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TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET  

Yazılı tarihin merkezinde yer alarak iletişim kültürünün biçimlenmesinde 
büyük rol oynayan Orta Doğu Medeniyetleri, küresel ekonomi ve uluslararası 
ilişkiler alanlarında yaşanan gelişmeler sonucunda, günümüz dünya siyaset 
tartışmalarının yeniden merkezi hâline gelmişlerdir. I. ve II. Körfez Savaşlarının 
ortaya çıkardığı yeni yapılanma ile üzerinde siyasal tartışmaların yürütüldüğü 
siyasal projeksiyonlar, Orta Doğu kamuoyunda medya aracılığıyla 
kitleselleşmekte ve dünya gündemi içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. 
Siyasetin ve siyaset aracılığıyla inşa edilen uluslararası demokrasi anlayışına 
Orta Doğu’nun katılımı, Batı ve Doğu dünyasının kuramsal yaklaşımları 
içerisinde farklı şekillerde anlamlandırılmakta; ancak I. Körfez Savaşı’nın CNN 
International, II. Körfez Savaşı’nın ise El Cezire (Al Jazeera) gibi farklı içerik 
ve örgütlenme tarzına sahip kitle iletişim kanallarını güçlendirdiği yorumu ortak 
paydayı oluşturmaktadır. Orta Doğu’daki politik aktörleri dünya geneline 
taşıyan ve dünya siyasetindeki tartışmaları ve uluslararası ilişkilerdeki 
gelişmeleri Orta Doğu coğrafyasında yerelleştiren kitle iletişim kanallarının, 
çokkültürlülük konusunda bir sınavdan geçtikleri ileri sürülebilecektir. Bu 
doğrultuda, çalışma kapsamında iletişim kanallarının, özellikle de televizyonun 
uluslararası siyasal gelişmeler üzerinde âdeta belirleyici hâle geldiği 
günümüzde, çok köklü bir iletişim tarihine sahip olan Orta Doğu’da siyasete 
yön veren global ve yerel iletişim ortamlarının önemi tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, kitle iletişimi, uydu yayıncılığı, Arap 
siyasetindeki dönüşüm, kültürün uluslararasılaşması.  

ABSTRACT 

The Middle East civilizations, having a great role in the shaping of 
communication culture as being in the center of written history, as a result of 
developments living in the areas of global economy and international relations 
again became the center of recent debates in the world politics. With the new 
construction occurred by 1st and 2nd Gulf Wars, political projections that politic 
debates put forward on, are being masses in the Middle East public opinion 
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through media and getting an important place in world agenda. Middle East’s 
participation in politics and international democracy approach that is coming 
with the politics is interpreted differently in the theoretical frameworks of East 
and West, but the interpretation of strengthening of the channels from different 
contents and organization modes such as CNN International after 1st Gulf War 
and of Al Jazeera after 2nd Gulf War, are the common ideas. It can be claimed 
that mass communication channels, which are carrying politic actors in the 
Middle East to the world agenda and localizing debates in world politics and 
developments in the international relations to the Middle East geography, are 
giving an exam about multiculturalism. In this direction, in the scope of this 
study, the importance of global and local communication environments 
directing politics in the Middle East which has a cumulative communication 
history will be discussed in today’s conditions that communication channels, 
primarily television, became dominant on the international political 
developments.  

Key Words: The Middle East, mass media, satellite communication, 
transformation of Arabian political order, internationalization of culture.  

GİRİŞ 

Bilinen insanlık tarihini kısaca özetlemeye çalıştığımızda, karşımıza en sık 
çıkacak jeo-politik kavram Orta Doğu olacaktır. Orta Doğu coğrafi bir 
betimlemenin ötesinde, ekonomi, siyaset, mühendislik, mimari, hukuk, 
edebiyat, felsefe, din ve kültür gibi kavramlarla özdeşleşmiş bir ilişkiler yumağı 
olarak anlam kazanmaktadır. Orta Doğu tarihi, kültürünün merkezine farklı 
iletişim biçimlerini ve tarzlarını alan köklü medeniyetleriyle, geçmişi anlayarak 
geleceğe yön verme çabalarımıza kaynaklık etmektedir. Bu geniş topraklara ait 
tarihin her aşamasında, örgütlenme, teknolojik gelişme, yönetim ve savaş gibi 
konularda sunulan enformasyon ile dikkatlerin bölgeye odaklanması mümkün 
hâle gelmiştir.  

