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Neoliberalizmin Yükselişinde Medyayı  Yeniden Okumak Ve 

Anlamak:”Türk Basınındaki Arap Baharı” Söylemleri Üzerine Bir 

Araştırma 

*Nimet Önür 

Özet 

Küresel dünyada ulus devletler üzerine getirilen  tahribatların rasyonalitesi  medya ile  

dolaĢıma giren söylemler üzerinden kurulmaktadır. Medya Ģirketleri, tekelleĢme ve konglemerat 

yapılaĢmaları içindedirler. Ekonomik unsurların belirleyici olduğu küresel iktidarın 

coğrafyalarında medya;  Ġkna, kültürel değiĢme ve ideolojik yönlendirme sürecinde çok önemli 

iĢlevleri yerine getirmektedir.  Neoliberal politikalar, ideolojik, kültürel ve ekonomik   

bileĢenlerle yürürlüğe konulmaktadır. Küresel hegomonyanın  rızaya dayanması için, farklı 

coğrafyaların ulusal medyalarında  benzer kodlarla yer alan haberler, uluslar arası kamuoyunun 

ortak kanaatlerde buluĢmasında  etkili olmaktadır. 

Dünyanın geliĢmekte olan coğrafyalarında ve Ortadoğu‟da  yer alan ülkelerin haber 

endüstrileri geliĢmemiĢtir. Bir çok konuda kendi toplumsal sorunlarını  tanımlarken, Batı‟nın  

hegomonik  yaklaĢımları temelinde  kurgulanmıĢ haber gerçekliklerine  bağlanmaktadırlar. 

Küresel güçler ve onların ait olduğu merkez ülkeler, küresel medya endüstrilerinin desteğini de 

alarak, çeĢitli medya içerikleriyle dolaĢıma koydukları söylemlerle, dünyanın değiĢik 

coğrafyalarının  değiĢim yönünün belirlenmesinde etkili olmaktadır. Kültürel küreselleĢmenin 

direngen noktaları, medya yoluyla kırılmakta, ulus içinde ve uluslar arasında “rızaya dayalı bir 

kamuoyu  oluĢumu “  inĢa edilmektedir.  

Küresel haber endüstrilerinin oryantalist söylemleriyle kendilerini okuyan toplumsal 

grupların bireyleri, harekete geçerek,  değiĢimin yönünü  küresel kapitalizmin yörüngesine 

çevirmektedir. Söz konusu kaos ortamında haberlerde toplumsal hareketlerin tanımlanmasında 

ve medya da temsil edilmesinde değiĢim  yönelimli hedefler olumlanmaktadır. DeğiĢimi 

yaratacak olan toplumsal hareketler  yüceltilmekte, toplumsal sistemin devamı yönündeki 

hareketler de “yeni sistemin muhalifleri “olarak betimlenerek,  kaybedecek gruplar olarak 

önceden ilan edilmektedir. 

Bu çalıĢmada “Arap Baharı”söylemleri ile Türk Basınında temsil edilen Afrika ve 

Ortadoğu ülkelerindeki değiĢim ve dönüĢüm  süreci analiz edilmektedir.  Arap baharının önemli 

tarihlerinden Mısır  ile ilgili haberler, Cumhuriyet Milliyet ve Zaman  gazetelerinde  içerik 

analizi tekniği ile okunmaya çalıĢılarak, basının Türkiye kamuoyunda yaratmaya çalıĢtığı  etki  

tartıĢılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler Medya, Neoliberalizm, Küresel Hegomonya, Toplumsal Hareketler, 

Arap Baharı 
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Abstract 

 

Rereading And Understanding The Media in The Rise Of  

Neoliberalism: A Research On “Arab Spring Discourses”  Of The 

Turkish Press  
                                                                                                            * Nimet Önür 

 

 Rationalite of  destructions of Nation States is  established on discourses gotten  into 

circulatins  by media. Media companies are transformed to monopolisation and act of 

conglemaratiation. Media is fullfilmed the most important  ideological orientations, cultural, 

persuasion functions in geographies of power  that is determining the economics factors. 

Neoliberal policies  are put into force with economic and cultural components.The news coded 

similar meaning with global news on the nation media industries  of different geographies are 

affected  the rise of world.public opinion  for  resting on consent of global hegemony. 

It is not developed  the news  agencies   of  developing  geographies and and Middle 

East countriesWhile these countries are defining their own social problems, they are abided by   

fictionalised  the news realities in West‟s hegemonic approaches. Global forces and their  centre 

countries are  becomed affective on  determining  the change direction of different geographies 

via their discourses  via  media contents  circulated  by  getting support of global media 

industries. Resistant  impediments of  cultural  globalization are given away via media  and it  is 

builded  both nation and intenational  the public opinion as consent supported. 

The individuals of new social movements are started the move  by reading orientalist 

discourses of global news agencies themselves and they  are directed  the social changes  to 

orbit of global capitalism.Representations and identified of social movements  on news are 

affirmed the change. oriented  social goals in a such state of chaos in questions.The social 

movements gone through the changes  are sublimed  and  the their dissentients defended  for 

reinstate the social order are described as  “opponents”. They are publicized  “defeated groups” 

via news stories beforetime 

 In  this study,Ġt is  analyzed   the changes and transformation of African and Middle 

East Countries via “Arab Spring Discourses” of Turkish Press.  The News headline and their 

contents about  Egyp in Arap Spiring‟s important dates on front page of Miliyet, Cumhuriyet, 

Zaman newspapers will be rereaded  by contents analysis technique. Ġt will be bring  into open 

the effects of  Turkish press  on Turkish Public Opinions. 

Key Words:Media, neoliberalism, Global Power, Social Movements. Arap Spiring 
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Giriş 

 1980‟li  yıllardan bu yana  dünya hızlı bir küreselleĢmeye girmiĢ ve bu 

oluĢumun  etkileri, 2000‟li yıllardan  bu yana   medya alanında da hissedilmiĢtir. Büyük 

kapitalist Ģirketlerinin  maliyetini düĢürmek için giriĢtikleri  bu büyük pazarın  yine söz 

konusu bu güçler tarafından kontrol edilir olması, medya alanına da yansımıĢtır, 

Dünyada ve Türkiye‟ de  sürecin etkisinin de  bir sonucu olarak, medya mülkiyetindeki 

birleĢmeler olmuĢtur. Kapitalist rekabet  medya alanında özelleĢtirme  süreciyle 

desteklenmiĢtir.Türk medyasında yaĢanan tekelleĢme süreçleri, medyayı mülkiyet 

düzeyinde küresel dünya ile rekabet etmede alıkoysa da,  haber denetim süreçlerini  

belirli tekellerin kontrolünde olmasından uzaklaĢtıramamıĢtır. TekelleĢme  isimleri 

bakımından sayıları çok bile gözükse, giderek  basın iĢletmelerinin sayısını 

azaltmaktadır.Bu dönüĢüm,  düĢünce çoğulluğunun önüne geçmektedir.Benzer ve yakın 

görüĢler kamuoyunun biçimlenmesinde etkili olmaktadır. 

 Neoliberalizm her toplumun  gerçeğine uymayan melez tarzlar üzerinden 

ilerlerken,ütopyacı bir ”özgür toplum” modelinin farklı versiyonları yaratılarak, radikal 

düzenleyici bir proje biçiminde toplumlara dayatılmaktadır. Muhafazakar  görüntüsüyle 

toplumun kendi içinden bir geliĢim ve oluĢum imajı yaratmaktadır (Peck,2010). Süreci 

yöneten ve yönlendiren uluslar arsı medya Ģirketleri, aynı içerik ve benzer imajların 

dağılımını sağlamaktadır. Çünkü dünyanın üçte ikisini oluĢturan geliĢmekte olan 

dünyanın haber ajansları yoktur Özellikle dıĢ haberlerde  uluslar arası haber tekellerine 

bağlıdırlar. Bu kanallardan yayılan haberler,  tüm dünyada dolaĢıma girerken, küresel 

kamuoyu belirli olaylar hakkında benzer görüĢ ve düĢünceler üzerinden oluĢmaktadır.  

Uluslar arası haber tekelleri,Associate Press (AP-USA),Information on United 

Press(UPI-USA),Agence France Press(AFP-Press),Tass ya da ITAR-Tass 

(USSR),Reuters Holding Reuters(UK), vb.ajanslar  kendilerine bağlı olan binlerce 

ulusal ve yerel  haber kanallarına  hizmet etmektedir.Bu ajansların yabancı ülkelerde 

çalıĢan binlerce muhabirleri vardır. Böylece merkez geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte olan 

çevre ülkelere doğru, dengesiz ve Batı‟nın bakıĢ açısıyla dağılan haber servisi söz 

konusudur (Önür.2002,180). 

Tarihi bir söylem olarak küresel medyada, dıĢ politikada  ve diğer kurumlarda 

Müslümanlara ve Araplar‟a yönelik negatif ve dar bir rol yükleyen Batılı bakıĢ açısı ile 

bakmaktadır.Batılı medyanın kudreti ve saldırganlığı Ġslam‟a karĢı tutumu yüzünden 
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Müslümanlar kendilerini temsil, hatta kendi yaĢamlarının gerçeği olarak gördükleri ve 

bildikleri Ģeyleri ifade etme yeteneğini kaybetmiĢ gözükmektedirler. Gerçekten de 

dünya,Müslüman gerçekliğini televizyondaki imajlarla, gazetelerdeki sayısız düĢmanca 

sözlerle herkesçe malum nüktelerdeki zalimce mizahın ima ettiğiyle bir tutmaktadır. 

Müslümanların medyada ne bir sesi ne de bir platformu olduğundan , itiraz ya da 

Ģikayet olanakları yoktur. Müslümanların kültürel kimliklerini dıĢavurumları fanatiklik, 

Müslümanların meĢru haklarını talep etmeleri ise fundementalizm olarak temsil 

edilmektedir(Akbar,1995,s292‟den Aktaran,Uluç,2009,333).Bu Bölgeye iliĢkin 

toplumsal harekettler, sorunlar sadece haberlerle sınırlı olmayıp bir çok medya 

içeriğinde de bazen çok açık bazen de örtülü bir biçimde belli imajlar sürekli tekrar 

etmektedir. Bu bakıĢ açısı  Arap dünyasının algı sürecini de etkilemektedir.Diğer 

yandan medya mesajlarının  kabul edebilirliğinin yüksek olması,  önemli bir kısmının 

Müslüman olduğu  söz konusu coğrafyalarda, Batılı modernist projelerde Batı‟yı 

destekleyecek  kültürel inĢalarda yerel  unsurlardan yararlanmakta olmasıdır.  

