çatışma, şid-
det ya da kışkırtmalara yönlendirmektedir. 
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Örneğin; “Kolombiya’nın ekonomisi büyüdükçe, kokainin merkezi olma görüntüsü de değişiyor.”122 ABD’nin 
uyuşturucu ile mücadele için verdiği destek, ekonomik büyüme olarak ifade edilmiştir. Bir diğer sorun, “Savaş yor-
gunu Kolombiyalılar, FARC isyancılarla yapılan barış anlaşmasını tepki gösteriyor”123 ayrıca, anlaşmaya tepki oldu-
ğu gibi destekleyenlerde bulunmaktadır. Böylece, CNN International şiddetten yana tavır takınmaktadır. Başka bir 
haberde ise “Kolombiyalı liderler: FARC ile barış görüşmelerinde ‘cezadan muaflık yok.’”124 Açıklaması ise şiddetin 
tarafı ve takipçisi olarak hareket etmiştir. Bununla beraber, “FARC askerleri Kolombiya’daki barıştan sonra hayat-
larından endişeliler.”125 Haberi ile FARC üyelerini daha önceleri isyancı, marksist grup, solcu grup, terörist olarak 
tanımlarken, şimdi de asker ifadesini kullanmaktadır.  Dolayısıyla, CNN International denge unsuru yerine, ortak 
zeminde uzaklaşarak onlar ve biz şeklinde şiddetin tarafı olmaktadır. Çünkü, çatışma çözümünde; barış süreci, 
müzakere, referandum tüm aşamaları büyük önem taşımaktadır. Bu değerlendirmeler neticesinde, uluslararası 
iletişim araçlarının nadir bir şekilde çatışmalara nesnel ve tarafsız yaklaşıldığını göstermektedir.126 Bununla birlikte, 
çatışmadan uzlaşmaya giden yolda barıştan yana olmak, makul ve anlaşılır bir gerekçedir. Bu bağlamda özellikle, 
barış gazeteciliği perspektifinden Kolombiya’daki çatışma ve terör olayları gündemdeki yerini korurken, demok-
ratik müzakere ve uzlaşılan konuların anlaşır ve ikna edici mesajlar içermesi son derece de önemlidir. Diğer bir 
yandan, CNN International şiddet ve çatışma yanlısı militarist bir haber söylemi üretip, toplumsal güvenliğe önem 
vermeyerek şiddetin sıradanlığından yana bir tavır almaya devam etmektedir.127 

Bu değerlendirmeler ışığında, referandum oylaması sonucunda barış anlaşması reddedilmiştir. Bu durum, ta-
raflar arasında şok etkisi yaratırken yüzde 63’lük bir kesimin katılmadığı oylamada, Başkan J. M. Santos, ‘hayır’ oyu 
çıkmasına rağmen, yapılan anlaşmanın geçerli olacağını duyurmuştur. Bununla berabar, FARC lideri Timochenko 
anlaşmaya uyacaklarını dile getirmiş ve nitekim, her iki taraftan yapılan açıklamalar neticesinde, görüşmelerin 
devam edeceği yönünde olmuştur. Bundan sonraki süreçte referandum yapılmayacak, önerilen değişiklikler göz 
önüne alınarak, 30 Kasım 2016 yılında yürürlüğe konulmuştur. Başkan J. M. Santos barışın inşa ve korunması süre-
cinde göstermiş olduğu cesaretten dolayı Nobel barış ödülüne layık görülmüştür.

122 Patrick Gillespie, “Colombia Sheds Cocaine Capital Image As Economy Grows”, CNN International, Haziran 17, 2016, (Çevrimiçi)  
 https://money.cnn.com/2016/06/17/news/economy/colombia-drug-war-narcos-economy 2016/index.html, 30 Mayıs 2019.
123 Paula Bravo Medina, “War-Weary Colombians React to Peace Deal With FARC Rebels”, CNN International, Ağustos 29,   
 2016, (Çevrimiçi) https://edition.cnn.com/2016/08/27/americas/colombia-peace-plan-reaction/index.html, 30 Mayıs 2019.
124 Mick Krever, “Colombia Leader: ‘No İmpunity’ in Peace Deal With FARC”, CNN International, Ağustos 29, 2016, (Çevrimiçi)   
 https://edition.cnn.com/2016/08/29/world/colombia-farc-amanpour-juan-manuel-santos/index.html, 30 Mayıs 2019.
125 Natalie Gallón, Julia Jones, “FARC Soldiers Worry About Life After Peace in Colombia”, CNN International, Eylül 30, 2016,   
 (Çevrimiçi) https://edition.cnn.com/2016/09/30/americas/colombia-farc-soldiers-peace-deal/index.html, 30 Mayıs 2019.
126 Sevda Alankuş, Barış Gazeteciliği Elkitabı, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2016, ss. 71-72.
127 Ekmel Geçer, “Barış Gazeteciliğin Sosyo-Politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası   
 Hakemli Dergi, sayı 1, 2018, ss. 35-36.

https://money.cnn.com/2016/06/17/news/economy/colombia-drug-war-narcos-economy 2016/index.html
https://edition.cnn.com/2016/08/27/americas/colombia-peace-plan-reaction/index.html
https://edition.cnn.com/2016/08/29/world/colombia-farc-amanpour-juan-manuel-santos/index.html
https://edition.cnn.com/2016/09/30/americas/colombia-farc-soldiers-peace-deal/index.html
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C. Referandum Sürecinde Negatif Kavramlar: CNN International’ın   
 Radikalleşme Eğilimi

2012 yılında Kolombiya Hükümeti ve Kolombiya devrimci silahlı örgütü (FARC) arasında demokratik müzake-
re görüşmeleri resmi olarak başlamıştı. Bununla birlikte; BM, arabulucular ve gözlemci devletlerin denetiminde 
çatışmalara neden olan konular üzerinde uzlaşma sağlanmış ve bütün zorluklar rağmen, Haziran 2016’da “ikili ve 
kesin ateşkes, düşmanlıkların sonlandırılması ve silahların bırakılması” anlaşmasıyla barış çalışmaları gerçekleşti-
rildi.128 Fakat, Ekim 2016 yılında uzlaşılan konular halk oylamasında reddedilmiş Kolombiya Hükümeti ve Kolom-
biya devrimci silahlı örgütü (FARC) arasında demokratik müzakerelerden barış sürecine kadar, dünya kamuoyuna 
ilgili haberleri CNN International tarafından servis edilmiştir. 