Orta Doğu’nun siyaset, din ve kültürü bütünleştiren uygarlıkları, son 
yüzyıllık dönemde ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yaşanan 
gelişmelerin etkisiyle, güncel ve evrensel tartışmaların yeniden merkezi hâline 
gelmişlerdir. Batı dünyasında uluslararası ilişkiler üzerinde ikincil düzeyde 
sonuçlar doğuran iletişim ve medya ortamları, Orta Doğu’da âdeta birincil unsur 
olarak karşımıza çıkmakta ve bölgedeki siyasal aktörlerin gerek egemenliklerini 
meşrulaştırmalarında gerekse uluslararası kamuoyu içerisinde yer edinme 
çabalarında başat bir konuma yerleştirilmektedir. Pek çok yerde olduğu gibi 
Orta Doğu’da da medya, uluslararası ilişkilerden kişilerarası ilişkilere değin 
uzanan bir iletişim yelpazesinde anlamlılığın, tahakkümün ve direnişin 
sergilendiği ortamlara işaret etmektedir.  

Bu kısa çalışma ile Orta Doğu’da sivil toplumun inşasında önem kazanan ve 
dünya siyasetindeki tartışmaların ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmelerin 
yerelleşmesi ile bölgesel olayların uluslararasılaşmasında rol oynayan kitle 
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iletişim dinamiklerinin, özellikle de televizyon yayıncılığının analiz edilmesi 
amaçlanmaktadır. Konunun çok boyutluluğu ve kapsamlılığına karşın, 
çalışmanın genelde bölgenin medya politikalarına özelde de uydu televizyon 
yayıncılığının sonuçlarına odaklanması, uluslararası medya düzeniyle ilgili 
somut bir tartışma platformu oluşturulması hedefimizle örtüşmektedir.  

Orta Doğu’da Sivil Toplum Tartışmaları ve İletişim 

Orta Doğu’da sivil toplum kavramı, devletleşme sürecini takip eden 
dönemdeki siyasal iletişim dinamiklerinin biçimlendirdiği bir zeminde ortaya 
çıkmıştır. Suudi Arabistan’da Abdülaziz bin Suud’un 1932-1953 yılları arasında 
gerçek anlamda bir devlet olma\kurma amacına odaklanmış Hükûmdarlığı; 
Fransız manda idaresinin sona ermesiyle 1943’te Lübnan’ın, 1944’te de 
Suriye’nin kuruluşu; Birleşmiş Milletler kapsamında yürütülen görüşmeler 
sonrasında uygulamaya konulan taksim planı çerçevesinde 1948’de İsrail’in, 
1949’da da Ürdün Krallığı’nın kurulması; Arap sosyalist milliyetçiliğinin 
örgütlenmiş biçimi olan BAAS’ın 1958 darbesiyle Irak’ta cumhuriyeti ilan 
etmesi; İngiliz sömürge idaresi denetimdeki Kuveyt’in 1961’de, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Bahreyn ve Katar’ın da 1971’de bağımsızlıklarını ilan etmeleri; 
XVIII. yüzyılın sonunda kurulan Umman Sultanlığı’nın 1970’den itibaren 
modern kamu kurumsallaşmasını benimsemesi ve devlet yapısını köklü biçimde 
revize etmesi; Nisan 1979’da İran’da Şahlık rejiminin yıkılarak İslam 
Cumhuriyeti’nin kurulması; I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yemen’in 
Soğuk Savaş’ın ve Mısır-S. Arabistan çekişmesinin yaşandığı bir ortamda iç 
savaşa ve Kuzey-Güney bölünmesine değin varan bir tarihsel süreçten geçtikten 
sonra Mayıs 1990’da yeniden birleşerek cumhuriyeti ilan etmesi ve 1990 
Ağustos’unda Irak’ın Kuveyt’e saldırmasıyla başlayıp Saddam rejiminin 
yıkılması ve ABD askerî güçlerinin Irak’ı işgali ile hâlen devam eden I. ve II. 
Körfez Savaşları süreçleri geniş bir coğrafyada otoriter sistemlere karşı 
alternatif yönetimler (ya da alternatif otoriterlikler) aranmasına işaret 
etmektedir. Orta Doğu’da yönetim üzerindeki erk mücadelelerinin söylemsel ve 
eylemsel içeriği, siyasallaş(tırıl)mış İslam, modernleşmenin neden olduğu 
demokratikleşme ve kültürel-tarihsel birikim gibi üç farklı düzlemde 
kurgulanmakta ve her düzlemin açığa çıkardığı aktörlerin ekonomik-politik 
birliktelik ya da ayrışmalarının üzerine de egemenlikler inşaa edilmektedir. 
Örneğin İran’da Şah rejimini fundamentalist–sosyalist bir ittifakın devirmesine 
karşın, devrimin hemen ertesinde ulusal enerji ve doğal kaynak yönetiminin 
İslami kesimlerce kontrol altına alınmasıyla ‘İslam Cumhuriyeti’nin kurulması 
mümkün hâle gelirken; Haziran 1978’de birleşme çabalarını yürüten Kuzey 
Yemen Devlet Başkanı El-Gaşmi ile Güney Yemen’in SSCB karşıtı Çin yanlısı 
Devlet Başkanı Ali Rübeyyili’nin iki gün arayla öldürülmeleri, bu dönemde 
ABD-SSCB-Çin Halk Cumhuriyeti arasında yürütülen uluslararası güç 
dengeleri ve enerji kaynakları siyaseti çerçevesinde değerlendirilmelidir.  