Her toplumun geçmiĢten getirdiği ve kendi  coğrafyası içinde yarattığı 

geleneksel  özelliği bile, gerek duyulduğunda uluslararası ekonomik iĢleyiĢe destek 

sağlayacak  politikaların sürdürülmesine  dayanak oluĢturmaktadır. Diğer deyiĢle yeni 

sağın söyleminde var olan sınırlı devlet, ve pazar ekonomisi, ekonomik verimlilik, 

bireysel özgürlük talepleri ve bunların sürdürülebilmesi için güvenli bir toplumsal düzen 

anlayıĢı,  coğrafyanın geçmiĢten gelen geleneksel kültürü  medya üzerinden yayılan 

söylemlerde geleneksel unsurlarla birleĢtirilmektedir. Medya endüstrileri, teknolojik 

yakınsama ve küresel ölçekli ekonomik iĢleyiĢe  uygulanan deregülasyon eğilimlerinin  

dayattığı yeni düĢünce kalıplarıyla, küresel ve yerel seçkinlerin talepleri doğrultusunda  

küresele dönük toplumsal rasyonaliteyi doğallaĢtırmaktadır. Hatta söz konusu 

yerellikler, yeni politikalarla harmanladığı için, kolayca rıza  ve meĢruiyet 

sağlanmaktadır. Günün haber değeri olabilecek olayları üzerinden dünyaya yeni toplum 

düzenine iliĢkin  yaratılan anlamlar, medya aracılığıyla dolaĢıma girmekte ve  dönemin 

eğilimlerini güçlendirilmektedir. Ġnternetin yaygınlaĢmasıyla medya sistemlerinin ağ 

tabanlı analog organizasyonlarının  değiĢmesi, eski ve yeni medyalar arasında köprüler 

kurmayı kolaylaĢtırmaktadır.Yeni organizasyonlara ve dijital iletiĢimin çeĢitliliğine ve 

bu çeĢitlilik üzerinden anlamın parçalılığını olanaklı kılmaktadır. Dolayısıyla kamuoyu 

medyanın güdümüne  bağlanmaktadır. 
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  ĠletiĢimin bolluğuna ve çeĢitliliğine rağmen topluma karĢı çeĢitli 

sorumluluklarının olduğu varsayılan medyanın, bilgilendirme  ve kamuoyu oluĢturma 

süreci halen devam etmektedir. Küresel ve  çeĢitli haber yapım sürecinde onlara bağlı 

olan ulusal medyalar, haber ve bilgi götürürken, bir çok konuda “yanlıĢ bilinç” 

oluĢturularak,  hem ulusal hem de küresel kamuoyunun belirli gündemlere  

yönelimlerini sağlamaktadır. Çünkü dünyanın geliĢmekte olan ülkelerinin kendilerine 

yeterli  olabilecek   haber kanalları yoktur.Oysa kamuoyunun çok farklı kaynaklardan 

bilgi sahibi olması gerekir.Medyadaki yatay dikey ve çapraz  tekelleĢme ve sermaye 

yoğunlaĢmaları, karĢı görüĢlerin kendini ifade olanaklarını zayıflatmaktadır.  Böylelikle 

küresel dinamikleri harekete geçirici, sürdürücü bir çok  ideoloji yüklü haberler  

kamuoyunu yönlendirmektedir. 

Neoliberalist Küresel Politikaların Sürdürülmesinde  Kültür Endüstrileri  

ve Medya 

KüreselleĢmenin ekonomik, politik ve sosyal  ve kültürel bir çok boyutları 

vardır.20.yy son çeyreğinde ulus devletlerin sınırlarını aĢan bir süreç olarak bir çok 

alanda varlığını hissettirmiĢtir. Öyle ki küresel alanda küresel Ģirketlerin ve onların  

sahiplerinin dayatmaları olarak ortaya çıkan bir durum olarak, toplumların siyasal 

süreçlerini de etkilemiĢtir. Çünkü 1970‟li yıllara kadar gelen refah devleti 

uygulamalarında devletin ekonomide ve toplumsal dengelerin kurulması ve 

sürdürülmesinde ki aktif gücünün giderek geriye düĢmüĢ olduğu görülmektedir.Çünkü 

kapitalist ekonomideki Keynes‟çi pratikler çıkmaza girmiĢ, küresel pazarlara açılım 

kapitalizmin girdiği krizi aĢma çabasının bir sonucu olmuĢtur. Devletlerin içinden çıkan 

güçlerin önünün açılması olarak da değerlendirilebilecek bu durum, hem devletin 

üzerine baskılar getirmekte hem de  ekonomide ciddi değiĢimler yaĢanmasına neden 

olmaktadır. Devlet  serbest piyasayı geliĢtirmek yönünde yeni önlemler almıĢtır. Uluslar 

arası ticaretin ve sermayenin öngördüğü biçimde kamu harcamalarının giderek 

azaltılması yönünde  bir uygulama  içine girilmiĢtir.  

Küresel kapitalizmde iki temel  oyuncu vardır.Ġlki  ulus devletler diğeri göçebe 

giriĢimciler olmak üzere.Ulusal ve uluslararası politikalar, mevcut politik rejimler 

üzerinden sürdürülmektedir.1980‟den bu yana ulusal ve uluslararası politikalar 

birbiriyle eĢgüdümlü hale getirilmeye çalıĢılmaktadır. Harvey‟in de ileri sürdüğü 

gibi,serbest pazar serbest ticaret,özel mülkiyet  haklarının güçlendirilmesiyle karakterize 
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edilen  kurumsal bir çerçeve içinde bireyin giriĢim özgürlüğünün ve becerisinin 

güçlendirilmesini amaçlayan ekonomik politik pratikler olarak tanımlanabilir. Ulus 

devletlerin sınırlarının ve bariyerlerinin bu amaçla aĢılması esastır ( Ley, 20101-12). 

Ülkelerde Küresel kapitalizm, sürdürülebilir bir kalkınma süreci içinde yerel ve 

bölgesel geliĢmeleri dengeli yürütemediği ve yapısal eĢitsizlikleri derinleĢtirildiği bir 

dönemin önünü açmıĢtır.DeğiĢim,  finansal sermayenin lehine bir geliĢim yaratmıĢtır.  

çeĢitli toplumsal sınıfların arasındaki eĢitsizlikleri derinleĢtirmiĢtir. 1990‟lı yıllardan  

buyana  küreselleĢme sürecinin varlığını hissettirdiği dönemden itibaren, kamu ve özel 

sektörde ciddi dönüĢümler gözlenmektedir.YaĢanan sorunlar, krizler, yeni hedef yeni 

pazar arayıĢlarına yöneltmiĢtir.Pazar arayıĢlarına,  ulus devletlerin coğrafyalarındaki alt 

kültürler üzerinde medya endüstrileriyle  dolaĢıma giren görsel kültürün 

yaygınlaĢmasıyla melezlenmeler, bir çok toplumsal soruna  bir “aldırmazlık” üretmiĢtir. 

Tek kutuplu bir dünyaya doğru ortaya çıkan bir evrimle ve sermayenin 

yoğunlaĢarak yeni iletiĢim teknolojileri alt yapısı üzerinden bir dolaĢım kazanma 

kabiliyetine yükselmesi  durumu, devletleri de yeni bir iĢleyiĢ biçimine doğru 

yönetmiĢtir. Devletin hep iktisadi hem de daha önce yüklendiği  kamusal iĢlevlerinde  

değiĢim söz konusu olmuĢtur.Uluslar arası düzlemde kapitalizmin baĢarısı  olarak da 

değerlendirilebilecek bu süreç, hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan dünyayı aynı anda 

etkilemiĢtir. 

Neoliberal küreselleĢmenin kök salması ve derinleĢmesinde, etkili sanayileĢmiĢ 

ülkeler, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluĢları çok önemli bir rol 

oynadı. Bu kuruluĢların, baĢta ABD olmak üzere ana hissedarlarıyla yakın iliĢkileri, 

öteden beri bilinmekle birlikte son on, onbeĢ yılda iyice gün yüzüne çıktı. Özellikle kısa 

dönem istikrarsızlık içindeki azgeliĢmiĢ ülkelerin iktisat politikalarına müdahalesi 

oldukça eskilere dayanan IMF‟ye 1980‟li yıllarda Dünya Bankası da eklendi ve yapısal 

uyum politikaları aracılığıyla, özellikle dıĢ ticaret serbestleĢtirmesi ve özelleĢtirme gibi 

alanlarda önemli ölçüde etkili oldu. 1993 yılında sonuçlanan yedi yıllık uzun Uruguay 

müzakere sürecinin bir ürünü olarak 1995 yılında kurulan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

de neoliberal küresel düzenin kurumsal yapısının temel taĢlarından birini oluĢturdu. 

DTÖ, bazı önemli alanlarda azgeliĢmiĢ ülkelerin hareket alanını kısıtlayıcı yeni denetim 

mekanizmalarının gündeme gelmesinde önemli bir rol üstlendi (ġenses, 2004,3). 
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KüreselleĢmenin yarattığı güçler dengesi, dünyanın üçte ikisini oluĢturan 

geliĢmekte olan ülkelerde kendi ulusal sermaye birikimleri giderek azalmaktadır. 

DeğiĢim küresel Ģirketlerden yanadır.Bu birikimin önceki ulus devletler döneminde 

olduğu gibi, bu ülkelerde yaygın olmayıp sayıları giderek azalan bir sermaye 

yoğunlaĢma süreci içinde de olduğunun görülmesi gerekmektedir.  Özelikle uluslar arası 

finans kuruluĢlarının dünyadaki dengesiz güç iliĢkilerinin sürdürülmesinde  etkili rol 

oynadıkları  bilinmektedir. KüreselleĢme içindeki bölgeselleĢmelerde ya da küresel 

ekonomik iliĢkilerin gerektirdiği yeni etkileĢim zeminlerinde ulusal ölçekli yaĢanan 

reform hareketleriyle bir takım düzenlemeler yapılmaktadır. 

Roosevelt‟in ABD‟de Yeni Düzen (New Deal ) olarak belirlediği serbest pazarın  

dinamikleri yersiz ve kurumlaĢmamıĢ  politik bir düzensizliği  yaratmaktadır. Tüm 

dünya ülkeleri finans ve mal hareketliliği  ile  farklı düzeylerde bu oluĢumlardan 

etkilenmektedir. Bütün ülkelerin demokrasilerinin iĢleyiĢleri üzerinde  pazarın 

dinamikleri üstünlük sağlamaktadır.GeliĢmiĢ ülkeler bu tür riskleri daha kolay 

yönetirken, geliĢmekte olan ülkelerde  vatandaĢının devletiyle bütünleĢemediği aĢırı 

tutucu (fundementalist) rejimlerin oluĢmasına zemin hazırlanmaktadır (Greys,2004, 26-

28). 

Kapitalist ekonomik sistemin iĢleyiĢi,  dünyanın her yerine dağınık ancak 

ekonominin iĢleyen rasyonalitesi içinde etkili olmaya çalıĢırlar.Bu durum görünürde 

ulusların içindeki ekonomik aktörleri(iĢçileri, giriĢimcileri) kolektif  küresel ekonomik 

aktörleri  küresel geniĢleme hususunda  deneyimli kılar.Hata ulus ötesi hareketliliğin 

sürdürülebilinmesinde çeĢitli toplumlarla olan iliĢkilerde kültürel ekonomik ve politik 

göstergeleri bile dikkat etme hususunda hassasiyet geliĢtirirler.  Bu deneyimler  

varoluĢun ve kendi varlığını sürdürebilmenin temel kurallarını oluĢturur.Ulus ötesi  

kapitalist sınıflar bu tür koĢulların hem ürünü hem de nedenidirler. 

Ulus ötesi kapitalist sınıf en azından beĢ konuda duyarlıdırlar. Öncelikle 

ekonomiyi ulusal ve uluslar arası alanda kontrol ederler ve ulusal ve uluslar arası alanda 

politikaları, gündelik yaĢamı, kültürü ve dönemin ideolojilerini kontrol  ederek 

karĢılaĢtıkları  sorunların çözümünde küresel olmanın taleplerini yerel çözümlere 

bağlanarak aĢmaya çalıĢırlar.Sıradan insanların doğum yerlerinin kendilerine yüklediği 

vatandaĢlık kadar onların küresel  vatandaĢ olmalarının sağlarlar.Mal ve hizmetlerin    

küreseldekine benzer tüketilmesini olanaklı hale getirmeye çalıĢırlar. ÇeĢitli ülkelerde 

dört farklı Ģekilde  gerçekleĢtirmeye çalıĢırlar  (Sklair,2004, 70-76). 
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 Küresel kapitalist sınıf, ulusların içinde  yerel iĢtirakçilere bağlanarak 

varlıklarını sürdürürler. 