Tablo 2: Haberlerde Negatif Kavramlara İlişkin Frekans Analizi (2012-2017)

KAVRAMLAR TÜRKÇESİ FREKANS DEĞERİ
1 Abduct, Capture, Captive Kidnap, Seize, Kaçırmak, Esir almak, 242
2 Air Force Hava Kuvvetleri 10
3 Antagonist, Adverse, Enemy, Hostilities Muhalif, Düşman 14
4 Armed Conflict Silahlı Çatışma 20
5 Armed Forces, Military Silahlı kuvvetler, Askeri 206
6 Army, Arm, Ground Forces Ordu, Silah, Kara kuvvetleri 302

7 Attack, Abuse, Attempt, Destroy, 
Destruction, Strike Saldırı, İhlal, İmha, Saldırı, Yok Etmek, 205

8 Battle, Combatant, Fighter Savaş, Savaşçı, Savaşçı 60
9 Struggle Mücadele Etmek 25

10 Blast, Explode Büyük Patlama 20
11 Bloody Şiddetli, Kanlı 9
12 Civil War İç Savaş 33

13 Cocaine, Cartel, Drug Trade, Narcotics- 
Trafficking,

Kokain, Kartel, Uyuşturucu Ticareti, 
Uyuşturucu- İnsan Ticareti 142

14 Colombia Forces, Colombia Troops Kolombiya Kuvvetleri
Kolombiya Birlikleri 7

15 Combat, Fight Savaş, Savaş (Mücadele) 35
16 Commander, Soldiers Komutan, Askerler 121
17 Counterinsurgency Kontrgerilla 6
18 Crisis, Danger, Emergency Kriz, Tehlike, Acil Durum 24
19 Death, Die, Kill, Murder Ölüm, Ölmek, Öldürmek, Cinayet 282
20 Displace Yerinden Etmek 26
21 FARC Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri 722
22 Guerrilla Group Gerilla Grubu 56
23 Harm, Force, Violence Zarar Vermek, Zorlamak, Şiddet 252
24 Hostage, Prisoner, Prison Rehin, Tutsak, Hapishane 184
25 Human Rights Abuse İnsan hakları ihlalleri 3
26 Injury, Bomb Yaralama, Bombalamak 50

128 BİA Haber Merkezi, “Kolombiya’da 23 Haziran Mutabakatının Ana Hatları”, Çev. Begüm Zorlu, Bianet, Haziran 30, 2016,   
 Çevrimiçi) http://bianet.org/bianet/siyaset/176380-kolombiya-da-23-haziran-mutabakatinin-ana-hatlari, 30 Mart 2019.

http://bianet.org/bianet/siyaset/176380-kolombiya-da-23-haziran-mutabakatinin-ana-hatlari
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27 Insurgency, Insurgence, Insurgent İsyan, Ayaklanma Direnişçi 71
28 Massacre Katliam, Soykırım 6

29 Militarization, Militarisation Mobilization, 
Mobilisation,

Askerileştirme, Askeri Hareketlilik, 
Seferberlik, 10

30 Militia, Reserves Milis Kuvvetleri, Yedek Askerler 5
31 National Liberation Army (ELN) Ulusal Kurtuluş Ordusu 44
32 Operation Tatbikat, Operasyon, Harekât, 87
33 Paramilitary Yarı Silahlı Güç 10
34 Ransom, Payment, Rescue Fidye, Ödeme, Kurtarma 55
35 Punishment Cezalandırma 6

36 Rebel, Leftist Rebel Group, Colombian 
Rebels

İsyancı, Solcu İsyancı Grup, Kolombiyalı 
İsyancılar 463

37 Revolt, Revolutionary Ayaklanmak, Devrimci 111
38 Revolutionary Guerrilla Group Devrimci gerilla grubu 5
39 Shot Atış 15
40 Terrorist, Radical, Anarchist Terörist, Köktenci, Anarşist 75
41 Victim, Suffered Kurban, Mağdur 55
42 War, Warfare Savaş 325
43 Weapons Silahlar 40

Yukarıdaki tablonun değerlendirilmesi neticesinde, 2012-2017 yılları arasında taraflar arasından yürütülen ba-
rış görüşmeleri, CNN International tarafından şiddet ve çatışma kavramları ön plana çıkarılarak sunulmuştur. Bu 
yayınlarda, şiddetin nedenleri üzerinde çözüm önerileri sunmadığı gibi daha çok gösteriler, protestolar ve şiddet 
söylemlerine yer ayırmaktadır. “Unutulmamalıdır ki, şiddet hiçbir zaman nedensiz değildir.”129 Çünkü, çatışma ve 
şiddetin her zaman yapısal ve kültürel nedenleri bulunmaktadır. Bu yüzden, yarım asırlık çatışmalı sürecin neden-
leri gözetilmeden, şiddetin aşılması zor gözükmektedir. 