Arap Dünyası’nın diplomasi ve uluslararası ilişkilere bakışı da, yerel ölçekte 
gelenekselleşmiş ve bütün Orta Doğu uluslarınca paylaşılmış bu üç farklı 
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gelenek tarafından biçimlendirilmektedir. Siyasallaş(tırıl)mış İslam yanlıları, 
süre giden krizin ve Orta Doğu toplumlarındaki geniş kapsamlı sorunların 
İslam’dan ya da İslami düzenden uzaklaşılmasından kaynaklandığını dile 
getirirlerken; sorunların çözümü için modernleşmeyi ve bunun yol açtığı Batı 
tipi kurumsal demokratikleşmeyi kaçınılmaz gereklilik olarak görenler ise 
egemenliğin meşrulaştırılmasında dinin kullanılmasının Orta Doğu 
toplumlarında gericiliğe ve otoriterliğe kaynaklık ettiğini ifade etmişlerdir. 
“Modernistler halihazırdaki Arap devletini sultâni, neo-memlukî ya da ataerkil 
olarak nitelerken; İslamcılar, devleti, yabancı tarz norm ve değerleri devralması 
ve İslam düzeninden uzaklaşması nedeniyle bir yabancı cisim olarak 
eleştirmektedirler” (İbrahim, 1997: 41-42). Bir diğer söylem olan kültürelcilik 
ise Arap kültürünün hukuk, ticaret, günlük yaşam gibi konulardaki tarihsel 
birikiminden faydalanmaksızın Orta Doğu’da hiçbir konuda kesin sonuca 
ulaşılamayacağı üzerine inşa edilmiştir. Ancak gerek aktörlerin söylemleri ile 
eylemleri arasındaki tutarsızlıklar ve gerekse eylemselliği yürüten ile bu 
eylemsellikten yararlanan (politik çıkar sağlayan) aktörler arasındaki 
farklılaşmalar, sivil toplumun tüm unsurlarıyla gelişebileceği (kamusal alan ile 
ferdi özgürlüklerin bütünleştiği) bir sosyal zemine imkân tanımamaktadır.  