 Küresel aktivitelerini ulus devletlerin içinden çıkmıĢ  devletler arası 

bürokratlarıyla sürdürürler. 

 Küresel profesyoneller küresel teknik uzmanlarla çalıĢırlar. 

 Ayakta kalmak ve tüketimi artırmak da tüccarlar ve medyadan yararlanırlar. 

Mal ve hizmetlerin üretim ve tüketim halkalarını tamamlayabilecekleri bir çok 

etkileĢim kanalını,  yeni bilgi ve iletiĢim teknolojileri aracığıyla ya da teknolojilerin 

kendilerine sundukları olanaklar üzerinden kurarlar.  

Neoliberal ekonomik yapılanmalar  bir çok alanlarda varlığını hissettirdiği 

için,medya alanı da bu  Harvey, McChesney, McGurgan ,vb.  düĢünürler bu dönemin 

ekonomik  yeniden yapılanmaları medya politikalrını da değiĢtirdiklerini ileri 

sürmektedirler.Diğer deyiĢle  bu dönemde devletler, iletiĢim politikalarını 

değiĢtirmiĢlerdir (Hamelink2002). Ġzleyiciler tüketiciye, bilgi bir ticari metaya, medya 

mülkiyeti de ticarileĢmenin geniĢlemesine bağlı olarak yoğunlaĢmaya baĢlamıĢtır. 

Devletin deregülaĢyonu medya politikalarına da yansımıĢtır (Freedman,2008,47). 

KüreselleĢme sürecinin iĢlerlik kazanmasında  telekomünikasyon olanakları ve medya  

bir iletiĢim alt yapısı kurmaktadır. 

1980‟li yıllardan itibaren medyanın dünyada  rolü değiĢmiĢtir.  Dünya ekonomi ve 

siyasi arenasında meydana gelen değiĢimlerin  yaratılmasında  ve sürdürülebilir 

kılınmasında,   her aĢamada yaĢana sorunların çözümünde  gereksinim duyulan kültürel  

değiĢme ve kamuoyunun biçimlenmesi medya üzerinden destek alınmaktadır.”Yeni 

Dünya Düzeni” olarak adlandırılan bu dönemde medya stratejik görevler de 

üstlenmektedir. Zaten medya sistemleri de  küreselleĢmektedir. 

“Serbest piyasa, ve rekabetin alabildiğine özgürlükler  içinde  sürdürülmesi 

gereken  deregülasyon politikaları ile telekomünikasyon ve radyo-televizyon alanlarının 

özel yatırımcılara açılmakta ve kamusal tekellerin giderek önemini kaybetmesi ile 

mülkiyet yapısında küresel otaklıklara  yönelik dönüĢümler, yatırılan sermayenin 

kompozisyonunu sektörün yapısını ve genel görünümünü de kökten değiĢtirmiĢtir 

Küresel medyanın, oluĢumunu hızlandırdığı bir çok söylem  haberlerde ve çeĢitli medya 

içeriklerinde tüketim kültürü ve değiĢim beklentileri ile yerine almaktadır. 
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Deregülasyon kavramı da baĢlı baĢına bir tartıĢma konusudur. Kavramla ilgili değiĢik 

bakıĢ açıları bulunmaktadır. 

 1980-1990 „lı yıllardan medya alanında da değiĢimler yaĢanmıĢtır.ĠletiĢim 

kontekstinde devletin yasal yaptırımlarında  değiĢiklikler olmuĢtur.Multimedya 

olanaklarının artması, medyanın konglemerat bir yapı kazanması, haber teknolojilerinin 

çoğalması  ve geliĢmesi, dijital teknolojilerin alternatif dağıtım sistemlerinde yarattığı 

etki   sözkonusu  deregülasyonu arttırmıĢtır.TicarileĢme öne geçmiĢtir. Medyada 

düzenlenmiĢ ve düzenlenmemiĢ uygulamaları iç içe geçmektedir (Barker 2004, 

46).Yasal düzenlemenin ihlal edildiği ve  medya pazarının iĢleyiĢinde  ve medya 

içeriklerinde toplumu koruyucu  gözetimlerin yavaĢ yavaĢ  düzenlemelerin kalktığı 

anlamına gelmektedir. Süreç kamusal çıkarlara zarar verme yönünde geliĢmektedir. 

Çünkü medyanın yayın politikaları kamusal  yararına olmaktan çıkmakta  medya 

Ģirketlerinin  yararına doğru bir değiĢim içinde olmaktadır. Ancak bu durumda  

sermayesi büyük  teknoloji bakımından üstün olan Ģirketler, haber ve bilgi piyasalarını 

kontrol altında tutmaktadırlar. Medya  içeriğini   maniple eden kültür endüstrileri  tek 

tip düĢünce sisteminin  kaynağını oluĢturmaktadırlar. Aynı kültür endüstrilerine 

bağlanan toplumların ortak kanaat oluĢturması  yönünde bir eğilim oluĢmaktadır.Kültür 

endüstrilerinin  modern sanayi toplumunun homojenleĢmiĢ  ve rasyonalitesini  ve 

kurumlaĢmasının düzgün iĢlemesini sağlayacak  formlarını ürettiği, bugün ise, küresel  

kültürel formları üretip, medya aracılığıyla dolaĢıma koyduğu bilinmektedir. 

KüreselleĢme sürecinin dayattığı ekonomik toplumsal ve kültürel eklemlenme sürecinde 

medya  bir bütünleĢme zemini kurmaktadır. Toplumlar arasında bu etkilerini medya  

kültür endüstrilerinin ürünlerini  dolaĢıma koyarak dünyayı tek kültürlülüğe doğru 

değiĢime koymaktadır. Medya Ģirketlerinin bu konuda etkisi büyüktür.Uluslararası  

Telekomünikasyon Birliği,(ITU), uydu teknolojileri,telefonlar, internet bağlantıları 

aracılığıyla  dünya tek kültürlülüğe bağlanmaktadır. Bu teknolojiler  coğrafi sınırları 

ortadan kaldırmaktadırlar. BaĢta televizyon programları olmak üzere,internet siteleri ve 

bu siteler üzerinden açılan çoklu medya ortamları  kültürel yakınlık bağlantıları ile 

dünya küçültülmektedir.  

Ortak kültürel değerlerin yayılmasında Amerikan medyası çok önemli bir rol 

oynamaktadır.Dünyanın  en büyük altı Ģirketi Ģu Ģekilde belirlenebilmektedir ( Jan, 

2009, 66-75). Time Warner (ABD), Disney (ABD), Vivendi-Universal (Fransızca), 

Bertelsmann (Alman), Viacom (ABD) ve  Rupert Murdoch'un News Corporation 
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(Avustralya).  Diğer önemli iki firma da General Elektrik/NBS, Sony   tüm dünyadan 

ülkelere yayın yapmakta  ve ürün satmaktadır. Ayrıca tüm dünyadaki ülkelerin medya 

düzenleri ve içerikleri üzerinde etkilidirler Microsoft   tüm dünyada en etkili 

firmalardandır. Hollwood  filmleri ve televizyonda gösterime giren  bir çok program  bu 

merkezlerden dünyaya dağılmaktadır.Merkezden yayın yapan bir çok uydu ve kablo 

ağları da mevcuttur. Örneğin, CNN, MTV, HBO, ESPN, TNT, Nickelodeon, the 

Cartoon Network, Discovery, Disney  ve benzer kanallar bu kategoride yer almaktadır.  

Bu kanallarda dolaĢıma giren içeriklerde özel bir dil ve bölgesel olarak amaçlanmıĢ 

içeriklerle sunulmaktadır. Olaylar  belirli çerçevelemeler içinde anlamlandırılarak yer  

almaktadır. Latin Amerika  ve Ortadoğu ülkelerine  CNN, BBC, MTV, vb. Ģirketler 

yayın yapmaktadır. Brezilya, Hong Kong, Mısır, Meksika, Suudi Arabistan,vb. ülkeler 

kendi uydu  kanallarını da oluĢturmuĢlardır. Ancak bir çok konuda format ve içerik 

olarak geliĢmiĢ ülkelerin medya Ģirketlerine bağlıdırlar.Uydu televizyon kanalları kendi 

ulusal amaçların yanı sıra uyduların kurduğu komĢuluk iliĢkileri içinde aynı kültürel 

linguistiği  benimseme eğilimi göstermektedirler. 

Reklamcılık desteğiyle CNN gibi global medya destekli haber ajansları hem 

küresel orta sınıflara  hem de iĢ dünyasına yönelmektedirler.Yeni teknolojilerle bir çok 

kanalın dijitalleĢmesiyle  birlikte CNN, CNBC, mikrosoft ve diğer haber ajanslarının 

rekabeti ile yüzyüze gelmektedir.Küresel Ģirketler çeĢitli dillerde yayınlar toplayarak 

yerelleĢmiĢtir (Mackay Hugo Sullivan.. 1999,185).  

Küresel medya kuruluĢlarının  yukarda sözü edilen küresel  sermaye 

yoğunlaĢmasıyla etkilerinin yaygınlaĢtığı bu sürecin, çeĢitli ülkelerde küresel medya 

Ģirketlerinin  yatırımlarının farklı coğrafyalarda  giderek artmasıyla sonuçlanmıĢtır. 

Dünyadaki ekonomik ve siyasal geliĢmelere eĢlik eden ve bu dönüĢümlerin yarattığı 

kültürel boĢlukların doldurulmasına hizmet eden bu durum, medya  mantığını serbest 

piyasa kurallarının mantığı ile örtüĢtürmüĢtür. Medyanın kamusal yararı geri plana 

düĢmektedir. Salt  medya ürünlerini satmak ve kar etmek amacının dıĢında da  

Ģirketlerin bir çok ekonomik amaçlarının gerçekleĢmesi ve geleceğe iliĢkin bölgesel 

iliĢkilerin düzenlenmesinde,  kendisinin de ayakta kalabilmesi varlığını 

sürdürebilmesinde  kaynak sağlayan alanlardan biri olarak reklam pastasından daha çok 

pay alabilmek için  hem birleĢmeler ve yoğunlaĢmalar hem de kültürel alanı küre 

merkezin gözünden düzenleyerek, toplumsal dönüĢümlerin sağlanmasında, medya 

önemli bir ana damardır. Ancak günümüzde yeni medya olanakları kitle iletiĢim alanını 

çok hızlı çeĢitlendirdiği ve eğlence –haz kültürüyle dolayımlanmıĢ  olarak getirilen 
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açıklamalar , zihinlerde açık uçlu surular  yaratmaktadır.  Bu nedenle yeni medya 

teknolojilerinin  dayanıĢmayı kırdığı ve kamusala  katılımı engellediği bir gerçektir.  

 GeliĢmelerle kültürel küreselleĢmeye  bir alt yapı kazandırılmıĢ olmaktadır. 

