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Uluslararası basının Türkiye analizi, ülkemizin yurt dışı 
imajının oluşmasında büyük öneme sahiptir. Nitekim Türki-
ye ile ilgili haberler son yıllarda gerek olumlu gerek olum-
suz yönleriyle yurtdışı basında çokça yer almıştır. Olumlu 
haberlerin ağırlığını Türkiye’nin bölgesinde artan diplomatik 
ağırlığı, başta İnsansız Hava Araçları olmak üzere gelişen 
askeri teknolojisi, pandemi döneminde sağlık altyapısının 
performansı, sivil toplumunun renkliliği ve aktivitesi gibi ha-
ber analizleri oluşturmuştur. Buna karşılık olumsuz haberler 
arasında demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne 
dair görülen noksanlıklar, makro ekonomik istikrarsızlık ve 
zaman zaman kullanılan çatışmacı dış politika söylemi ön 
planda gelmiştir. Hal böyle olmakla birlikte, en azından dış 
basının ilgisi açısından bakıldığında, Türkiye ile ilgili olumsuz 
algı kategorisinde Osman Kavala davasının özel bir yeri bu-
lunmaktadır. Bu davanın gidişatı ile ilgili birçok gelişme, dış 
basında kendisine yer bulmuştur.

Bu araştırma dahilinde, Osman Kavala davasının Tür-

kiye’nin imajına olan zararın anektodik bir anlatımdan öte-
sine geçerek, daha somut veriler ışığında temellendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda geliştirilen metodoloji çerçe-
vesinde

• İlk aşamada Osman Kavala davası ile ilgili yurtdışı ba-
sında 2017 yılından bu yana neşredilen yayınlar top-
lanmıştır. 

• Bu yayınlarla ilgili olarak Google’un Duygu Analizi uy-
gulaması kullanılmak suretiyle, içeriklerinin duygusu 
ölçülmüştür.

• Medya kuruluşlarının yanısıra, dünya kamuoyuna yön 
veren resmi (Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu 
gibi) ve düşünce kuruluşları da dahil olmak üzere önde 
gelen sivil toplum kuruluşlarının yayınları incelenmiştir.

• Türkiye dostluğu ile tanınan, Türkiye’nin stratejik öne-
mine müdrik ve zor zamanlarda da ülkemize destek 
vermiş olan yabancı kamuoyu önderlerinin söylemleri 
incelenmiştir.
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Nexis adlı uygulama üzerinden yapılan uluslararası 
basın taramasında, 2017 yılından bu yana Osman Kavala 
davası ile ilgili olarak 1732 adet yayın bulunmuştur. Anılan 
yayınların ülke ve basın yayın organlarına dağılımına ilişkin 
Tablolar aşağıda sunulmuştur. Medyasında bu konuya en 
fazla yer veren ülkelerin başında 588 yayın ile Almanya gel-
mektedir. Almanya’yı sırası ile Fransa, İngiltere ve ABD takip 

etmektedir. Ancak uluslararası basının bu konuya ilgisi Batı 
medyası ile sınırlı değildir. G20 ülkelerinin büyük çoğunluğu 
ve BRICS ülkelerinin tamamı olmak üzere dünyanın 42 ülke-
sinde, bu konuda bir neşriyata rastlanmıştır. Dolayısıyla Os-
man Kavala davasının dünyanın her kıtasından birçok farklı 
ülkede gündeme taşınmış olduğu görülmektedir.

Yabancı Basın Taraması



3

Dış Politika & Güvenlik 2021/02/TRDış Politika & Güvenlik 2021/05/TR

Şekil 1 : Osman Kavala Davası Hakkında Çıkan Haberlerin Ülkelere Göre Dağılımı

Kaynak : https://datawrapper.dwcdn.net/ffeeF/4/

Şekil 2 : Osman Kavala Davası Hakkında Çıkan Haberlerin Ülkelere Göre Dağılımı II

Kaynak : https://datawrapper.dwcdn.net/hU2Go/2/
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Aynen ülkeler ile ilgili olduğu gibi, Osman Kavala davası-
na yer veren basın yayın organları bakımından da çeşitlilik 
vardır. Yapılan incelemede 143 farklı basın yayın organının 
bu konuya yer vermiş oldukları görülmektedir. Bu konuda 

yer veren medya kuruluşları listesinin en başında 165 ha-
ber/yorum ile BBC bulunmaktadır. BBC’yi 148 haber/yo-
rum ile Agence France Press takip etmektedir. Arkasından 
ise Süddeutsche Zeitung, DPA ve Le Monde gelmektedir.