Orta Doğu’da sivil toplumun biçimlenişinde entelektüellerin ve onların 
sorunlar karşısındaki ideolojik yaklaşımlarının (diğer bir ifadeyle sorunları 
ideolojikleştirmelerinin) etkisi olduğu bilinen bir gerçekliktir. Çok geniş bir 
ideoloji yelpazesinde, farklı ve dönemsel gruplaşmalar içerisinde ve kimi zaman 
legal kimi zaman da illegal düzeylerde siyasal yaşamın sürdürüldüğü Orta 
Doğu’da, entelektüellerin yönetici elitlerle mücadelelerinin düzeyi, sivil toplum 
tartışmalarındaki yukarıdan dayatmacı kazanımları dışsallaştırmıştır. Bunun tam 
tersi bir durum olarak, entelektüel kesimin yer yer yönetime katılarak uzlaşma 
ve paydaşma arayışlarına karşın, toplumun gerek ulusal gerekse uluslararası 
siyasal ilişkilerin sonucunda siyasallaşması ise tabandan yükselen sivilleşme 
eğilimi olarak açığa çıkmıştır. Bölgenin hemen her yerinde kurulan birbirine 
benzer otoriter devletlerin yönetici sınıflarına göre, ideolojik siyaset, reformu ve 
bazen de devrimi amaçladığı için tehlikelidir. Yine yöneticilere göre, ideolojik 
gruplar kitlesel örgütlenmeye başvurdukları için sıradan halk kesimlerini sivil 
toplumun ideolojik siyaset saflarına çekme tehdidi de yaratmaktadır (Zubaida, 
2005). İktidarların bütün olumsuz yaklaşımlarına rağmen toplumsal örgütler ile 
siyasal partiler dışındaki gruplar, bazı noktalarda kendi taleplerini yönetimlere 
kabul ettirmeyi ve kısmi bir söylemsel ve eylemsel hareket serbestliği alanı 
oluşturarak kamusal alanı devlet müdahalelerine karşı korumayı başarmışlardır. 
Sivil toplumun (el-müctemia el-medenî) gelişimiyle, Arap dünyasında 
demokratik bir dönüşümün imkânlarının zorlandığı görülmektedir. Orta 
Doğu’da sivil toplum ve kurumları, demokratik ilkelerin kök salmasını 
sağlamayı ve demokratik değişimi başarısızlık tehlikesine karşı korumayı kendi 
görev alanı olarak sahiplenmişlerdir (İbrahim, 1997). Bu bağlamda medya, sivil 
toplumun kurulmasına yönelik örgütlülüğe katıldığı ve özellikle söylemsel 
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alandaki tartışma serbestisine destek verdiği ölçüde toplumsal saygı gören bir 
aktör olmuştur.  

Orta Doğu Medyası: Demokratikleşme Yönündeki Baskılar 

Orta Doğu’nun dünya medyasında konu edinildiği haberlere yakından 
bakıldığında, gündemde yer bulan haberlerin jeo-stratejik konum, yaşanan terör 
eylemleri ile savaşların sonuçları, petrol üretiminin dünya ekonomisi ve siyaseti 
üzerindeki rolü ve İslamın insan yaşamındaki yeri ile gelenekler üzerindeki 
etkisi başlıkları altında toplandığı görülmektedir. Edward Said’in 1996 gibi 
erken bir tarihte “Batı’ya ait genellemelerde, ciddî çalışmalar yerine 
gazetecilerin ölçüsüz ifadelerle günübirlik hazırladıkları, ardından medyanın 
edite ediyorum diye dramatize ederek yayımladığı ifade ve demeçlerle 
karşılaşıyoruz daha çok. Güvenilmez kaynaklara dayalı çalışmalar, olduğundan 
daha önemli gösterilip fundamentalizm üzerine sabit imalarda bulunulurken, 
okurların İslam ve fundamentalizmin aynı şeyler olduğuna inandırılması 
amacıyla bu iki farklı anlam arasında kasıtlı bir bağ yaratılıyor” (Said, 2000: 16-
17) sözleriyle eleştirdiği bakış açısı, 11 Eylül Olayları’nın ertesinde aşırı güç 
kazanan bir uluslararası ilişkiler yorumuna dönüşmüştür. Batı’nın kendine 
odaklanmış ve Batı tarzı sanayileşememiş, sosyo-kültürel bakımdan Batı dışı 
gelişim çizgisine sahip çıkmış çevre ülkelerini yoksayan, dışlayan ve 
ötekileştiren bakış açısı, uluslararası medyayı ve bu medyada sunulan içeriği 
doğrudan belirler hâle gelmiştir. Batı medyasının bu tek yönlü işleyişi, dış 
politika ile ilgili konularda serbest piyasa ekonomisi ile uluslararası ilişkilerin 
işleyişini ortaklaştırmakta ve kendi gündeminde muhalif ve uygunsuz bilgi ve 
görüşler yer bulmasına engel olmaktadır (Herman, 2003).  