Eğlence sektöründen, haber programlarına ve yayımlanan kitaplara  kadar tüm dünyada 

benzer rasyonalite, zevk ve ortak popüler kalıpların yaygınlaĢtırıldığı bir  süreç söz 

konusudur. Batı merkezli ve Batı‟nın hegemonyasını   öne çıkaran bu oluĢumlar,  birkaç 

Batı ülkesinin  kontrolünde iĢlemektedir ( Jan, 2009, 66-75). 

Ulusal ve uluslar arası bir çok konu medyanın öncülüğünde oluĢacak kamuoyu 

yine medyanın denetiminde yönetilecektir. Medya  alanındaki dijital geliĢmeler,  çeĢitli 

olaylara iliĢkin temsiller,  medyayı kullanan uluslar arası güçlere yönlendirme fırsatı 

vermektedir. Türkiye‟de yayıncılık alanında devlet tekeline son verilmesi kamu hizmeti 

yayıncılığını zorlaĢtırmıĢtır. Sermayelerin lehine olacak yayınlar kamuoyunun lehine 

gibi sunulmaktadır.Kamuoyuna baĢka alternatifi olmayan bir iktidar olarak lanse 

edilmesi, önceki, bir çok iĢleyiĢin mercek altına alınarak, yeniden yorumlanması süreci, 

kamuoyunu yeni dönemin yeni ideolojilerine alıĢtırmıĢtır. Böylelikle medya egemen 

ideolojinin bir aracı haline gelmektedir.Söz konusu egemen ideoloji yeni dönemin 

neoliberal –merkez sağ egemen değerleridir. Medya  toplumu  yeni dönemin 

ideolojilerini haklı çıkaracak ideolojik içeriklerle  kamuoyunu bilinçlendirmektedir.  

 

Medya   Kamuoyu  ve Ortadoğu’da Toplumsal Hareketler 

 

Bilindiği üzere her iktidar kendi toplumsal desteğini bir kültürel hegemonya 

üzerinden inĢa etmektedir. Bu süreç,bilindik egemen değerlerin yanı sıra farklı olan ve 

neoliberal değerlerin ve küresel sistemin iĢleyiĢini kolaylaĢtıracak  engellerin 

aĢılmasında  medyaya destek sağlama iĢlevini yüklemiĢtir. ÇeĢitli sosyal konularda 

iktidarın yönetilenler üzerinde  yarattığı hegemonya sonucu oluĢan rıza ile kamuoyu 

oluĢumunun  sağlanmasıdır.  Medyada temsil edilen bir çok konu, yönetilenlerin 

sorunları gibi  dikkat çekilmeye çalıĢılsa da  sorun egemen görüĢ temelinde  

biçimlendirilmiĢtir. Ġnternet dıĢında alternatif medya olanakları oldukça 

sınırlıdır.Kamuoyu bilgilenme sürecinde doğrudan medyaya bağımlı olduğu için, 

özelikle görsel ve iĢitsel medya üzerine getirilen baskı ve manipülasyon,   kamuoyunun 

biçimlenmesini de etkilemektedir.Diğer yanan küresel ekonomik yapılara ve bugünün 

“evrensel değerlerine” uyum sağlayamayan toplumlardaki gerilimler, medya 

ortamlarından yaratılan farkındalıklar üzerinden değiĢime zorlanmaktadır.Ancak buna 
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rağmen halen her toplumda değiĢime karĢı dirençli olan toplumsal gruplar mevcuttur.Bu 

kesimler, kimliklerini ve toplumsal statülerini koruyabilmek için, farkındalıkları 

temelinde  değiĢmeye karĢı olabilmekte hatta  demokrasinin kuralları içinde değiĢime 

karĢı örgütlenebilmektedirler.Yaratılan bu gerilim ortamı farkı sorunların ya da 

toplumsal önceliklerin gündeme taĢındığı birden çok kamuoyu oluĢumları  

yaratmaktadır. 

Küresel kültür  çeĢitli medya ortamlarından  dolaĢıma girerken, ortak bir dil, ortak 

bir kültür ve yaĢam biçimine, tüketim kalıplarını benimsemeye doğru değiĢime 

zorlamaktadır. Kültürler arası iletiĢimin ve etkileĢimin artmasıyla da daha çok  

farkındalık ve değiĢim taleplerinin gereği olarak, yeni medya olanaklarıyla bugüne 

kadar sesini duyuramamıĢ ve birbirinin farkında olmayan kültürler, etkileĢime 

geçmektedir. Yerelin özellikleri dikkate alındığında ise, bu coğrafyada eskiden beri Batı 

yanlısı yönetimlerle  sürdürülmeye çalıĢılan  hükümetlerle, hem Ġslami kimlik hem de 

modernleĢme projesinin dayattığı ulusal kimlik birbiriyle bağdaĢamamıĢ ve yerel Ġslami 

unsurlar, ulus kimliklerin önüne geçmiĢtir.Dünyadaki neoliberalleĢme  eğilimlerinin  

merkez sağ ideolojileri ve geleneksel yerel  ve mikro milliyetçi eğilimlere olan etkisi , 

bu topraklarda geçmiĢten gelen Ġslami eğilimleri güçlendirmiĢ, ülkesel kimlikleri  

kısmen de olsa perdelemiĢtir. 

Ortadoğu ve kuzey Avrupa ülkelerinde 18 Aralık 2010 tarihinde Tunusta 

Muhammet Bouazzzizi‟nin  öldürülmesiyle baĢlayan protesto gösterileri Ģu anda Suriye 

de halen devam eden “Arap baharı, Arap baharı-kıĢı, Arap ayaklanmaları” olarak 

tanımlanan olaylarda halk, bir çok gösterilerinde mevcut yönetimlere, “karĢı 

hegemonya” oluĢturmaya çalıĢmaktadır.Ancak bu ülkelerin  önceki tarihlerine 

bakıldığında  ufak çaplı ayaklanmaların olduğu ve kanlı Ģekilde bastırıldığı 

görülmektedir. Oysa bu yönetimler, Batı, soğuk savaĢ sonrasında dıĢarıdan  geçmiĢin 

radikal Ġslamcı gruplarını  baskı altında tutmak için desteklenmektedir. Ġçerde ise Baas 

rejimlerinin, Ġsrail düĢmanlığı üzerinden iç dengelerin oluĢturulduğu bilinmektedir. 

Halkın  bu ayaklanmalarıyla eski dönemin hükümetlerinin söylemlerinin  önemini 

kaybettikleri görülmektedir. Çünkü bu ülkeler 1800‟lü yıllarda Dünyada ortaya çıkan 

ulusçu oluĢumların da etkisiyle Osmanlı‟dan yavaĢ yavaĢ baĢlayan kopmalarıyla, 

Cumhuriyet döneminde her birisi birer ulus devlet olarak kendi coğrafyasında 

azgeliĢmiĢ/geliĢmekte olan/sonradan modernleĢen ülkeler konumunda yerlerini 

almıĢlardır.Tıpkı Türkiye‟deki Kemalist proje gibi Arap ülkelerinin de bir çoğunda  
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Baas rejimleri Batı demokrasilerini ve Batılı insan tipini yaratma projeleri  olarak soğuk 

savaĢ döneminin  desteklenen yönetimleridir. 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu‟nun  bu coğrafyasında yer alan ülkelerin çoğunda 

milliyetçi ve popülist hükümetlerin yer aldığı görülmektedir.Petrol ve karĢılığı ile 

finanse edilen büyük ölçüde otoriter ve Batı yanlısı hükümetler, devlet güdümlü 

kalkınma stratejileri uygulamıĢlardır. Petrol gelirlerinin büyük bir çoğunluğunu,  halka 

götürmiĢ, eğitim, sağlık, iĢsizlik,vb. alanlarda önemli sayılabilecek hizmetler 

dağıtmıĢlardır.Postkolonyal rejimler için bu tür toplumsal refahın sağlanması, bu 

devletlerin hem sömürgeci güçlere hem de içerde ki çeĢitli sosyal sınıflar tarafından 

kabul görmeleri için Ģarttır.Devlet, sürekli halk adına iktisadi ve toplumsal kalkınmanın 

öncü gücü olarak hareket etmektedir (Bayat 2004,66). Ancak  devletin bütün bu 

hizmetleri karĢılığında toplumun kendini geliĢtirmesi ve içerde değiĢim bekleyen   

çeĢitli çıkar gruplarının oluĢması ve bağımsız hareket ederek birbirleriyle rekabet eder 

hale gelmeleri konusunda büyük engelleri de eskiden bei devam etmektedir. Süreç 

küresel dünya da yaygınlaĢmakta olan neoliberal politikalara devletlerin,  içerde 

yeniden yapılanarak, küresel ekonomilere eklemlenmesinde sorunlar yarattı.  

Cemal Abder ve Nasır dönemlerinde ve Suriye‟deki sendikalar ve Ġran ġahı 

dönemindeki güdümlü sendikalar, Ayetullah Humeyni döneminde Ġslami dernekler ve 

Libya‟daki Halk konseyleri örgütlerinde olduğu gibi,Ortadoğu‟daki bu tür ideolojiler 

nüfusun çeĢitli kesimlerini hareketsizleĢtirilmekte  ya da denetimli bir biçimde 

yönlendirmekteydi. IMF kefaletindeki iktisadi reformun liberilazasyonun, 

pazarlaĢmanın giriĢi önemli sosyo-ekonomik değiĢimlere neden oldu. Serbest pazar 

ekonomileri tüketici mallarını büyük ölçüde daha eriĢilebilir kıldı. Gelir farklılıklarını 

derinleĢtirdi. Ġstihdam pazarında önemli değiĢikliklere yol açtı.Üst sosyo-ekonomik 

seviyede olanlar daha da zenginleĢti. ĠĢsizler, gündelikçiler, geçimlik sokak iĢçileri, 

kayıt dıĢı marjinalleĢmiĢ gruplar geniĢledi Çok sayıda kamu çalıĢanı, tarım iĢçileri, orta 

sınıfın eğitimli bir zamanlar hali vakti yerinde olanlar ve üniversite mezunları istihdam 

ve iskan pazarında kentsel yoksulluk seviyesine itildiler(67).Diğer yandan dünyadaki  

iletiĢim teknolojilerinin yarattığı alt yapı üzerinde dolaĢım kazanan sermaye birikimi ve 

hareketlilikleri arasında giderek artan karĢılıklı bağımlılık iliĢkileri toplumlarda yaĢam 

algılarını değiĢtirmiĢtir. Çünkü küreselleĢen kapitalizmin esnekleĢen pazar iliĢkileri 

çerçevesinde küresel  iletiĢim tekelleri iletiĢimin merkezi konumu artmıĢtır 

 Medya temsilleri ve söylemleri yoluyla yaratılan bir  “bolluk toplumu”  ve 

değiĢen değerler sistemi,bilgisayarların yarattığı en küçük ortak kültür, tripot 
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kültürü,pop tüketimi, reklamlar, vb. küresel kültürün giriĢ kapıları olarak(Baudrillard 

1970,130-149) . Dolayısıyla giderek daha spekülatif hale gelen mitleĢen bir takım yeni 

dünya düzeninin gündelik akıĢını açıklayan enformasyon kültürel  ve ideolojik değiĢim 

talepleri  artmıĢtır.Toplumların kendine özgü tarihi gidiĢatlarına aykırı bir diriliĢin 

nrdeni olabilmektedir .Devlet ise dünyada eklemlendiği ekonomik süreçlerin de bir 

sonucu olarak, giderek bir takım hizmetlerden  kademeli olarak geriye çekilmesi 

durumunda kalıp, hissedilen memnuniyetsizlikleri derinleĢtirmektedir. 