Dış Politika & Güvenlik 2021/05/TR

Şekil 3 : Osman Kavala Davası Hakkında Çıkan Haberlerin Basın Yayın Organlarına Göre Dağılımı
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Kaynak: https://datawrapper.dwcdn.net/BMTOC/2/

Osman Kavala davasına dair uluslararası basında çı-
kan haber/analiz/yorumların belirli dönemlerde yoğunluk 
kazandığı ancak 2017 yılından bu yana süreklilik taşımakta 
olduğu da göze çarpmaktadır. Dolayısıyla keyfiyet, uluslara-
rası basının sürekli gündemde tuttuğu bir konu olarak görül-

melidir. 19 Şubat 2020 günü Gezi davasından beraat eden 
Osman Kavala’nın hemen ardından bu kez 15 Temmuz so-
ruşturması kapsamında tutuklanması ile uluslararası basında 
yeralan haber sayısı, 83 adet ile rekor kırmıştır.

Şekil 4 : Osman Kavala Davası Hakkında Çıkan Haberlerin Frekans Tablosu
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Öte yandan ülkemize yönelik yaklaşım açısından, bu 
konuda uluslararası basında yer alan haber/analizlerin fre-
kansının yanısıra içerikleri de önem taşımaktadır. Bu doğrul-
tuda, Google Natural Language uygulaması kullanılarak lis-
tede yeralan İngilizce ve Fransızca haberlerin içerik/duygu 
analizi yapılmıştır.

Aşağıdaki Tablolarda bu çalışmanın neticesi görülmek-
tedir. Analize tabi olan makalelerin içerdiği “duygu” -1,1 ek-
seninde kodlanmıştır. -1 en olumsuz 1 en olumlu “duygu”yu 
yansıtmaktadır. Dikey eksende ise tanımlanan “duygu”nun 
yoğunluğu kodlanmıştır. Yüksek sayılar daha yüksek olumlu 

veya olumsuz bir duygu yoğunluğuna işaret etmektedir. Ge-
rek İngilizce gerek Fransızca yayınların içerikleri çok büyük 
ekseriyetle olumsuz olarak kodlanmıştır. İngilizce yayınlarda 
Google uygulamasının olumlu olarak değerlendirdiği tek bir 
yayın mevcuttur. İçerik olarak daha “nötr” olarak tanımlana-
bilecek ise 4 yayın bulunmuştur. Elde edilen ortalama skor 
-0.33 olarak bulunmuştur.  Fransızca yayınlarda ise gene 
Google uygulamasının “olumlu” olarak kategorize ettiği tek 
bir yayın bulunmuştur. Buna karşılık “nötr” olarak tanımlana-
bilecek daha fazla sayıda yayına rastlanmıştır. 

Şekil 5 : Osman Kavala Davası Hakkında Çıkan İngilizce Haberlerin Duygu Analizi

Dış Politika & Güvenlik 2021/05/TR
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Uluslararası kamuoyunun oluşmasında basın kadar 
resmi kurumlar ile düşünce kuruluşları ve diğer sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri de etkili olmaktadır. Nitekim yapılan 
araştırma kapsamında  Osman Kavala davası ile ilgili olarak 

bu kurumlar tarafından yayınlanan 6500 açıklama ve incele-
me bulunmuştur. Kurumların niteliğine göre yapılan yayınla-
rın tabloları aşağıda maruzdur.