Bu durum karşısında Orta Doğu medyası nasıl anlamlandırılmalıdır? 
Egemen Batı yorumlarının dışından bir bakışla, Arap dünyasındaki kitle iletişim 
süreçlerinin ve bu süreçleri yönlendiren dinamiklerin anlaşılması mümkün 
müdür? Her ulusal, uluslararası ve çokuluslu medya örgütlenmesinde olduğu 
gibi Orta Doğu medyası da teknolojik, yapısal ve etik tartışmaların yoğun olarak 
yaşandığı bir ortamda gelişim göstermektedir. Son yıllarda Arap medyasına 
hâkim olan yayıncılık teknolojisi yenilikleri, çeşitlenmiş ve ticarileşmiş bir kitle 
iletişim içeriğinin gelişimine de imkân tanımıştır. Orta Doğu’da ulusal medya 
sistemlerinin iç işleyişlerine ya da birbirleri arasındaki ilişkilere dönük analizler 
sınırlı düzeyde öneme sahip olmakla birlikte; medya, siyasal özgürlük ve 
demokratikleşmenin desteklenmesi, sosyo-kültürel dönüşümün tetiklenmesi, 
etnik ve cinsel kimliklerin vurgulanmaya başlanması, pazarın küresel olarak 
algılanması ve iş dünyasının profesyonelleşmesi süreçlerine katkıda bulunan 
temel kurum olarak görülmeye başlamıştır. Körfez Savaşları sonrasında bir 
bütün olarak Arap dünyası, uluslararası ilişkilerde medyanın gerek ülke içi 
gerekse ülke dışı kamuoyunu yönlendirme aracı olarak kullanılabileceğinin 
bilincine varmış durumdadır.  



 

 

1374 

 

Orta Doğu’da televizyon yayıncılığı ortamı hızla değişmiş ve hâlen 
değişmeye de devam etmektedir. Arap dünyası dışında üretilmiş programlar ve 
içerik formatları bölgeye taşınmakta ve yeni program akışları ile izleyici 
gruplandırmaları da mümkün hâle gelmektedir. Televizyon yayıncılığındaki 
değişim beş grupta toplanabilecek sonuçlar doğurmuştur (Sreberny, 2000: 64-
65): I. Körfez Savaşı sonrasında Orta Doğu, görselliğin tamamen devlet 
kontrolü altında olduğu çok sınırlı bir televizyona erişim konumundan, çeşitli 
kanallar arasından tercih yapılabilen bir pazara dönüşmüştür. Çeşitlenme, 
rekabet ortamının ve artan rekabet koşulları da medya kanallarının yayın 
içeriklerinin güncelleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. İkinci olarak, görsel-
işitsel medyanın basına göre daha geniş bir izleyici kesimine ulaşabilmesi, 
ulusal-bölgesel düzeyde tanımlanmış bir izlerkitlenin oluşmasına hizmet etmiş 
ve Arap dünyasının kültürel-siyasi ortaklıklarının paylaşıldığı yeni bir alanın 
ortaya çıkmasına imkân sağlamıştır. Üçüncüsü, ataerkil kültürün egemenliğini 
sürdürdüğü, dinî değerlerin ve sosyal geleneklerin egemen kültürü yoğun olarak 
desteklediği ve kamusal alana genellikle eril bir içeriğin hâkim olduğu 
koşullarda aile ortamına/evlere televizyonun nüfuz etmesi, derin sosyo-kültürel 
tartışmalara yol açmaktadır. Bir diğer dönüşüm alanı ise, geleneksel içerikte 
yapılandırılmış ve popüler bir radyo ağı ile uydu yayıncılığına odaklanmış 
televizyon yayıncılığı arasındaki karşılıklı meydan okumadır. Mesajın hangi 
kanaldan, kime ve nasıl iletileceği sorusu Orta Doğu’da hâlâ önemini 
korumaktadır. Son olarak da, insanların, vatandaş veya siyasi katılımcılar olarak 
değil, de genellikle tüketiciler veya izleyiciler olarak işaret edildikleri bu yeni 
ortamda, televizyon, siyasi tartışmalarda neyin dikkate alınacağının 
tanımlanması ve anlamlandırılmasında resmi politikaların tipik araçlarından 
daha etkili bir rol oynayabilmektedir. Televizyon ulusal-bölgesel siyasetin 
üretilmesi-yürütülmesinde, yazılı basın ortamına kıyasla daha çok insanı 
kuşatmakta, daha gelişkin arzulara sahip çıkmakta ve daha yeni ufuklara doğru 
yol almaktadır.  