 Mısır‟da gıda maddelerindeki, ulaĢım enerji, desteklerin kaldırılması,yeni toprak 

kira yasasının değiĢmesi de kiracı çiftçileri vb. konumunu değiĢtirmiĢ ve onları 

zorlamıĢtır.Libya‟da da benzer  geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Suriye‟de ise kademeli olarak 

özel sektörün geniĢlemesine izin verilmiĢtir.Ġktisadi haklar ve vatandaĢların katılımının 

siyasal gündeme yerleĢmesi,   insan hakları ve katılım düĢüncesinin küreselleĢmesi bu 

ülkelerde aynı zamana rastlamaktadır (Bayat,69). Ortadoğu ülkelerinde  ve bir çok Arap 

ülkesindeki toplumsal özelliklerinin çoğu birbirine benzemektedir. Örn. Yönetimlerin 

içerde Ġsrail karĢıtı gibi görünseler de Filistin‟e destek  konusunda belirgin bir tutum 

içinde olmayıĢlarıyla dıĢ politika konusunda toplumun  güveni sarsmaktaydılar. 

Yönetimler hem küresel kültürel  geliĢmelere hem de daha öncede ortaya çıkan  sokak 

göstericilerinin söylemlerine duyarsız kalmıĢlardır.Ancak, içerde refahın yükselmesi 

yönünde  gözle görünür  olamaması,  her zaman sokak gösterilerinin canlı kalma 

eğilimini beslemekteydi.Birçok kentsel kitlesel hareketler 1990‟lardan sonra bastırılsa 

belirli  aralıklarla yaĢanmaktadır. Bu hareketlerin her bastırma durumunda, bir daha 

oluĢmasına  ve  çıkıĢına izin verilmemesi yönünde tedbirler arttırılmıĢtır. Sendikacılık 

hareketleri Avrupa‟nın sömürge egemenliğine bağlanma zemininde ortaya çıktığı için 

milliyetçi ve sınıfsal konumlar içermekteydi.Son dönemde sendikalar toplumsal gidiĢat 

hakkında  karamsardırlar. Kentsel cemaatle ve alt tabakalar ortak bir kimlik duygusu 

içinde birleĢebilmekteydi.STK‟lar dinsel gruplar  yada muhalif siyasetçiler tarafından 

harekete geçirildiğinde yerel iletiĢim kanallarıyla birleĢtirildiğinde oldukça büyük etkiye 

sahip olabilmektedir.Akrabalık etnik ve dinsel bağlılıkların oldukça güçlü olduğu bir 

etkileĢim süreci dikkati çekmektedir. Tüm ülkelerde Ġslamcı hareketler ve örgütleniĢ 

geniĢ katılım bulmaktadır(Bayat,80-91). 

Tüm Ortadoğu ülkelerinde  olduğu gibi STK‟lar Mısır içinde oldukça önemlidir. 

Bu kuruluĢlar devletin refahı götüremediği yerlerde ve zamanlarda Uluslararası Sosyal 

Güvenlik ağlarının vazgeçilmez birer bileĢeni olarak, sistemin iĢlerliğinde ve 

sürdürülebilir kılınmasında hükümetlerle halk arasında önemli tampon iĢlevler 
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üretmektedirler. Örn. temel sağlık hizmetlerinin %60‟ını, muayene tahlil gibi ikinci 

sağlık hizmetlerinin tamamını, tarım, konut, küçük  iĢ kredisi refah hizmetlerinin  büyük 

kısmını üstlenmiĢlerdir.Mısırda da STK  binaları dernek iĢlevi görmektedir.ücretsiz ya 

da küçük ücret karĢılığı tıbbi klinik, aile iĢletmesi, dikiĢ, oyuncak, bebek 

yapımı,elektrikli ev aletleri tamiri,vb. gibi kursları halka götürmektedir(Bayat,100) 

(Tareq,Jacqueline 1997). 

Mısır‟da Mübarek rejiminin  ülkesini modernleĢtirilmesinde yaĢanan sorunların 

giderilmesinde reform talepleri bir çözüm olarak öne çıkmıĢtır. Gerek Müslüman 

kardeĢler gerekse Kifaye hareketi,  ile Al Ghad Partisi, Mübarek ile halkı arasında  

gerilimin kontrol edilmesinde uzun zamandır  anahtar bir roller üstlenmektedirler. Hem 

ABD hem de reform yanlıları  mübarek rejiminden memnun değillerdir. Ülke ekonomik 

istikrarsızlık,fakirlik, dinde reform ve ülkenin sıkıyönetim altında yönetilir olması 

toplumsal çatıĢmaların zeminini hazırlamıĢtır. DıĢardan ABD ve AB,değiĢik zamanlarda 

yaptıkları olası dönüĢüm yönündeki uyarılarla, demokratikleĢme eğilimlerini 

güçlendirmektedirler (Çapur,2007). Bu nedenle  Ortadoğu‟daki gerilimlerin 

derinleĢmesi,hem iç hem de dıĢ dinamiklerin kontrolünde ilerlemiĢtir. 

Ortadoğu‟da toplumsal yapıların küreselleĢmenin dayattığı  değiĢen konjüktürü 

içinde modern birey projesinin çöktüğü ve cemaat taleplerinin belirginleĢtiği dikkati 

çekmektedir. Ülkelerin belirli Ģehirlerinde öne çıkan çatıĢmalar, coğrafi Ģehir 

kimliklerini  belirginleĢtirmiĢtir. Bu durum bir baĢlangıç noktası olarak küresel 

sermayelerin bölgeselleĢmelerine ve yerelleĢmelerine  hizmet edebilecek bir ön 

yapılanmaya geçiĢ  süreci olarak değerlendirilebilir.  

 Dolayısıyla bir önceki dönemde inĢa edilmeye  çalıĢılan modernite ve sürecin 

geliĢtirilmesinde yaĢanan sorunların aĢılmaya çalıĢıldığı görülmektedir.Modernitenin 

yaĢanan böylesi bir krizi, bu ülkelerde  toplumsal olaylara zemin hazırlamıĢtır. Bu 

olaylar  Ortadoğu coğrafyasında  Batı‟nın söylemiyle “Arap Baharı” olayları olarak  

Türk Basınında da geniĢ bir Ģekilde yer almıĢlardır. 

KuĢkusuz her toplumsal olayda olduğu gibi, bu olayların da ekonomik, toplumsal 

ve kültürel nedenleri  mevcuttur. Bu ayaklanmalar;Türkiye medyalarındaki haber  

yorumlarında; genel olarak iĢsizlik,yoksulluk, yönetimlerinin  diktatör olması,vb. 

nedenlerle yer almıĢtır. Basın “haber değeri” olarak gördüğü özellikleri olayları 

tanımlarken  kullanmıĢ ve  bu konudaki kamuoyunun düĢüncelerini yönlendirmiĢtir.Bu 

gerekçelerin içinden asıl etkenin ekonomik nedenler olarak öne  çıkarılsa da, olayların 

baĢladığı Tunus ve Mısır‟da zaman zaman güvenlik güçlerinin bile  dahil olduğu bu 
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toplumsal hareketlerin olayların  “yönetim yanlıları ve muhalifler” biçiminde getirilen 

yorumlamalarla dünya medyalarında olduğu gibi Türk medyasında yerini almıĢtır. 

Olayların sürdürülmesi ve yönetilmesinde medya olanaklarının 

kullanılmıĢtır.Toplumsal olayları yönlendiren  aktivistlerin yabancı dil bilen ve  internet 

olanaklarından yararlanabilen, genel eğilimler içinde karar süreçlerini yönlendirebilen 

kiĢiler olması muhtemeldir. Bu yönüyle diğer toplumsal hareketlerle benzerlikler 

göstermektedir. Gösteriler kentlerde yoğunlaĢmaktadır. Bu durum kamuoyu geliĢimine 

medya etkisinide olabileceği kanaatini güçlendirmektedir. 

Medya toplumsal olaylar ile ilgili kanaatler üzerinde etkili olurken, karar sürecini 

belirleme yetkisinde  ve gücünde  olanlar, öncelikle haberin içeriğini olayların genel 

akıĢına uydurarak, ilginç hale getirmekte, ayrıntıları ele alarak haberleri 

biçimlendirmektedir.Bu durumda ayrıntı haberin bütünlüğünün önüne 

geçebilmektedir.Hatta bazen de abartarak  önemli göstererek haber içerikleri üzerinde 

etkili olmaktadırlar (Atabek,DağtaĢ,1998,374-376). Medyadan gelen haberler kamuoyu 

oluĢumunu etkilerken,etkilenenler üzerinde, bireysel ve toplumsal yaĢama aidiyet 

deneyimi üretmektedir. Gündelik yaĢamına ait  stock halde bulunan topluluğun 

davranıĢları düzenleyici normları ve değerleri gündelik pratikler üzerinden yeniden 

yapılandırılmıĢ olmaktadır. Habermas‟ın iletiĢimsel eylemi  topluluk içinde mevcut olan 

bir çok iletiĢim biçimleri üzerinden yürütülmektedir. Kamuoyu etkileĢimiyle dünya 

hakkındaki kanaatleri güçlendirmek üzere, özneler arasında paylaĢılan anlamların, 

topluluğun  önceki tanımlanmıĢ değer unsurları  üzerinden  kurulmakta ve   özneler 

arası iliĢkilerin  birleĢme ve yeniden yapılanma süreci ile yeni bir anlayıĢ üzerinde 

bileĢilmektedir.ĠletiĢim sürecinde doğal diller, gelenekler  kullanılmaktadır.Gündelik 

yaĢamı yöneten kanaatlerdeki ortak varsayımlar,aktörlerin karĢılıklı olarak  paylaĢtıkları 

dünyaya iliĢkin anlayıĢları sembolik olarak katılaĢtırmaktadır (Kjovchelovite,2007,75). 

Arap ülkelerindeki olayların öncelikle bir baĢkaldırı ve yeni bir arayıĢın  

baĢlangıcı olarak değerlendirilebilirse de  bir toplumsal sorunu duyurmaktan çok, bir 

talebi temin etme yönünde giriĢimler olduğu dikkati çekmektedir.Arap kamuoyu hem 

sorunun karĢısında  duyarlılık kazanmıĢ  hem de mevcut geleneksel kültürel unsurlar 

üzerinden gençlerin öncülük ettiği bir yönüyle rejimin değiĢimine diğer yönüyle geniĢ 

toplumsal yığınların karĢı karĢıya geldiği çeĢitli toplumsal sorunlara  dikkatlerin 

çekildiği bir dizi toplumsal eylem biçimleri olarak haberlere konu olmuĢtur. 

Bir çok boyutlarının olduğu bu toplumsal eylemlere basın  kendi ideolojik 

perspektifinden yeniden tanımlayarak kamuoyunu  bilgilendirmekte ve öne çıkardığı 
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toplumsal sorunlar üzerinden Türkiye‟deki kamuoyu etkilenmiĢtir.McCombs ve 

Shaw‟ın(2004)  belirttiği gibi, medya gündem oluĢturmada hangi konuların 

tartıĢılacağını ve dolaysıyla hangilerinin tartıĢılmayacağını değer yükleyerek 

kamuoyunun oluĢmasını etkilemektedir. 

