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BBC Arap Bahar? yay?nlar?nda ne kadar tarafs?zd??
Birle?mi? Milletler ileti?im dairesi eski müdürü Edward Mortimer yeni yaz?s?nda BBC’nin
Arap Bahar? isyanlar?na ili?kin yay?nlar?n?n “makul ölçüde tarafs?z” oldu?unu söylüyor.

BBC’nin yönetim organ? BBC Vakf?’n?n internet sitesinden duyurdu?u üzere, “BBC’nin varl?k
amac? yaln?zca halka hizmet olup misyonu bilgilendirmek, e?itmek ve e?lendirmektir... ve bizler
BBC’nin bu misyonu yerine getirdi?inden emin olmak için çal???yoruz.” Vak?f bu amaçla her sene
farkl? bir ba?l?k seçerek BBC’nin haber ve güncel meselelerle ilgili yay?nlar?n?n tarafs?zl???n? ve
do?rulu?unu de?erlendiriyor. 2011 y?l?nda seçilen ba?l?k “Arap Bahar? olarak bilinen olaylar”d?
ve de?erlendirme kapsam?nda benden “ba??ms?z bir görü?” iletmem istendi.
Bu tür bir konuda tarafs?zl?k ne tür standartlara göre ölçülebilir? Hakikaten tarafs?zl???n
anlam?ndan emin miyiz? Bu iki tarafa da e?it zaman ay?rmakla halledilebilecek kadar basit bir
mesele olamaz, en basitinden olaylara müdahil olan ikiden daha fazla taraf var. BBC Yay?nc?l?k
Yönergesi tarafs?zl???n “her meselede mutlak olarak yans?z bir yakla??m ya da temel demokratik
ilkelerden ayr?lmay? gerektirmedi?ini” aç?kça söyler. Peki bu BBC yay?nc?lar?n?n demokrasi için
mücadele ettiklerini iddia edenlerin bak?? aç?s?n? hiç ele?tirel bir tutum tak?nmadan benimsemesi
gerekti?i anlam?na m? gelir? Neyse ki BBC’nin yorumu bu ?ekilde olmad?. Demokratik ilkelere
belli bir düzeyde ba?l?l?k sergilediler – “bir zorbaya neden daha zorba olmad???n? sormay?z“ –
ama genel olarak demokrasiyi savunanlar ya da uygulad?klar?n? öne sürenler de dahil olmak
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üzere tüm siyasi oyunculara ayn? ele?tirel mesafeyi korumay? amaçlad?lar.
Bunun yan? s?ra yönetmelik tarafs?zl?k ilkeleri aras?nda “yay?n?n bütününde ilgili konunun
olabilecek en geni? ?ekilde ve bütün perspektiflere gerekli zaman verilerek ele al?nmas?
hedeflenir” ifadesi de bulunuyor. Ben bu ilkenin tarafs?zl?k de?erlendirilirken, yaln?zca farkl? bak??
aç?lar?n?n de?il hikayenin bütün yönlerinin gerekli ?ekilde ele al?n?p al?nmad???n?n da dikkate
al?nmas? gerekti?ine vurgu yapt???n? dü?ünüyorum.
Ç?kard???m genel sonuç, BBC’nin nakletti?i olaylara yakla??m?nda makul ölçüde tarafs?z oldu?u
ancak (örne?in M?s?r’da 25 Aral?k-11 ?ubat 2011 aras?nda, Libya’da ?ubat-Ekim aras?nda ve
Suriye’de ba??ndan beri) kimi hallerde o an vuku bulan ana hikayeyi gere?inden fazla izole ederek
yay?n?n merkezine ald??? ?eklindedir. ?ngiltere bölgedeki çat??maya müdahil oldu?u için Libya’ya
yönelik yo?un ilgi anla??labilir ve bir ölçüde me?ru görülebilir ancak bu Bahreyn, Yemen, Mübarek
sonras? M?s?r, Cezayir, Fas, Ürdün ve belki de en önemli olarak bölgesel ve stratejik etkisi çok
kuvvetli olmakla birlikte yay?n yapman?n çok zor oldu?u Suudi Arabistan gibi di?er Orta Do?u
ülkelerinde eksik ya da ba?tan savma haberler yap?lmas?na neden oldu.
Bas?n?n bak?? aç?s?yla, “Arap Bahar?”n?n en önemli yenili?i kulan?c?larca üretilen içeri?in
(profesyonel gazeteci olmayanlarca çekilen video görüntüleri ve kay?tlar - KÜ?) zenginli?i ve
profesyonel muhabir ve kameramanlar?n hayati haber mahallerinin ço?una eri?im
sa?layamamas?yd?. KÜ? genellikle çat??malar?n neticeleri ç?karlar?n? yak?ndan ilgilendiren
eylemci ve vatanda?larca olu?turuldu?u için tarafs?zl?k ve do?ruluk çabas? içinde olan haber
kurulu?lar? taraf?ndan ihtiyatla ele al?nmal?d?r.
D?? yay?nlar? denetleme birimde ve Arapça servisinde çal??an farkl? Arap ülkelerinden çok
say?da ki?inin yerel bilgisinden yararlanan BBC genel itibariyle bu durumla ba?a ç?kacak
donan?ma sahiptir. Bunun yan? s?ra BBC haber dairesinde Arap Bahar? patlak vermeden çok
önce, görevi tüm içeri?i geldi?i anda eleyerek verilerin olas? do?ruluk derecesine ve ne seviyede
?üpheyle ya da kesinlikle yakla??lmas? gerekti?ine dair bir yorumla yay?n birimlerine göndermek
olan bir KÜ? masas? kurulmu?tur. Kimi yay?nlarda içeri?i do?rulaman?n güçlü?üne dair uyar?lar
yer alabilmektedir ancak Loughborough Üniversitesi’nin vak?f için gerçekle?tirdi?i içerik analizinin
de gösterdi?i üzere bunlar nadir görülen durumlard?r.
BCC’nin k?demli yöneticilerine, bu tür uyar?lar?n yoklu?u halinde izleyici ve dinleyicilerin BBC’nin
söz konusu içeri?i tamam?yla do?rulad??? gibi bir dü?ünceye kap?l?p kap?lmayacaklar? sorusunu
yönelttim. “Bu konudaki politikam?z bu denli aç?k de?il, ancak galiba bu ayr?nt?n?n da aç?kl??a
kavu?turulmas? gerekiyor,” yan?t?n? ald?m. Anlad???m kadar?yla ileride bu mesele de
halledilecek.
BM Genel Sekreterli?i ?leti?im Dairesi eski ba?kan? olan Edward Mortimer ?ngiliz gazetelerine Orta
Do?u üzerine pek çok metin yazm??t?r. BBC’nin “Arap Bahar?” olarak bilinen olaylarla ilgili
yay?nlar?nda tarafs?zl??? ve do?rulu?u üzerine görü?ü 25 Haziran’da yay?mlanm??t?r. Metne
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buradan ula?abilirsiniz.

Yay?nland?July 12, 2012
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