Grafik 3: CNN International Haber Frekans Değerlerinin Oranlaması

129  Sevda Alankuş, a.g.e., s. 87.
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Dolayısıyla, CNN International yayınlarında, şiddete bağlı gelişen uyuşturucu ticareti, bombalı eylemlere ön 
plana alıp, çatışmanın görünmeyen yüzü olan kadınlar, çocuklar, göç etmek zorunda kalan mağdurlarıysa ‘biz’ ve 
‘onlar’ şeklinde ayırarak çatışmanın tarafı olarak davranmıştır. Bununla birlikte, CNN International paramiliter ve 
militarist yapıların toplumda yarattığı travmaları yeniden görünür kılma gayreti ve çabası içerisinde olmuştur. Bu 
değerlendirmeler neticesinde, frekans değerlerine baktığımızda, haberlerde yaklaşık olarak yüzde 31 gibi pozitif 
değerlere yer verilmiştir. Dolayısıyla, çatışmanın analizi ve barışçıl çözümler yerine daha çok şiddet ya da çatışma 
söylemleri üzerine haberler inşa edilmiştir. Böylece, güç ve iktidardan yana tavır alarak, şiddetin kamusal bir söy-
lem haline gelmesine neden olunmuştur. Bunun içinde, söz dizimi ve sözcük seçimi konusunda daha önce değin-
diğim; asker, terörist ya da solcu grup tanımlamalarında olduğu gibi okuyucu/dinleyici ikna etmeye çalışmaktadır. 

Bu ifadeler editöryal politikaların ‘değerli ve değersiz kurbanlar’ı çerçevesinde, söylem türüne bağlı olarak ki-
şisel, sosyal ve kültürel sözcükleri ideoloji temelleri üzerine seçilmektedir. Bu yüzden haberlerde kullanılan söy-
lemler, toplumsal nefreti ve kini canlı tutarak, referandum sürecine olumsuz etki de bulunmaktadır. Yukarıda-
ki değerlendirmeler neticesinde, CNN International, ABD’nin dış politikasına uygun hareket etmektedir. Ayrıca, 
insani kriz ve çatışma bölgelerinde daha çok elit, askeri ya da politik güçlerin çıkarlarıyla örtüşen çatışmalara 
taraf olmaktadır. Bu durum, insani kriz ve çatışma bölgelerindeki elit, asker ya da politikacı seçkinlerden kaynak 
arayışları haberler üzerinde etkileri görülmektedir. Dolayısıyla, kaynaklar ve haber üretimini sağlayan muhabirler, 
konumlarını ya da çıkarlarını korumak adına statükondan yana tutum sergilemektedirler. Bu yüzden, haberlerde 
nesnellik ve tarafsızlık ilkesi göz ardı edilerek, ideolojik ve politik ilişkiler ön planda tutulmaktadır. Oysa ki, “barış 
gazeteciliği şiddet yerine, kurban odaklı ve dolayısıyla tüm tarafların sesini duyurmakla çatışma yönetimine katkı 
sunmaktadır.”130 Böylelikle, şiddetin önlenmesi için çalışmalarda bulunur, çatışmalara odaklanarak tüm kesimlerin 
seslerini duyurmasına yardımcı olur ve ‘kazan-kazan’ stratejisiyle hareket etmektedir.131

130 Emel geçer, a.g.e., s. 42.
131 Süleyman İrvan, “Barış Gazeteciliği”, Küresel İletişim Dergisi, 2006, (Çevrimiçi) http://globalmediatr.emu.edu.tr/bahar2006/  
 Baris_Gazeteciligi/baris%20gazeteciligi.%20s%C3%BCleyman%20irvan.pdf, 20 Temmuz 2019.

http://globalmediatr.emu.edu.tr/bahar2006/Baris_Gazeteciligi/baris gazeteciligi. s%C3%BCleyman irvan.pdf
http://globalmediatr.emu.edu.tr/bahar2006/Baris_Gazeteciligi/baris gazeteciligi. s%C3%BCleyman irvan.pdf
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IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
20. yüzyıl boyunca insanoğlu iki büyük dünya savaşına ve Soğuk Savaşa tanıklık etmiş, bu savaşlara bağlı ola-

rak da artan kin ve nefret söylemleri dünyanın farklı bölgelerinde birçok çatışmanın alevlenmesine neden olmuş-
tur. Dolayısıyla 20. yüzyıl barışın tesis edilemediği, soykırım, çatışma, terör eylemleri, göç ve insanlık dramının 
yaşandığı, şehirlerin yıkıldığı, kan ve göz yaşının hâkim olduğu şiddetli çatışmalara sahne olurken; farklı birleşen-
lerin reaksiyona girmesiyle meydana gelen bir tepki zinciri haline gelmiştir. Bu yüzden çatışmalar birçok olay ve 
nedenlerden kaynaklanabilirken; hiçbir değişken sabit değildir, değişebilir ve dönüşebilir. Dolayısıyla, savaşlar, 
darbeler, devrimler, karşı devrimler başta olmak üzere, siyasal şiddet toplumları istikrarsızlığa mahkûm etmiştir. 

Bu değerlendirmeler neticesinde bir yandan, çatışmalar toplumsal değişim ve dönüşüme öncülük ederken, 
diğer yandan da ortak düşmana karşı savunma veya toplumun bir arada olmasını sağlamıştır. Bununla birlikte 
çatışma; güç ve iktidarın savaş alanı haline gelmiştir. Bu yüzden, insani kriz ve çatışma bölgelerinde, iktidara bağlı 
paramiliter gruplar güç üstünlüğünü ele geçirmek için düşük yoğunluklu şiddet sarmalının içinde mücadele et-
mektedirler. Bu şiddet sarmalı daha çok sömürgecilik sonrası ‘başarısız devletler’ ve ‘üçüncü dünya’ ülkelerinde 
kültür, kimlik, iktisadi ve sosyal çıkarların paylaşılması hususlarında yaşanan uyuşmazlıkların çatışmalara dönüş-
mesinin bir sonucudur.