Son çeyrek yüzyıl Orta Doğu medyasının çok hızlı bir değişim gösterdiği 
dönem olmuştur. Orta Doğu ülkelerinde ulusal karar verme süreçlerinin medya 
ortamını şekillendirmede önemli bir yere sahip olduğu yorumu (Rugh, 2004: 
2007) geçerliliğini sürdürmekle birlikte; uluslararası enformasyon ve iletişim 
kaynaklarından beslenen Arap dünyasının yerel siyasal karakter ve kurumlar 
üzerinde değişim yönünde bir güç oluşturmaya çalıştığı da tartışılan bir 
gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta Doğu’da medyanın kamu ya da 
özel mülkiyetin denetiminde olması, siyasal yapı üzerinde önemli bir farklılık 
yaratmamaktadır. Ulusal kitle iletişim mekanizması üzerindeki hukuki, 
ekonomik ve kültürel baskılar; ulusal haber ajanslarından elde edilen kontrol 
edilmiş enformasyon ile haber ve yorum yapma zorunluluğu ve medya 
kurumlarının kilit noktalarına iktidarın tavsiyesi (!) –hatta zaman zaman tayini– 
ile gelen yazar ve editörlerin oto sansürcü yaklaşımları mülkiyetin kazanç ve 
kârın ötesinde hegemonik bir güce dönüşmesini engelleyen temel unsurlardır. 
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Yasalar ile devlet başkanının, ordunun, dinî inançların, kültürel değerlerin, hatta 
dost ülkelerin yönetimlerinin eleştirilmesinin dahi yasaklamasının bir sonucu 
olarak medya sürekli iktidardaki rejime sadık kalmakta ve bu nedenle de ‘rejim 
yanlısı’ olarak etiketlenmektedir (Rugh, 2007: 6). Devletin piyasalar üzerindeki 
etkisinin daha zayıf olduğu ve yarı-demokratik bir yönetime sahip çıkılan Orta 
Doğu dünyasında ise, farklı ve rekabet hâlindeki siyasi partiler veya gruplar 
görüşlerini ‘görece özgür’ bir tarzda yansıtabilmekte; ancak yönetim yapısı ile 
ulusal değerlere ilişkin sorgulamalara kapalı bir yayın çizgisi 
benimsenmektedir. S. Arabistan, Suriye, İran, Bahreyn, Kuveyt ve Umman’ın 
ulusal medya sistemleri iç siyasi tartışmaların yansıtılmasında aşırı rejim yanlısı 
bir çizgiye sahip iken; BAE, Katar, Ürdün, Yemen, Lübnan görece özgür bir 
içeriğe sahiptirler. Türkiye, Mısır ve İsrail ise her iki grubun dışında kalan ve 
uluslararası yapıya entegrasyonu hedeflemiş siyasal bir yapıya –dolayısıyla da 
küresel medya dinamiklerine– sahiptir.  