Şekil 6 : Osman Kavala Davası Hakkında Çıkan Fransızca Haberlerin Duygu Analizi

Şekil 7 : Osman Kavala Davası Hakkında Çıkan Analizlerin Kaynağına Göre Dağılımı - STK

Sivil toplum kuruluşları listesinde, “Amnesty” ve “Pen 
International” gibi uluslararası alanda büyük kredibilitesi 
olan kurumların yanısıra, Türkiye aleyhtarlığı ile tanınan “So-
lidaritet med Kurdistan” gibi kurumlar ile FETÖ bağlantılı 
“Arrested Lawyers” ve “Silenced Turkey” gibi kurumlar da 
bulunmaktadır. Dolayısıyla Osman Kavala ve bu bağlamda 

evrensel hukuk normlarına dair yorum yapmak, bu kurumla-
ra uluslararası alanda kredibilitesi olan kurumlarla aynı me-
seleye sahip çıkmalarına olanak sağlayarak, sözde bir insan 
hakları savunucusu olarak en azından uluslararası toplumda 
daha meşru bir zemin elde etmelerine yardımcı olmaktadır.

Dış Politika & Güvenlik 2021/05/TR
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Şekil 8 Osman Kavala Davası Hakkında Çıkan Haberlerin Kaynağına Göre Dağılımı – Resmi 
Kurumlar | Düşünce Kuruluşları

Yurtdışı kamuoyu ile ilgili bir diğer boyut da Osman Ka-
vala davasında hukuk devleti normlarından uzaklaşıldığına 
dair oluşan algının, geleneksel Türkiye’nin dostu olarak bi-
linen, zor meselelerde ülkemize destek olmuş Batı kamuo-
yunda etki sahibi kamuoyu önderi niteliğindeki kişilerin de 
eleştirel bir tavra sahip olmaları vakıasıdır.  Bu bağlamda 
örnek verilebilecek bazı açıklamalar şu şekildedir: 

Martti Ahtisaari: Finlandiya eski Cumhurbaşkanı ve 
Nobel barış ödülü sahibi. 2004’te Bağımsız Türkiye Komis-
yonu’nu kurdu; Komisyon 2004, 2009 ve 2014’te üç kere altı 
dilde rapor yayımlayarak Türkiye’nin AB üyeliğine şimdiye 
kadar verilmiş en kıdemli ve en güçlü desteği verdi. Ekim 
2017’de Kavala’nın gözaltına alınmasından hemen sonra Sa-
yın Cumhurbaşkanı’na mektup yazan Ahtisaari, işimizi çok 
zorlaştırıyorsunuz dedi. 

Carl Bildt: İsveç’in eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı. 
Resmi görevi sırasında Türkiye’nin AB üyeliğine büyük des-
tek verdi. Kavala gözaltına alındıktan hemen sonra Financial 

Times’da bir mektup yayınlayarak bu kararı eleştirdi.  Mek-
tupta “FETO konusunda bizi ilk uyaranlardan birisini Gülenci 
diye suçluyorsunuz” saptamasında bulundu. AIHM kararı 
sonrası Financial Times’a tekrar mektup yazıp, Türkiye bu 
inadıyla bütün dostlarını kaybetti dedi. AIHM kararına uyul-
mayınca da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne ve Bakanlar 
Komitesi Dönem Başkanlığı’na başka bir mektup yazıp “Tür-
kiye’nin niyeti konusunda herhangi bir muğlaklık yok. Mesele 
sizin ne işe yaradığınız. Bu meselenin unutulmasına izin ver-
meyeceğimizden emin olabilirsiniz” dedi. 

Kalypso Nicolaidis: “Türkiye Avrupa’nın viagrasıdır” 
dedikten sonra bile sabık Fransa Devlet Başkanı Sarkozy’nin 
Avrupa’nın geleceği hakkında toplanan akil insanlar komite-
sine davet edilebilen akademisyen. Oxford Üniversitesinde.  
Financial Times’da çıkan mektupların imzacılarından. 

Chris Patten: BBC, Oxford ve International Crisis 
Group Başkanı. Eski Avrupa Komisyonu üyesi. Financial Ti-
mes mektuplarının üçünü de imzaladı.

Dış Politika & Güvenlik 2021/05/TR
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Javier Solana: Aralık 1999’da Helsinki kararını özel 
uçakla elden getiren kişi, İspanya eski Dışişleri Bakanı ve 
eski Dış Politikadan sorumlu AB Yüksek Komiseri. Financial 
Times mektuplarının üçünü de imzaladı.