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Soğuk Savaşın sona ermesi; başta Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu 
olmak üzere, küresel çapta kanlı etnik çatışmaların yaşanmasına yol açmıştır. Bu çatışmalara devlet dışı silahlı 
aktörlerin yanı sıra farklı bölgelerden gelen savaşçılar da katılım göstermiştir. Devlet dışı silahlı aktörler olarak mi-
litarist ve paramiliter radikal grupların şiddet ve radikalleşme eğilimlerinden dolayı, çatışma ve yok etme kaçınıl-
maz hale gelmiştir. Bununla beraber, militarist ve paramiliter radikal yapıların kamusal alanda şiddet kullanmaları 
sonucunda, çatışmaların derinleşmesine ve toplumun radikalleşmesine neden olmuştur.

Bu gruplar herhangi bir ideolojik gruptan veya toplum içinden yer alan bir yapıdan yeterli destek alamadık-
larında, orantısız şiddet kullanımı radikalleşirken, aynı zamanda başarısız devletlerin soykırım ve kitlesel göç ha-
reketleri nedeniyle bu gruplar daha radikal eylemler güç kazandırmışlardır. Bu durum toplumsal düzene tehdit 
oluşturduğu gibi merkezi otoritenin zayıflamasının yanı sıra çatışmaların kronikleşmesine ve uzlaşı araçlarının 
devre dışı kalmasına yol açmıştır. Bu değerlendirmeler neticesinde, egemen devletler orantısız şiddetin yayılma-
sını ve örnek alınmasını önlemek adına çeşitli müdahalelerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla, müdahalelerin meşru-
iyetinin sorgulanması ve halkların ‘haklı isyanı’ çözümsüzlüğü daha da derinleştirmiştir. Ayrıca, başarısız devletler 
ve üçüncü dünya ülkelerinde diktatöryal yönetimlerin şiddeti sıradanlaştırması sonucunda, toplumsal var oluş 
mücadelesi yerini ‘gerilla’ ve ‘terör’ örgütlenmelerine bırakmıştır.

Soğuk Savaş ve sonrasında giderek yükselen devlet içi çatışmaların çözümü için yeni yaklaşımlar ortaya kon-
makta ve bu çatışmaların hangi yöntemlerle ve nasıl bir barış sürecine dönüştürüleceği üzerinde analizler yapıl-
maktadır. Bu minvalde, toplumsal barışın tesis edilmesi, çatışmasızlık durumunun sağlanması, uzlaşı kültürünün 
yaygınlaşması, birey-toplum ve halkların karşılıklı olarak birbirine saygı duyması ve toplumsal ahengin sağlanma-
sı gerekli görülmektedir. Kaldı ki, her insan doğuştan özgür ve barışçıl bir toplumda yaşama hakkına sahiptir. Bu 
yüzden, devlet; egemenliği altındaki toplumlar için asgari düzeyde barışın temel ilkelerini sağlamakla sorumlu; 
kurum ve kuruluşlarıyla toplumsal barışın tesis edilmesi için çalışması gereken tüzel kişiliktir. 
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Ayrıca, çatışmaların dünya üzerindeki dağılımı incelendiğinde, genellikle iktisadi ve sosyal kalkınmanın ger-
çekleşmediği başarısız devletler ve üçüncü dünya toplumlarında istikrarlı bir şekilde tekrarlandığı görülmektedir. 
Bu süreçte uzlaşı paradigmaları oluşturmak için, yasal ya da yasal olmayan bir dizi önlemler alınarak şiddetin dozu 
düşürülmeli ve uyuşmazlık konuları üzerinde müzakere yoluna giderek asgari bir çözüm süreci başlatılmalıdır. Bir 
diğer görüşe göre; çoğulcu ve çokkültürlü bir devlet yapılanmasında, çatışma kültürü toplumsal yapının güçlü 
olmasını sağlarken, kurumların uzlaşı içinde çalışmasını desteklemektedir. Çünkü demokrasinin geliştiği toplum-
larda, çatışma kültürü toplumsal yapıyı uyumlu hale getiren dinamiklerin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, 
çatışma her zaman olumsuz değerler taşımamaktadır, bazen de toplumların ilerlemesi için büyük önem arz et-
mektedir. Bundan dolayı, çatışma ve şiddetin yıkıcı etkilerinin azaltılması ve daha büyük acıların yaşanmaması için 
çeşitli barış çalışmaları yürütecek kurum ve kuruluşlar geliştirilmiştir. 

Bu çalışmanın başında yer alan, çatışma çözümü ve barış paradigmalarının uygulanması gelmektedir. Bu ça-
lışmalar; kültürel, kimlik, iktisadi ve sosyal kaynakların paylaşımı noktasında şiddetin tırmanmasını önleyerek, ça-
tışmadan uzlaşmaya imkân sağlamaktadır. Ayrıca, bir coğrafyada aynı anda birkaç sebepten ötürü çatışma yaşa-
nırken, başka bir coğrafyada sadece bir nedenden dolayı uzun yıllar süren çatışmalar meydana gelebilmektedir. 
Bu yüzden, her çatışma kendi içinde çözümün nasıl uygulanacağını da göstermektedir. Bununla birlikte, çatışma 
çözümü ve barış çalışmalarının en önemli konusu; temel insani ihtiyaçların karşılanmaması ve mağduriyetlerin 
giderilmemesinden kaynaklanan şiddet ve terör eylemleridir. Dolayısıyla, eğer bir yerde çatışma başladıysa, orada 
insanların temel ihtiyaçları karşılanmadığı için doğal olarak da mağduriyetler yaşanmaya başlayacaktır.