Araştırmanın Yöntem Ve Tekniği 

 Bu çalıĢmada  Türkiye basınını  Arap baharı konusundaki duruĢunun ve 

oluĢturduğu imajın  okunmasına yönelik olarak  politik yelpazenin uçlarını ve ortasını 

temsil edebileceği  varsayılan  üç gazetedeki Arap dünyasına iliĢkin haberler dikkate 

alınarak, niteliksel içerik analizi yapılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi, Zaman, Milliyet 

ve Cumhuriyet gazetelerinden oluĢmaktadır. Söz konusu haber havuzundan Mısır‟daki 

dönüĢüm ile ilgili önemli haber tarihleri;a. ayaklanmaların baĢlaması,b.Hüsn‟ü 

Mübarek‟in yetkilerini devretmesi, c istifası. d. Mübarek‟in yargılanması, önemli günler 

olarak seçilmiĢtir. 25 Ocak,10  ve 11 ġubat,3 Ağustos 2011   tarihleri ve bir gün 

sonraları da olmak üzere, 8 günlük gazetelerin ön sayfaları  incelemeye alınmıĢtır. 

Yukarda sözü edilen tarihler, Mısırdaki değiĢimin önem tarihleridir. Haber fotoğrafları 

incelemeye alınmamıĢ ancak,  Ancak haber metninde anlamı sadece güçlendirme 

hususunda  “düz anlam” bakımından  değerlendirilmiĢtir. Yan anlamlarına 

bakılmamıĢtır. Aynı haber, üç gazetede;a.Haberin yer alıĢ biçimi,b.haberin kapladığı 

alan,c.Olayın Aktörleri, d.Aktörlerin Özellikleri ve tanımlanma biçimleri e.Aktörlerin 

çatıĢma nedenleri, f.Muhalifler  ve muhaliflerin tanımlanma biçimleri, g.Gazetelerin 

Haberlerde  olaylara yaklaĢımı, konularında karĢılaĢtırılmaya gidilmiĢtir. 

Gazetelerde  Arap Baharı Haberlerinin Yer Alış Biçimi ve Önsayfada 

Kapladığı Alan 

 Gazeteler  olaylara baĢ sayfada ya da arka sayfalarda, manĢetlerde ve sür 

manĢetlerde yer vererek anlam yüklemektedirler. Gazetenin  politikaya yaklaĢımı 

temelinde haberler gazetelerin manĢet, sür manĢet, ön sayfa ve arka sayfalarında  

konumlandırılmaktadır. Dolayısıyla  haberin gazetede yer alıĢ biçimi, gazetenin olaya 

atfettiği anlamın  da  bir göstergesi olarak değerlendirilebilinir. Çünkü haber olaya 

iliĢkin bir hikayedir ama  gazete  bu hikayeyi biçimlendirirken haberin gazete sayfaları 

içinde konumlanıĢı üzerinden atfettiği anlamı derecelendirmektedir. 

Zaman gazetesi Mısır olaylarına  ortalama  9.5X23cm  boyutlarda yer ayırmıĢtır. 

Haber spotları kaplama alanının dıĢında tutulmuĢtur. Haber fotoğrafında ortalama 

10x8cm olup, ön sayfada haberle birlikte değerlendirilmiĢtir. Gazete olayların söz 
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konusu tarihlerde kamuoyunun gündeminde olması gerektiği biçiminde bir tutum  

içindedir. Bu anlamda Mısır olaylarına önem atfetmektedir. 

Cumhuriyet gazetesi daha fazla ve  manĢete daha yakın bir konumda yer vererek 

ortalama  17x37cm olaylara daha fazla önem atfetmiĢtir.Daha az ya da küçük  ebatlarda 

yer almaktadır. Ön  sayfada fotoğrafla beraber Hüsnü Mübarek‟in yanmakta olduğu bir 

büyük fotoğrafa yer vererek duyurduğu haberde “ekmekten Ġsyana” “Binlerce 

Mahkumun Firarda” baĢlığıyla,  rejimin ve sistemin yanıp yok olmakta olduğu,  giderek 

düĢen yaĢam standardıyla bağlantılandırılmıĢtır. Fotoğrafla birlikte haberler  daha geniĢ 

alana yayılmıĢtır. Diğer fotoğraflar  ortalama 8x8cm.  yer tutmaktadır. Olayı bazen önde 

küçük bir spota yer vermekte ve devamını  arka sayfalarda yer almaktadır. Diğer 

gazeteler olayları  sür manĢete taĢırlarken Cumhuriyet böyle bir  giriĢimde 

bulunmamıĢtır.Haber ön sayfada oldukça geniĢ yer alabilmiĢtir. Fotoğraflar  

kullanılmıĢtır. 

Milliyet gazetesi biraz daha geniĢ ortalama 23x9 cm.  yer ayırmakta ve  “jetleri 

duyan sokağa koĢtu” baĢlığıyla giren haberin fotoğrafları sürmanĢete çıkmıĢ ve haberin 

alt kısmında Obama‟nın susma iĢaretli fotoğrafına yer verilerek, sokağa koĢan  

muhaliflere dolaylı bir destek olduğu kanaati  oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Haber 

fotoğraflarına daha çok sayıda  yer verildiği bu anlamda görselliği artırarak hem anlamı 

yalınlaĢtırmakta, magazinleĢtirmektedir. Diğer gazetelerle karĢılaĢtırıldığında daha 

büyük ebatlardaki fotoğraflarda bağıran öfkeli gençler  yer almaktadır. 

Haberlerin  Aktörleri 

KuĢkusuz bir olayın orta çıkmasında bir çok etken, kiĢi ve grupların olduğu 

açıktır. Ancak bu baĢlık altında gazeteler tarafından belirginleĢtirilen yani öne çıkan 

siyasi özellikteki haber aktörlerine değinilmektedir.Bunun için aktörlerle ilgili olaydaki 

gücü olumlanan cümle sayılarına  ve düz anlamlarına bakılmıĢtır. 

Zaman gazetesi bu Ģekilde değerlendirildiğinde; olayların kahramanlarını 

belirtirken, Örn.Hüsnü Mübarek‟in ismi üç  cümlede geçerken, Muhammed El Baradey 

iki cümle, Arap dünyasının düĢman ilan ettiği Ġsrail baĢbakanı hakkında  dört cümlede 

Ġslam konferansı baĢkanı  Ekmelettin  Ġslamoğlu  beĢ,  Tayyip Erdoğan‟ın altı, ile 

Barack Obama‟yı ise kendilerini olumlayan  yedi cümle ile olayın baĢ aktörleri 

konumuna yerleĢtirmiĢtir.Olaya Mısır‟ın dıĢarıdan müdahil olanlara gazete önem 

atfetmektedir. Muhalifler, iktidar partisi sözcüsü Alahatttin Hilal, DıĢ iĢleri  bakanı 

Hüssam Zeki, ve Amerikan yönetimi değiĢimi  onaylamaları ölçüsünde haberlerde yer 

aldıkları görülmüĢtür. DeğiĢim yönünde olaylarda etkili olanların ve küresel dünyada 
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güçlü sayılan aktörlere daha geniĢ tanımlamalarda bulunulduğu görülmektedir. 

Muhaliflerin  Kifaye ve 6 Nisan Gençlik  Hareketi de benzer Ģekilde değerlendirilmiĢtir. 

Gazete, Mısır‟ın siyasi partilerine  ve sivil toplum kuruluĢlarına  olayların aktörlerine 

yönlendirici oldukları yönünde anlam yükleyerek, dikkat çekmektedir. 

“Cumhuriyet gazetesinde Arap Dünyasında  Neler Oluyor” baĢlığı altında yer alan 

Devlet BaĢkanı,El Baradey ve Müslüman kardeĢler Örgütü,Mübarek tarafından atanan 

devlet baĢkanı yardımcısı Ahmet ġeik,Saadet El Katatni‟yi ve Hillary Clinton‟u Recep 

Tayyip Erdoğan‟ı ayrıca, Mısır‟dan tahliye edilen Türkiye‟ye gelen Türkiye‟li 

Müslümanlara  dikkat çekĢlmiĢtir.   olayların aktörleri olarak gençler iĢaret edilmekte ve 

özellikle Müslüman KardeĢlere değer verilmekt ve öne çıkarılmaktadır. Olayların 

kahramanlarını göstericiler Mübarekten sonra oğlu yerine geçecek olan Cemal 

Mübarek‟i Hüsnü Mübarek rejimi sürdürmek isteyen ve ailenin devamı olarak 

yönetimde kalmak isteyen aktörler olarak belirlenmiĢtir. Gazeteye göre, bölgede bir 

özgürlük  estirilmek istenmektedir. Hüsnü Mübarek devrilmeye aday bir rejimin  

baĢkanı olarak konumlandırılmakta, o nedenle olayların baĢlangıcından sonuna doğru 

kendisine giderek çok az  değinilmekte, değinilen cümlelerde de  yetkisi, gücü 

olumsuzlanmaktadır.Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi, Mısır halkı muhalif 

gruplarla eĢliğinde  yer verilmiĢtir.  Örtülü olarak Silahlı  kuvvetler diğer iki gazeteye 

göre daha nötr yada olumlu sayılabilecek bir konuma yerleĢtirilmektedir. 

Milliyet gazetesi ve Cumhuriyet gazetesiyle hemen  hemen aynı aktörlerle 

haberlerini  kurgulamıĢtır. Ancak bazı  Avrupa ülkelerinin baĢkanları da dolaylı olarak 

Mısırda ki gidiĢatla ilgili değiĢim yönündeki  duyarlıklıarını ve görüĢleri 

dolayımlanarak düĢüncelerine ve uyarılarına yer verildiği için haber metinlerinde yer 

aldıkları görülmektedir.  

 

Aktörlerin Özellikleri Ve Tanımlanma Biçimleri  

 

Haber aktörleri bu baĢlık altında   değiĢime taraftar olup olmadıkları temelinde 

değerlendirilmiĢlerdir.,Olayların aktörlerine Zaman gazetesi bu bağlamda,  sistemi 

sürdürme isteğinde olanları devlet baĢkanı ve taraftarlarının değiĢim talebi karĢısında 

yetersiz kaldığını ,Muhammet El Baradey‟in imajının olumlandığı, Tayyip Erdoğan‟ın  

ve Obama‟nın muhalifleri destekleyen açıklamalarına ağırlık verildiği görülmektedir. 

Gazete bu açıklamalarını, aktörlerin değiĢimdeki gücü ile kimlik özelliklerini üzerinden 

olumlamaktadır. Devlete bağlı güçlerin  basının olayların çok büyüttüğünü gerçekte  



1047 
 

küçük çaplı olaylar olduğu yolundaki açıklamalarına yer vermiĢtir.Bu açıklamaların  

ıĢığında  dıĢ güçler ve muhaliflerin gözünde Mısır‟a  Tunus‟a benzetilmeye çalıĢıldığını 

belirtilmektedir. Oysa küçük çapta  çatıĢmaların olduğu yönündeki  devlet adına 

konuĢan temsilcinin ya da habere konu edilen diğer aktörlerin değerlendirmeleriyle 

iliĢkilendirilerek, ilgili açıklamaların, mecaz olarak kullanıldığı dikkati 

çekmektedir.Yönetimle muhalefet  arasındaki farklı açıklamaların olduğuna dikkat 

çekilmek istendiği ancak fotoğrafların düz anlamıyla değerlendirildiğinde  ayaklanma 

görüntülerinin ve öfkeli gençlerim  katılımı olduğu izlenimi verecek Ģekilde fotoğraflar 

karelerine  yer verildiği dikkat çekmektedir.Ayaklanmanın   geniĢ halk kesimlerinin 

katılımıyla gerçekleĢtirildiği izlenimi yaratılmaya çalıĢılmaktadır.Gazeteye 

göre;muhalifler Türkiye‟deki demokrasiyi model almaları gerekmektedir.Türkiye‟nin 

bölgede soft bir gücü vardır. Devlete bağlı güçler zorbalıkla hareket ettikleri için kan 

dökülmektedir. DönüĢün ya da değiĢim in yönü, Türkiye‟deki rejim olmalıdır. 