Nigel Osborne: Britanyalı besteci ve aktivist. Ailesinin 
ANZAC dönemi hatırlarından yola çıkarak Türkiye’ye sempa-
tisi hakkında yazdığı makalede Osman Kavala’ya özgürlük 
çağrısı yapmış ve ayrıca OpenDemocracy’de Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a yazılan açık mektuba imza koymuştur.

https:/ /www.opendemocracy.net/en/turkophi l i-
a-and-common-life-pledge-bond-and-very-special-appeal/

Beate ve Serge Klarsfeld: “Nazi avcısı” olarak bilinen, 
Türk Musevi cemaatinin davetlerine katılmış Serge Klarsfeld 
ve eşi, Le Monde gazetesinde Kavala için ayrılan köşeye 
yazmıştır.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/11/16/turqu-
ie-osman-kavala-est-bien-seul-aujourd-hui_5215528_3232.
html

Dominique Moisi: Sarkozy döneminde “Türkiye’yi kim 
kaybetti?” sorusunu soran Fransız siyaset bilimci, Osman 
Kavala’ya destek için yayımlanan bildiriye imza vermiştir.

https://www.osmankavala.org/tr/aciklamalar/135-cast-
rum-peregrini-nin-osman-kavala-ya-dair-aciklamasi

Jean Francois Bayard: FASOPO kurucusu, Science-
Po eski Dekanı. 2003-4’te Paris’te Türkiye konulu çok sayıda  
etkinlik düzenledi. İnsanlığa karşı suç işlemiş Abdullah Öca-
lan’a destek veren İtalya, GKRY ve Yunanistan’ı eleştiren TE-
SEV raporunu sahiplendi. Osman Kavala’ya destek olmak 
adına Silivri’deki karar duruşması için Fransa’dan geldi. Ha-
lihazırda Türkiye’den gelen resmi davetlere katılmama kararı 
aldı. 

Seyla Benhabib: Amerika’nın önemli siyaset bilimci-
lerinden. Abdullah Öcalan’a Batılı ülkeler tarafından verilen 
desteği eleştiren TESEV raporunu savunanlardan. “Free Os-
man Kavala” pankartıyla Yale Üniversitende fotoğraf çektirip 
yayınlamakta.

Ingmar Karlsson: Vaktiyle Türkiye’nin AB üyeliğini 
desteklemiş eski İsveç İstanbul Başkonsolosu. Kavala’yı 
2020 Václav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne aday göstermiştir.

https://m.bianet.org/english/human-rights/225360-os-
man-kavala-nominated-for-vaclav-havel-human-rights-prize

Hélène Flautre: AB-Türkiye Karma Parlamento Komis-
yonu Eşbaşkanlığından yapmış Flautre, Sarkozy ve Hollande 
yönetimlerinin Türkiye politikalarını eleştirmiştir. Osman Ka-
vala’ya açık destek mektubu yazmıştır.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ab-gorevini-yeri-
ne-getirmiyor-382316

https://t24.com.tr/haber/turkiyede-fethullah-gulen-bas-
kisi-var,137459

https://www.osmankavala.org/en/from-the-media/307-
a-letter-from-helene-flautre-to-osman-kavala-you-represent-
the-face-of-a-humanist-turkey

Tanja Fason: 2010’da kurulan Türkiye Dostu Avrupalı 
Parlamenterler grubunun üyesi. AB liderleri Tusk ve Junc-
ker’e yazılmış açık mektuba imza vermişti.

https://www.osmankavala.org/en/statements-about-os-
man-kavala/369-an-open-letter-to-eu-leaders-by-the-mem-
bers-of-ep

Sonuç olarak Osman Kavala davasında, neticesi ne 
olursa olsun, uluslararası toplumda uluslararası hukuk norm-
larından uzaklaşıldığına dair kuvvetli bir kanaat oluşmuştur. 
Bu kanaat da ister istemen Türkiye’ye ilişkin uluslararası ba-
sında yer alan yorumların niteliğini olumsuz etkilemektedir. 
Üstelik bu araştırmada da yer verildiği üzere, bu nitelikteki 
yayınlar yalnızca Batı medyası ile sınırlı olmayıp, dünyanın 
birçok ülkesinde görünürlük kazanmıştır. Dolayısıyla birçok 
açıdan, Osman Kavala davasının uluslararası hukuk normla-
rına uygun bir sürece kavuşturulmasının bu olumsuz algının 
ortadan kaldırılması bakımından büyük yararı olacağı değer-
lendirilmektedir. 
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