Tüm bu sebeplerden ötürü, Kolombiya’da düşük yoğunluklu silahlı çatışmalara yaşanırken, diğer taraftan, ik-
tisadi ve sosyal gelişmeleri de olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, bu şiddet sarmalında terör örgütleri ve devlete bağlı 
paramiliter yapıların varlığı da toplumu istikrarsızlığa mahkûm etmektedir. Nitekim, bu çatışmalar 52 yıl boyunca 
binlerce insanın ölmesine ve yerinden göç etmesine yol açmıştır. Bu yüzden, Kolombiya dünyanın ve Latin Ame-
rika kıtasının en şiddetli çözümsüzlüğünün yaşandığı ülke haline gelmiştir. Dolayısıyla, çatışma süreci boyunca 
taraflar arasındaki kin ve nefret derinleşirken, toplum şiddetle iç içe yaşamaya mahkûm edilmiştir. Ancak, çatışma 
boyunca taraflar birbirine üstünlük kurma mücadelesinde bir sonuç elde edememişler; FARC devlete karşı bir dev-
rim gerçekleştiremediği gibi devlet de FARC’a karşı bir üstünlük kuramamıştır. Esasında FARC, Küba devriminden 
etkilenerek örgütlenmesine rağmen, daha sonra uluslararası uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önemli bir merke-
zi haline gelmiştir. Bu sayede, Kolombiya devleti de diktatöryal yönetimlerden uzaklaşarak, demokratik bir yapıya 
bürünmüştür. Dolayısıyla, günün şartları değişmiş ve müttefikler desteklerini çekmişlerdir. Bu etkenler toplumsal 
yapının dinamiklerini dönüştürürken, uluslararası siyasal dengelerin değişime (Berlin duvarı ve tek-kutuplu yeni 
dünya düzeni vb) uğraması taraflar arasında demokratik müzakere girişimlerinin de başlangıcı sayılmaktadır. Böy-
lece, demokratik müzakere görüşmelerinin başlamasıyla barış sürecine doğru ilk adımlar atılmış, taraflar arasında 
4 yıl süren demokratik müzakereler neticesinde, toprak reformu, FARC üyelerinin siyasal yaşama katılması, temel 
insan hakları ve özgürlüklerin iyileştirilmesi hususlarında mutabakata varılmıştır. 

Bu süreçte, CNN International’ın uluslararası sorunları, insan hakları ihlallerini, terör eylemlerini, soykırım ve 
doğal felaketleri kamuoyunun gündemine hızlı bir şekilde aktarmıştır. Böylece, CNN International’ın haber süz-
geçlerinden geçerek, üretilen haber metinleri 24 saat canlı yayınlar ile dünya kamuoyunun gündemine taşınmış-
tır. Fakat, bu haber metinleri gerçekliği yeniden üreterek, kamusal ve özel alan ayırımı yapmadan taraflı tarafsız 
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zihinleri etkilemektedir. Bu metinler, CNN International haber uzmanları tarafından değerli ya da değersiz kurban-
lar kategorisine konularak anlaşılması zor bir propaganda aracı haline dönüştürülmüştür. 

Bu haberler, ABD’nin dış politikası tarafında stratejik bir biçiminde ‘yumuşak güç’ olarak değerlendirilmekte-
dir. Özellikle, CNN International gelişmekte olan ülkelerde taraflar arasında toplumsal uyuşmazlıklara konu olan, 
bazı kimlikleri destekler görünürken, bazı kimlikleri ise görmezden gelmektedir. Çünkü, CNN International temsil 
öğesi olarak sunulan kimlikler daha güçlü ve haklı bir konuma yükselmektedir. Ancak, CNN International tarafın-
dan görünür ve haklı olma, ABD’nin dış politikasına uygun gerçekleşmektedir. Bu bakımdan, CNN International 
ile ABD arasında karşılıklı bağımlılık esasına dayalı bir ilişki olduğu hususunda genel bir kabul söz konusudur. Bu 
değerlendirmeler doğrultusunda, CNN International; Kolombiya devleti ile FARC arasındaki müzakere görüşme-
lerinde de uzlaşı sürecini negatif içerikli haberler üreterek dünya kamuoyunun gündemine taşımıştır. Bu sayede, 
Kolombiya’daki çatışmalar boyunca devam eden çözümsüzlük, yakın zamanda oluşturulan müzakere süreci ve bu 
süreçte CNN International haber kullanım pratikleri, içerik analizi yöntemlerinden biri olan frekans analizi ile ince-
lenmiştir. Bununla beraber, 2012-2017 yılları arasında CNN International Kolombiya hakkında yaptığı haberlerde 
yanlı ve kasıtlı bir tavrı takındığı ortaya konulmuştur. Açıkçası, CNN International haber kullanımına bakıldığında, 
ABD politikaları ve yerli siyasal aktörlerin menfaatlerini esas aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, “Şiddet, Çatış-
ma” ve “Müzakere, Barış” gibi kelimeler yan yana yer almıştır.

Bu değerlendirmeler ışığında CNN International, etik bir anlayışla değil halkı kışkırtmaya yönelik haberler ya-
yınlamıştır. Diğer taraftan, yarım asırlık çözümsüzlük CNN International haberlerinde ahlaki ya da siyasi olarak 
barışın korunması ve toplumsallaşmasından ziyade toplumu kutuplaştırıcı ve çok sesliliği yok edecek bir içerik ile 
sunmuştur. Dolayısıyla birden çok bileşeni bulunan Kolombiya iç çatışmaları, insanlık tarihinin ender görülen ve 
çözümsüzlüğü de çatışma süreci gibi sonuçsuz bir gayrete sahip bir insanlık dramıdır. Bu süre boyunca, Kolombi-
yalıların sırtına bir ur gibi yapışan ve ABD menfaatlerine, dolayısıyla da ABD politikalarına hizmet eden gerek yerli 
siyasal ve ticari aktörler gerekse etik değerler ve insanlık adına hizmet etmesi gerekirken fakat tam tersine oportü-
nist ve menfaatçi bir duruş sergileyen BM 16. üyesi iddiası sahibi olan yayın organı CNN International, Kolombiya 
barış sürecinde olumsuz bir tavır sergilemiştir. 