Cumhuriyet gazetesi de olaylardaki muhaliflerden söz ederken az sayıda birkaç 

cümle ile Örn. Muhalifler Mübarek‟i istemiyor,her Ģeye rağmen sistemi sürdürmek 

istemelerinive aldıkları önlemleri olumlamadan vermektedir. Batı‟dan yana olan 

aktörler Erdoğan, Clinton,Zeynel Abidin,vb. yani muhaliflerin yanında yer alanların 

açıklamaları,  detaylandırılmakta ve olumlanmaktadır.Ġslamcıların siyasete egemen 

olmaya çalıĢtığını belirtilmektedir.Ġslamcı gençlerin yönelimlerine, laikliğe, gidiĢatın 

yönüne dikkat edilmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer vermektedir. 

Milliyet gazetesi Hüsnü Mübarek ile birlikte sadece üç aktörün  güçsüzlüğü ile 

ilgili  bilgiye ve gazetenin  görüĢüne yer verilirken, muhalifleri ve muhalifler 

destekleyen  ve Avrupalı siyasi aktörlerin detaylandırılmıĢ görüĢleriyle  değiĢim 

desteklenmektedir.  Onların haklılığı ve doğal tepkileri tanımlanırken, detaylandırılmıĢ 

açıklamaları vardır.Hatta uzun yıllar Mübarek‟in yanında yer alan Muhammet 

Tantavi‟nin bile, Mubarek‟in  gitmesi gerektiğini savunduğu görüĢüne vurgu 

yapılmıĢtır. 

Aktörlerin Çatışma Nedenleri 

Zaman gazetesi çatıĢma nedenleri olarak Hüsnü Mübarek‟in  değiĢimi bastırma 

çabası içinde olduğunu v e ailenin oğullarının  sistemi koruma sürdürme çabalarının 

baĢarısız olacağı izlenimi verilmektedir. Obama‟nın ve Recep Tayyip Erdoğan‟ın ve   

açıklamalarına üzerinden değiĢime gidiĢ  onaylanmıĢtır. Muhalif gruplar ve yönetim 

yanlılarının çatıĢmakta oldukları ve Bu çatıĢmaların Mısır‟a  Tunus‟tan sıçradığı 

üzerinde durulmuĢtur. ġehirlerde meydana gelen çatıĢmalarda muhaliflerle halkın 
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özdeĢleĢtirilerek verildiği çatıĢma haberlerinde, .bilgi teknolojilerinin iĢlevine  dikkat 

çekilmiĢtir.Polis ve askerin çeĢitli müdahale yollarıyla bastırmaya çalıĢtığı olayların 

twitter  ve facebook cep telefonları üzerinden kurulan iletiĢimin geliĢmelere zemin 

hazırladığı, bu nedenle  devletin bu kanaldan iletiĢimi engellemekte olduğuna dikkat 

çekilmektedir.Özellikle Tahrir meydanında bu tür iletiĢim,  toplumsal olayların 

derinliğini azaltmak için bir çare olduğu belirtilmiĢtir. DeğiĢim isteyen grupların insan 

hakları için savaĢmakta olduklar belirtilmiĢtir.Bu nedenle askerler Mübarek‟i değil, 

değiĢimcileri desteklediği yolunda açıklamalara yer verilmiĢtir. 

Cumhuriyet gazetesi  çatıĢma nedenlerini  rejimin günün koĢullarına uygun 

olmayıĢına   ve halklara Ģiddet uygulanmaması gerektiği, halkların değiĢim yanlılarının 

sistemi korumaları gerektiği için çatıĢmakta oldukları belirtilmiĢtir. ÇatıĢma nedenlerini 

muhaliflerin ve devlet yanlısı güçlerin birbirine hegemonya gösterisinde yerlerini 

almıĢlardır. Mübarek‟in istifasına geniĢ yer verilmiĢ ancak olası gelebilecek bir kaos 

dönemi de onları beklediği üzerinde durulmuĢtur. Müslüman KardeĢler, Muhammed El 

Baradey,vb. değiĢim yanlılarını olumlayarak vermektedir. 

Milliyet gazetesi de muhaliflerin çatıĢmalarını  haklı bulmakta, giderek geniĢ halk 

katılımı olduğunu, ve muhaliflerin daha iyi bir toplum için mücadele ettikleri yönünde 

açıklama getirilmiĢtir. Mübarek‟in eĢi Suzan hanımın ve çocuklarının lüks içinde 

yaĢamalarını gören halkın ayaklandığı yönünde ayaklanma gelir dağılımı eĢitsizliğine 

bağlanmıĢ olduğu dikkat çekmektedir.. Fotoğraflarda  değiĢim yanlılarının Mübarek‟in 

gidiĢine olan mutlulukları öne çıkarılmıĢ, Magazinsel açıklamalara ve fotoğrafa yer 

verilmiĢtir. 

Muhalifler  ve Muhaliflerin Tanımlanma Biçimleri 

Zaman gazetesi, muhaliflerin  varlığını ve taleplerini olumlamakta ”haklı tepki 

veren” grup oldukları için, Mısır askerlerinin ve diğer devlete bağlı güçlerinin onlara  

herhangi bir müdahalede bulunmadığı belirtilmektedir.  Muhaliflerin haklı olarak 

özgürlüklerinin peĢinde oldukları yönünde giriĢimleri ve haklı  eylemleri mevcuttur. 

Cumhuriyet gazetesi de,Muhammed El Baradey,   aktörlerin  değiĢimi haklı 

çıkaran açıklamalarına yer verilmektedir.Böylelikle değiĢim yanlıları olarak eylemleri 

dolaylı olarak doğrulanmaktadır. Ülkenin  her tarafında katılımın çok olduğu vurgusu 

yaparak, Muhalifleri halk ile bütünleĢtirilmiĢtir. Göstericilerin  “Tunus‟taki halk 

ayaklanmasından etkilendiklerini söyledikleri ve bu  nedenle Tahrir Meydanını siyasi ve 

ekonomik reform talepleriyle  doldurdukları”, vurgusu yapan gazete,ayaklanmanın 

sadece Kahire ve Ġskenderiye ile sınırlı olmadığı yönünde açıklamalar yapılmaktadır. 
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Muhaliflerin  devletin büyük müdahalesine rağmen,barıĢçıl  tavır içinde olunması 

gerektiği ve baĢlayan göstericilere Yüksek Mahkeme Önünden polisin yaptığı 

müdahalelerinin yetersiz kaldığına değinilmektedir.Sözü edilen mahkemenin, devletin 

egemenliğini sürdüren önemli bir kurumsal ve ideolojik araç olması nedeniyle, rejim 

karĢıtlarına mukavemet gösterdiğine dikkat çekilmektedir.Ancak bu ayaklanma haklı ve 

demokratik bir eylem olarak tanımlanmaktadır.Çünkü daha önceki günlerde kendini 

yakma giriĢiminde bulunan göstericilere de dikkat çekilmekte, “Dünkü öfke gününde 

binlerce kiĢinin  yürüme nedeni siyasi ekonomik reform talepleridir”  kanaati öne 

çıkarılmaya çalıĢılmaktadır. Muhaliflerin gösterilerinin baĢlangıçta barıĢçıl olduğunu 

ancak gerilimin artması  ve güvenlik güçlerinin tutumu sonucunda Ģiddete dönüĢtüğü 

Ģeklinde bir yorumu söz konusudur. Oysa baĢlangıcından itibaren yürüyüĢlerin 

hedefinin, atılan sloganlar da dikkate alındığında  doğrudan sistemi değiĢtirmek 

yönünde toplumsal hareketler olduğu görülmektedir. 

Milliyet gazetesi muhalifleri devlete bağlı güçlerin karĢısında  halkın iyiliği  için 

mücadele eden toplumsal gruplar olarak tanımlanmıĢtır.  Muhalifler daha iyi yaĢam 

talebinde olan kiĢiler olarak tanımlanmıĢlardır. Haklı ve olumlu tavırları gösterileri 

övülmektedir.Nihayet Gitti “ “Dünya Memnun” baĢlığı ile muhalifler yüceltilmekte ve 

olumlanmaktadır.  Önceki sivil ve resmi hükümet yanlıları, ötekileĢtirilmektedir. 

Gazetelerin Haberlerde  Olaylara Yaklaşımı 

Zaman gazetesi muhalifleri rejim karĢıt olarak tam net bir Ģekilde  

tanımlamamıĢtır.Ancak kullanılan baĢlık ile beraber değerlendirildiğinde muhaliflerin  

isteklerini olumlu karĢılamaktadır.Özellikle Tayyip Erdoğan‟ın tutumunu  ve Müslüman 

KardeĢler gruplarının önemine ve iĢlevleri,  ayrıntıya  girilerek olumlanmaktadır. Bu 

durum gazetenin politik yapısının da bir yansıması olarak değerlendirilebilmektedir.    

Cumhuriyet gazetesi olayları okuyucuya aktarma gibi bir yaklaĢım sergilemekte  

ancak daha çok muhalifleri temsil  ettiği için değiĢim yönünde görece daha nötr olduğu 

görülmektedir. Ancak haberlerde asıl nedenlere iliĢkin bir açıklama yoktur. Olayların 

asıl nedeninin ülkenin fakirliği ve gelir dağılımındaki eĢitsizlikler,vb.”  üzerinden 

dolayımlanarak,  değiĢimin yine de olumlandığı görülmektedir. 

  Milliyet  gazetesi, nötr görünme  gayreti içinde olduğu, yani taraflılığını  örtülü 

hale getirmeye çalıĢtığı dikkati çekmektedir.Ancak olayları yayın politikasının da bir 

gereği olarak, kolay okunur anlaĢılabilir hale getirirken egemen ideolojini dıĢına 

çıkmadığı görülmektedir.Mübarek‟in gidiĢine açıktan destek verdiği 

görülmektedir.Olaylara magazinsel biçim kazandırarak vermektedir. 
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Sonuç 

Mısır‟da  haberlerin yer alıĢ biçimine bakıldığında, gazetelerin  olayların ortaya 

çıkıĢını doğrudan ya da dolaylı olarak olumladıkları dikkat çekmektedir.Ön sayfalarında 

birbirine yakın bir geniĢlikte yer vermiĢelrdir. Zaman  gazetesi incelenen haberler içinde  

Türkiye üzerinden baĢbakanın rolüne dikkatleri çekmektedir.Ġktidar partisine olan 

desteğini, Mısır olayları üzerinden dolayımlayarak sürdürmektedir. Ayrıca haber 

içeriklerinde Batılı gözlemcilerin Türkiye‟nin rolüne dikkat çektiği açıklamalara  yer 

verilmiĢ, bu anlamda söz konusu görüĢler olumlanmıĢtır. Türkiye bu olaylarda baĢrol 

oyuncusu, Weber‟in  metodolojik yaklaĢımıyla, “bir ideal tip”  özelliklerine sahip bir 

tıpkı Mısır gibi çoğunluğu müslüman olan demokratik bir ülke  konumuna 

yerleĢtirilmektedir. Böylelikle Zaman gazetesi, hem  Mısır‟dan haberlere yer vermekte 

hem de  Türkiye‟deki iktidara olan desteğini sürdürmektedir.Cumhuriyet gazetesi 

haberlerinde ise  iktidara desteği olmaksızın tespit ettiği ve kurguladığı haberlerde 

benzer ayaklanma  nedenlerinden söz etmektedir. Görece askerlere, laikliğe, gelir 

dağılımı eĢitsizliği, vb. konulara daha çok dikkat çekmektedir.Milliyet gazetesi  

fotoğraflarda  ve haber baĢlıklarında  olayları magazinleĢtirerek ve  muhalifleri bir 

gençlik hareketi gibi  değerlendirmekte,  fotoğraflara daha çok yer vermektedir.  

vermektedir. Gerek Miliyet‟in gerekse Cumhuriyet‟in mesajları, aynı tarihlerdeki Batı 

basınıyla( örn. New York Times gibi) değiĢimin olumlanması temelinde benzerlikler 

göstermektedir. 