Çalışmamız boyunca CNN International, çatışma ve barış görüşmeleri sürecinde ortaya koyduğu tavır incele-
nerek, tarafsızlık ve nesnellik ilkelerini bariz bir şekilde ihlal ettiği görülmüştür. Bu durum CNN International ve 
benzeri medya organlarının, bulunduğu güç merkezlerine ne kadar bağlı ve merkezi bir tavır içinde olduğunu 
göstermektedir. Tezimin son bölümünde yaptığım ‘Haber Frekans Analizi’ sonucunda da bu durum gözler önüne 
serilmektedir. Bu doğrultuda yüzde 69 gibi büyük bir oranla haberlerinde olumsuz ve çözümsüz kavramlara vurgu 
yaptığı ve çözümsüzlükten yana baskın bir içerik ortaya koyduğu görülmektedir.

Oysa ki barışı, adaleti ve insan haklarını savunması beklenen CNN International, şiddetten yana bir içerik kul-
lanmıştır. Buna göre; CNN International’ın barış süreci boyunca yaptığı haberlerdeki frekans analizlerinde görül-
düğü üzere, yüzde 31 gibi az ve kasıtlı pozitif bir söylemle haber metinlerini oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı, 
insani kriz ve çatışma bölgelerindeki olası çözüm süreçlerinde kitle iletişim araçlarının barışın korunması ya da 
toplumsallaşmasına yönelik değerlerin inşa edilmesine katkısını sorgulamaktır. Dolayısıyla, Kolombiya devleti ile 
FARC örgütü arasındaki çözüm süreci ya da insani kriz ve çatışma bölgelerindeki çözümsüzlükte, barıştan yana 
nesnel ve taraflı olmak adına barış gazeteciliğin güçlendirilmesi ve uluslararası iletişim sistemlerinin deneyimi 
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elzemdir. Dolayısıyla Kolombiya’da insanların özgür ve doğru haber alma hürriyetinin tesis edilmesi için demokra-
tik değerler ışığında, herkesin hakkını savunduğu ve adil haber alma hakkının korunduğu kitle iletişim araçlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır.  

Yarım asırdır devam eden asimetrik çatışmalar sonucunda, barış inşa sürecindeki Kolombiya devleti ile FARC 
örgütü; 2012 yılında resmi olarak müzakerelere başladığını duyurmuşlardır. Bu müzakere sürecinde, BM ve ulusla-
rarası örgütler başta olmak üzere, egemen devletler ve çatışmadan etkilenen ülkeler, taraflar arasında arabulucu 
rolünü üstlenmişlerdir. CNN International demokratik müzakere sürecinde şiddet eylemlerini, çatışmanın mağdur 
ve kurbanlarını ön plana çıkararak, haber metinlerinde negatif bir tutum sergilemiştir. Taraflar arasında uzlaşılan 
maddeleri ya görmezden gelmiş ya da bunlara çok az değinerek egemen ideolojinin uzantısını etkin kılmaya ça-
lışmıştır. CNN International’ın bağlı olduğu Amerikan ideolojisi, müzakere sürecinde haber metinlerinin nerede, 
ne zaman, nasıl kullanılacağı ve nasıl anlatılacağı, olumluluk ilişkisi üzerinden kendi gerçekliğini kurgulamıştır. 

2016 yılında, CNN International; demokratik müzakerelerden sonra barış anlaşmasının imzalanması ve refe-
randum sürecini hem dünya kamuoyuna hem de Kolombiya halkına negatif bir içerik üreterek, şiddet ve aşırı-
cılık kavramları ile gündeme getirmiştir. Neticede, halk oylamasının sonucunda “hayır” çıkmış, fakat Başkan J.M. 
Santos ve FARC yetkilileri anlaşmanın geçerli olduğunu ve uzlaşılan maddelerin hayata geçirilmesi için komisyon 
kurulduğunu ilan etmişlerdir. CNN International, Kolombiya’daki müzakere ve barış sürecinde takındığı negatif 
tutumla, hem medya etik değerlerini yok saymış hem de kamu yararını göz önünde bulundurmayarak ABD’nin 
baskı aygıtı olarak görev yapmıştır. 

Kolombiya devleti ile FARC örgütü arasında mutabakata varılan barış anlaşmasından sonra, FARC yasal bir par-
ti olarak parlamentoda yerini almıştır. Bu vesileyle Kolombiya, çoğulcu demokratik bir siyasal katılımla beraber, 
iktisadi ve sosyal kalkınma çalışmalarıyla Latin Amerika kıtasının en hızlı büyüyen ikinci ülkesi haline gelmiştir. 
Kolombiya devleti ile FARC örgütü arasında uzun yıllar süren çatışmalar terk edilerek, temel insan haklarına ve 
özgürlüklere duyarlı ve kaynakların hakkaniyetli bir şekilde paylaşılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
Bu sayede, FARC üyelerinin siyasal yaşama katılımı, güç dağılımı, ötekileştirme konuları açığa kavuşturulmuştur. 
Böylelikle, paramiliter yapılar da devre dışı bırakılmış ve sivil-asker ilişkisi yeniden gözden geçirilerek, sivil toplum 
kuruluşları ve özgür medya araçlarına gerekli destekler sağlanmıştır. Bu çalışmalar, egemen devletler ve uluslara-
rası kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Bütün bu yenilikler, istikrarlı ve kalıcı barışın tesis edilmesinde büyük 
önem arz etmektedir.
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A. CNN International Haber Sitesinde Yer Alan Kolombiya Barış Süreci  
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https://edition.cnn.com/2012/05/15/world/americas/colombia-bomb/index.html
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23 Colombian rebels free French journalist May 31, 2012 https://edition.cnn.com/2012/05/30/world/americas/
colombia-farc-hostage/index.html