Üç gazetede de Tunus‟tan baĢlayan olayların Mısır‟ı da etkilediği  görüĢü öne 

çıkmakta çünkü gazetelere göre rejimin bugünün gereksinimlerini karĢılamaktan uzak  

ve Mübarek diktatör olduğu yönünde birleĢmektedir.Böyle bile olsa değiĢimin 

sonrasında yeni dönemin olası eğilimleri,hiç konu edilmemiĢtir.Gazeteler katılımın 

büyük halk kesimlerinin desteğiyle ortaya çıktığı üzerinde hemfikirdir.Haberlerde 

Amerikan  baĢkanının açıklamalarında “hükümetin itidalli olduğunu ve halkın yanında 

yerini aldığı” söylemlerine  yer vermeleri, okuyucunun gözünde  Amerika‟nın olayların 

geri plandaki aktörü olması kanaatlerini  zayıflatmaktadır. Oysa bu coğrafyadaki 

değiĢimin yönü ve özellikleri, Ortadoğu halklarının görünürdeki taleplerinin arka 

planı,vb birçok konu,Türkiye Kamu oyununda da gündemine yerleĢmesi gerekirdi. 
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Gazetelerin bu bakıĢı küresel kapitalizmin görünen yüzüyle benzeĢmektedir. BaĢlıklarda 

Ölü ve yaralı sayısının  öne çıkmasıyla ayaklanmanın büyüklüğüne  dikkat çekilmeye  

çalıĢılmıĢtır.  Yıllardır aynı aileden gelen yönetimin el çektirilmesine yönelik karĢı bir 

hegomanyanın çoğunluğu genç olan  halk tarafından temsil edildiği görüĢü 

benimsenmiĢtir.Dolayısıyla bir halk hareketi olduğu görüĢü, halkın göstericilerle özdeĢ 

kılınması ya da aynılaĢtırılması savından, özellikle Milliyet gazetesinde daha  baĢat 

olmak üzere, Zaman ve bazı haberlerinde  de Cumhuriyet gazetesinin  ortak hareket 

ettikleri görülmektedir. Diğer yandan  haberlere konu olan olayların,  kent 

merkezlerinde olduğu vurgulanmaktadır. Bu durum Söz konusu ülkelerin Batı‟ya göre 

sonradan modernleĢmesinin yarattığı hızlı kentleĢme sonucunda kentle uyum ve 

bütünleĢme süreci içinde ekonomik sorunları baĢta olmak üzere konuya iliĢkin çoklu 

nedenler haberlerde  göz ardı edilmiĢtir.Kentlerde yaĢayanların ve birkaç  kentin 

toplumsal alt tabakaların da katılımıyla gerçekleĢtiği  hiçbir haberde yer almamaktadır. 

Ayaklanma nedenlerinde halkın memnuniyetsizliklerinin bütüncül olduğu ve farklı 

toplumsal katmanların farklı taleplerle destek verdikleri yönünde de  bir açıklama 

yoktur. Coğrafyanın etnik gruplarının ve özelliklerinin  olaylardaki  etkisinin olup 

olmadığı, Ortadoğu‟da  çok sayıda  mevcut toplumsal farklılıkların göz ardı edilerek,  

gündelik olaylar üzerinden Mübarek, “diktatör, dikta yönetimi, firavun,vb.“ 

streotipleĢtirmelere yer verilerek, yönetimin gidiĢini olumlamaktadır. Özellikle Zaman 

gazetesi yazarı  Ali H.Aslan‟ın Washington‟dan  bildirdiği haberdeki, Obama‟nın  

konuya iliĢkin açıklamaları ile gazetelerin görüĢleri benzeĢmektedir. Obama  bu 

haberde, Mübarek‟in gidiĢinden  memnuniyetinin ifade etmektedir. Ayrıca yazıda, 

Mısır‟daki  askerlere demokrasiye  geçiĢi  önerirken, Mısır halkı için ise  Ģu açıklamayı 

getirmektedir (Zaman, 12.2.2011). 

ABD BaĢkanı, yeni askeri yönetime olağanüstü hal kanununu kaldırması, anayasanın bazı maddelerini ve kanunları 

gözden geçirerek değiĢimi 'geriye döndürülemez' hale getirmesi, 'özgür ve adil' seçimlere götürecek 'açık bir güzergâh' 
açması çağrısında bulundu. Demokrasiye geçiĢ sürecinde Mısır'daki 'tüm seslerin masaya oturtulması gerektiğini 

vurgulayan Obama, Mısır'ın 'dostu' ve 'ortağı' ABD'nin gereken bu süreçte gereken her yardımı yapmaya hazır 

olduğunu söyledi. "Mısır bize ilham verdi." diyen Obama, yapılan barıĢçı devrimin 'Ģiddet kullanmamanın ahlaki 
gücü'nü ve 'insanlık onurunun gücü'nü gösterdiğini kaydetti. ABD BaĢkanı, tarihiyle, kültürüyle, özgürlük aĢkıyla, 

giriĢimci yeni nesliyle övdüğü Mısırlıların sadece ülkelerini değil, dünyayı da değiĢtirdiğini belirtti. 

Haberde küresel ekonomik kriz,ve Mısır‟ın devrilen yönetiminin küresel dünyanın 

talepleri içinde neye karĢılık geldiği dillendirilmeden, değiĢim onaylanmıĢtır. 

Gazetelerin genel eğilimleriyle Obama‟nın  ifadesinin benzerlikler içerdiği 

görülmektedir. Obama‟nın Mısır ile ilgili değerlendirmelerinde, Mısır‟ın dostu ve ortağı 

olduğundan söz etmektedir. Sözü edilen  değiĢimin oturmasında niçin yardım 
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yapılacağı, kurulacak ortaklığın ne olduğu” konusu ucu açık, belirsiz bir 

sorudur.DeğiĢimin oturması yönünde Mısır‟a yardımın yapılacağını, kendilerine ilham 

verdiğini, özgürlük aĢkına ve giriĢimciliğe vurgu yapması,yeni dönemin küresel 

ekonomik iĢleyiĢi ile bu coğrafyanın bütünleĢme ya da eklemlenmesinin söz konusu 

olacağını perdelediği ve Mısır‟ın yeni döneminin  Obama tarafından olumladığı dikkat 

çekmektedir.KuĢkusuz bu durum Amerikan ulusal çıkarları için uygun olabilmektedir 

ancak Türkiye‟deki basının tutumu ve görüĢü de  bu yöndedir. Oysa benzer Ģekilde 

Türkiye‟nin Mısır üzerinde ulusal çıkarları yönünde beklentileri yoktur.Bölgenin kendi 

iç dinamikleri ile Batılı‟ların ülkeye bakıĢı ve medyadan bu tür mesajların sürekli 

yaygınlaĢması, bu toplumların kendilerine olan algılarını da  etkilemiĢ olmaktadır. 

Diğer yandan, bölge ülkeleri Arap baharından önce Batılı ülkelerle dıĢ yatırımlar 

ve dıĢ ticaret için bir çok antlaĢmalar imzalanmıĢ durumdaydı.Ülkelerin yasal alt yapısı 

ve bürokratik yapılanmaları  güvenli bir iĢ dünyası olanakları yaratmaktan uzaktı.Batılı 

giriĢimcilere istikrarlı ve güvenli ortamlar sunamamaktaydı.Dünya Bankası AraĢtırma 

Raporlarında bu durum sıklıkla dile getirilmekteydi.Rusya ve Çin gibi ülkelerin bu 

bölgede Batı‟nın etki alanını daraltması olasılığı, Batı‟yı bu demokrasilerin arkasında 

durmaya  yönlendirmiĢ olabilmekteydi (Russet, 1993: 3-16; Kasler , Thompson, 2005: 

3-35Aktaran: Özev,2011,235). Batılıların  ve Batı medyasının bölgedeki geliĢimleri ile 

ilgili olumlu mesajlarıyla,  Türkiye‟deki medya mesajlarının   benzer olduğu 

görülmektedir. 

Haberlerden “ bugüne uyum yapamayan ve bu nedenle gitmesi gereken rejimler” 

olarak nitelendirilen yönetimlerin, halkın taleplerini karĢılamaktan uzak oldukları 

dikkati çekmektedir.DeğiĢim, değiĢim isteyen  halkları olduğu kadar, Batı‟yı da 

memnun etmiĢtir. Oysa Türkiye‟nin ve Türkiye‟nin içinden çıkan giriĢimcilerin çıkarları 

yönünde bile olsa ve “ulusal olarak betimlenen” beklentilerinin dikkate alınmadığı, Batılı 

ülkeler gibi bir dıĢ siyasetinin olmadığı yönünde açıklamaya yer verilmemiĢtir.Türkiye 

medyası da Batı medyası gözünden olaylara tanıklık etmiĢ ve haber metinlerine 

aktarmıĢtır.Oysa Haberlerde görünenin arka alanının okuyucuya verilmesi ve kamuoyu 

farklı  bir yaklaĢımla bilinçlendirilmesi  demokratikleĢme sürecinin bir gereği olabilirdi. 

Üç gazetede de Batı gözünden  benzer açıklamalar yapmakta bugünün küresel 

kapitalizminin dinamiklerine, değiĢim sonrası  gelecek yeni yönetimlerin nasıl adapte 

olabileceğine iliĢkin bir açıklama getirme gereği, duyulmaması ilginçtir. Kendilerinin  
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bizzat Afrika coğrafyasında olmadığı halde özellikle  Türkiye, Amerika 

BaĢbakanlarının, Avrupa Birliği ülkelerinden bazı Avrupalı siyasi aktörlerin   

söylemlerinin haberlerde temsil edildiği ve görünürde değiĢimi desteklemeleri 

yönündeki  eğilimlerin olumsuzlanmaksızın, kendi coğrafyalarının toplumsal 

hareketleriymiĢ gibi yorumlamaları ve açıklamalarına referans gösterilerek, haberlerin 

kurgulanması  hatta onların baĢ aktörler konumuna yerleĢmeleri  ilginç olmaktadır. Bu 

haliyle gazeteler, söz konusu Arap ülkelerinin ulusal çıkarlarını değil, ,küresel 

kapitalizmin taleplerini dikkate almakta tüm dünyanın küresel pazarlara açılması 

sürecini destekleme yönünde bir yaklaĢım sergilemiĢ olmaktadırlar.  
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