24 Boos, gunfire greet Colombian 
president’s arrival in FARC area July 12, 2012 https://edition.cnn.com/2012/07/11/world/americas/

colombia-president-farc/index.html

25 Bodies of pilots from crashed 
Colombian military plane retrieved July 13, 2012 https://edition.cnn.com/2012/07/12/world/americas/

colombia-plane-crash/index.html

26 Indigenous groups clash with 
Colombian soldiers July 18, 2012 https://edition.cnn.com/2012/07/17/world/americas/

colombia-indigenous-clash/index.html

27 6 arrested in Colombian assassination 
attempt August 28, 2012 https://edition.cnn.com/2012/08/28/world/americas/

colombia-arrests/index.html

28 Colombia’s Santos says government, 
rebels in talks August 28, 2012 https://edition.cnn.com/2012/08/27/world/americas/

colombia-farc-talks/index.html

29 Five facts about Colombia’s FARC rebels August 28, 2012 https://edition.cnn.com/2012/08/28/world/americas/
colombia-farc-facts/index.html

30 Time is right, but past failures haunt 
Colombia peace talks August 29, 2012 https://edition.cnn.com/2012/08/28/world/americas/

colombia-farc-peace-talks/index.html

31 Colombia peace talks set for October September 5, 
2012

https://edition.cnn.com/2012/09/04/world/americas/
colombia-peace-talks/index.html

32 FARC ready to lay down arms if 
government does, members say

September 6, 
2012

https://edition.cnn.com/2012/09/06/world/americas/
colombia-farc/index.html

33 Colombia’s president to undergo 
surgery for prostate cancer October 2, 2012 https://edition.cnn.com/2012/10/01/world/americas/

colombia-santos-cancer/index.html

34 Colombia, FARC rebels to start peace 
talks in Norway October 17, 2012 https://edition.cnn.com/2012/10/17/world/americas/

colombia-farc-peace-talks/index.html

35 Colombia, FARC rebels begin formal 
peace talks in Norway October 18, 2012 https://edition.cnn.com/2012/10/18/world/americas/

colombia-farc-talks/index.html

36 Amid peace talks, Colombian soldiers 
killed in suspected rebel attack October 21, 2012 https://edition.cnn.com/2012/10/20/world/americas/

colombia-violence/index.html

37 Colombia’s FARC rebels announce 
temporary truce

November 20, 
2012

https://edition.cnn.com/2012/11/19/world/americas/
colombia-farc-talks/index.html

38 Colombian negotiators meet with 
FARC rebels in Cuba

November 30, 
2012

https://edition.cnn.com/2012/11/29/world/americas/
cuba-colombia-farc-talks/index.html

39 Colombian military attacks rebel 
camps, killing 20

December 4, 
2012

https://edition.cnn.com/2012/12/03/world/americas/
colombia-farc/index.html

40 Son sues rebels over father’s slaying in 
Colombia

December 27, 
2012

https://edition.cnn.com/2012/12/26/world/americas/
florida-farc-lawsuit/index.html

41 Colombian rebels release soldier February 17, 2013 https://edition.cnn.com/2013/02/16/world/americas/
colombia-farc-hostage/index.html

42
Social media campaign wants to 
remind you: It’s Colombia, not 
Columbia

February 20, 2013 https://edition.cnn.com/2013/02/20/world/americas/
colombia-not-columbia/index.html

43 Hugo Chavez’s death draws sympathy, 
anger March 6, 2013 https://edition.cnn.com/2013/03/05/world/americas/

hugo-chavez-reaction/index.html

44 Ex-African navy chief accused in U.S. 
cocaine smuggling bust

April 6, 2013 https://edition.cnn.com/2013/04/06/us/us-guinea-
bissau-drugs-arrest/index.html

45 Colombia deal with FARC May 27, 2013 https://edition.cnn.com/2013/05/26/world/americas/
colombia-farc-deal/index.html

46 Poor farmers could be the winners in 
deal between Colombia, rebels May 27, 2013 https://edition.cnn.com/2013/05/26/world/americas/

colombia-farc-deal/index.html
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47 Iran, Hezbollah mine Latin America for 
revenue, recruits, analysts say June 4, 2013 https://edition.cnn.com/2013/06/03/world/americas/

iran-latin-america/index.html

48 Details emerge about U.S. veteran held 
by Colombian rebels July 22, 2013 https://edition.cnn.com/2013/07/20/world/americas/

colombia-farc-american-release/index.html

49 13 Colombian Soldiers Killed By Rebels August 26, 2013 https://edition.cnn.com/2013/08/24/world/americas/
colombia-soldiers-killed-farc/index.html

50 Jackson: Release of U.S. captive in 
Colombia ‘imminent’

September 28, 
2013

https://edition.cnn.com/2013/09/28/world/americas/
colombia-farc-american-release/index.html

51
Colombian president: Rebels’ decision 
to release American captive to Jesse 
Jackson ‘media spectacle

September 29, 
2013

https://edition.cnn.com/2013/09/29/world/americas/
colombia-farc-american-release/index.html

52 Colombian guerrillas release American 
hostage October 28, 2013 https://edition.cnn.com/2013/10/27/world/americas/

colombia-farc-american-hostage-released/index.html

53 With FARC negotiations on table, 
Colombian president seeks 2nd term

November 21, 
2013

https://edition.cnn.com/2013/11/21/world/americas/
colombia-santos-re-election/index.html

54 President: Nine die in ‘terrorist’ bomb 
blast in Colombia

December 8, 
2013

https://edition.cnn.com/2013/12/07/world/americas/
colombia-blast/index.html

55 Alleged hacker video roils last days of 
Colombian presidential campaign May 20, 2014

https://edition.cnn.com/2014/05/19/world/americas/
colombia-presidential-election-hacker-scandal/index.
html

56 Colombian presidential election: Top 
candidates will face runoff May 26, 2014 https://edition.cnn.com/2014/05/25/world/americas/

colombia-presidential-election/index.html

57 Colombia’s Santos wins re-election June 16, 2014
https://edition.cnn.com/
search?size=10&q=Colombia%27s%20Santos%20
wins%20re-election%20

58 Colombian rebel leaders confirm 
capture of top general

November 19, 
2014

https://edition.cnn.com/2014/11/18/world/americas/
colombia-general-farc-hostage/index.html

59 Colombian rebels release general held 
hostage for week

November 30, 
2014

http://edition.cnn.com/2014/11/30/world/americas/
colombia-general-farc-hostage-released/index.html

60 Wikileaks: Classified report detailed 
assassination shortcomings

December 18, 
2014

https://edition.cnn.com/2014/12/18/politics/wikileaks-
cia-shortcomings/index.html

62 Colombian FARC rebels ask Miss 
Universe to attend their peace talks February 8, 2015 https://edition.cnn.com/2015/02/08/americas/

colombia-farc-rebels-miss-universe/index.html

63
U.S. missionary once held by 
Colombian rebels now accused of 
aiding them

February 20, 2015 https://edition.cnn.com/2015/02/20/americas/
colombia-us-missionary-arres/index.html

64 How Colombia went from murder 
capital to tech powerhouse March 13, 2015 https://money.cnn.com/2015/03/13/investing/

colombia-tech-silicon-valley/index.html

65 Colombia renews bombing raids on 
FARC after rebels kill 10 soldiers April 15, 2015 https://edition.cnn.com/2015/04/15/americas/

colombia-farc-attack-airstrikes/index.html

66 FARC rebels end unilateral ceasefire May 22, 2015 https://edition.cnn.com/2015/05/22/americas/
colombia-farc-ceasefire-lifted/index.html

67 Colombian President blames ELN for 
blasts that injured eight July 4, 2015 https://edition.cnn.com/2015/07/02/americas/

colombia-bogota-explosions/index.html

68 Colombia, FARC leaders agree on path 
for peace

September
24, 2015

https://edition.cnn.com/2015/09/23/americas/
colombia-farc-peace-agreement/index.html

69 Pope may have nudged Colombia, 
FARC toward path for peace

September 24, 
2015

https://edition.cnn.com/2015/09/24/americas/
colombia-farc-peace-agreement/index.html

70 COLOMBIA September 24, 
2015

https://edition.cnn.com/2015/09/24/us/new-day-five-
things/index.html
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71 Peace in Colombia could mean profit 
for investors October 5, 2015 https://money.cnn.com/2015/10/05/news/economy/

colombia-farc-peace-economic-growth/index.html

72 Sanity prevails on U.S. troops in 
Afghanistan October 15, 2015 https://edition.cnn.com/2015/10/15/opinions/bergen-

afghan-troops-staying/index.html

73 Nobel Peace Prize 2015: Likely 
contenders October 8, 2015 https://edition.cnn.com/2015/10/07/world/nobel-

peace-prize-names-2015/index.html

74 Colombian President to visit Obama 
prior to FARC peace deal deadline

December 30, 
2015

https://edition.cnn.com/2015/12/29/politics/colombia-
president-us-visit/index.html

75 Remains of at least 100 may have been 
tossed into sewers under prison February 18, 2016 https://edition.cnn.com/2016/02/18/americas/

colombia-prison-bodies/index.html

76 Obama announces Cuba visit February 18, 2016 https://edition.cnn.com/2016/02/17/politics/obama-
cuba-visit/index.html

77 Colombia engages 2nd rebel group in 
peace talks March 30, 2016 https://edition.cnn.com/2016/03/30/americas/

colombia-eln-rebel-peace-talks/index.html

78
Man on trial claims he did $17 million 
arms deal with Colombian terrorists 
for CIA

May 24, 2016 https://money.cnn.com/2016/05/24/news/farc-arms-
deal-cia/index.html

79
Jury doesn’t buy CIA story, convicts 
man for $17 million arms deal with 
terrorists

May 25, 2016 https://money.cnn.com/2016/05/25/news/farc-arms-
deal-cia-guilty/index.html

80 3 journalists disappear in Colombia 
within days May 26, 2016 https://edition.cnn.com/2016/05/25/americas/

colombia-missing-journalists/index.html

81 3 missing journalists in Colombia freed, 
officials say

May 28,
2016

https://edition.cnn.com/2016/05/27/americas/
colombia-missing-journalists/index.html

82 Colombia, FARC rebels to sign ceasefire 
agreement Thursday June 22, 2016 https://edition.cnn.com/2016/06/22/americas/

colombia-farc-ceasefire/index.html

83 Colombia sheds cocaine capital image 
as economy grows June 17, 2016 https://money.cnn.com/2016/06/17/news/economy/

colombia-drug-war-narcos-economy-2016/index.html

84 Colombia, FARC rebels sign ceasefire 
agreement June 24, 2016 https://edition.cnn.com/2016/06/23/americas/

colombia-farc-ceasefire/index.html

85 Venezuelan first lady’s nephews fight 
drug charges July 25, 2016 https://edition.cnn.com/2016/07/24/us/venezuelan-

first-lady-nephews-drugs/index.html

86 Talking to terrorists: Can it bring 
American hostages home? June 26, 2015 https://edition.cnn.com/2015/06/25/politics/hostage-

policy-negotiations-ransom-isis/index.html

87 Colombia’s 50-year civil war ends, 
paving way for a more prosperous era August 25, 2016 https://money.cnn.com/2016/08/25/news/economy/

colombia-farc-peace-economy/index.html

88 Colombia: 52 years of war, 220,000 
dead, now peace August 25, 2016 https://edition.cnn.com/2016/08/25/americas/

colombia-farc-peace-deal-explainer/index.html

89 FARC-Colombia peace deal finalized August 25, 2016 https://edition.cnn.com/2016/08/24/americas/farc-
colombia-final-peace-deal/index.html

90 War-weary Colombians react to peace 
deal with FARC rebels August 29, 2016 https://edition.cnn.com/2016/08/27/americas/
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