Orta Doğu siyasetinin kaçınılmaz biçimde uluslararası ilişkiler içerisinde 
değerlendirilmesi, medya yapısının da uluslararası iletişim ve radyo-televizyon 
yayıncılığı düzeniyle birlikte düşünülmesi sonucunu doğurmaktadır. Bölgede I. 
Dünya Savaşı öncesinde başlayan radyo yayıncılığı tartışmaları, İtalya’dan 
Radyo Bari’nin, Londra’dan BBC Empire Radio Arabic’in, ABD’den Voice of 
America’nın, SSCB’den Radyo Moskova’nın, Fransa’dan Radio Monte Carlo 
Moyen Orient’in yaptığı yayınlar nedeniyle derinleşmiş ve uluslararası güçlerin 
siyasal propaganda arenasına dönüşmüştür. 1980’lerin ortalarına değin –ki bu 
dönemden itibaren SSCB’nin bölgedeki etkisi azalırken, Arap ülkeleri 
arasındaki gerilim ve sıcak çatışmalar ile İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin 
getirdiği sorunlar doruğa ulaşacaktır– ulusal radyo ve televizyon kanallarından, 
resmî olarak onaylanmış haber ve açıklamalar dışında bir enformasyona 
erişmenin âdeta imkânsız olduğu Orta Doğu’da; I. Körfez Savaşı ve savaş 
sonrasında açığa çıkan yeni siyasal ilişkiler düzeni, medyanın değişimi için 
gerekli zemini hazırlamıştır. 1990 Ağustos’unda Irak’ın Kuveyt’i işgali ile 
başlayan süreçte, Atlanta (ABD) merkezli CNN’in izlediği hız ve anındalık 
esaslı kıtalararası enformasyon yönetme-yönlendirme politikasının başarısı, bu 
politikayı işlevsel hâle getiren uluslararası uydu yayıncılığı ile bu tarz 
yayıncılığın destekçisi olarak devinimli, çok taraflı ve enformasyon kayıplı 
(missinformation) internet haberciliğini ön plana çıkarmıştır. Savaş sonrasında 
Orta Doğu genelinde uydu teknolojilerinin ve uydu alıcısı çanak antenlerin hızla 
yaygınlaşması ve CNN gibi uluslararası kanallara egemen olan Batılı bakış 
açısının1 Arap dünyası için ifade ettiği yanlılık, enformasyonunun doğrudan 
                                                 

1 “Batılı bakış açısı” kavramıyla vurgulamak istediğimiz nokta, medyada sunulmak üzere kullanılan 
enformasyonun kimler tarafından, hangi çıkarlara hizmet edecek biçimde ve nasıl işlendiği 
üzerinedir. Batı dünyası, açığa çıkan enformasyonun kapitalist sermaye için ne anlam ifade 
ettiğini tespit etmekte ve anlamlandırdığı olguları da mutlak gerçekler biçiminde dünya ölçeğine 
aktarmaktadır. Bu süreçte Batı, ekonomik egemenliğini ve bunun neden olduğu siyasal 
hegemonyasını kullanarak ‘hangi enformasyonun ele alınıp hangisinin alınmayacağına, haberi 
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kontrol edilmesi çabalarını da beraberinde getirmiştir. “CNN’in, Arap dünyası 
ve diğer halklara medyanın ne kadar güçlü olabileceğini hissettiren Körfez 
Savaşı sırasındaki kapsamlı haberciliği, Arap uydu yayıncılığının gelişimini 
tetikledi. Sonraki birkaç yılda daha güvenilir haberlere, sansürsüz güvenilir 
enformasyona ve büyük ölçüde devlet medyasının düzenlemeleri çerçevesinde 
sunulandan daha iyi programlara yönelen Arap izleyicilere geniş bir yelpazede 
yayın yapan Arap kanalları, geleneksel olarak Batı medyasının doldurduğu 
boşluğu aşamalı olarak doldurdu” (Zayani, 2006: 43). Bu dönemde, S. 
Arabistan yönetiminin desteğinde (1989’da) yayına başlayan Middle East 
Broadcasting Company (MBC)’nin haber seçimi ve yorumlarıyla Arap 
dünyasının sesi olması istenmişse de; kanal, yönetimle olan ilişkilerinden dolayı 
geleneksel içeriğin dışına çıkamamış ve beklentileri karşılayamamıştır.  

Arap yayıncılık dünyasındaki arayışlara yanıt Katar’dan gelmiştir. Kasım 
1995’te bir darbe ile babasını iktidardan uzaklaştırıp yönetimi ele geçiren yeni 
Emir Şeyh Hamad bin Khalifa al-Thani, kısa sürede, enerji ihracatıyla elde 
edilen mali kaynakları altyapı, ulaştırma ve enformasyon hizmetleri alanlarına 
yönelterek, ekonomik büyümeyi harekete geçirmeye çalışmıştır. Gelişmeler 
kapsamında Katar Hükûmeti, Ekim 1996’da, 5 yıllığı 150 milyon ABD Doları 
tutarındaki bir bütçe ile El Cezire’nin kuruluşunu desteklemiştir. El Cezire, 
yürüttüğü uydu yayıncılığı ile Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika gibi geniş 
bir bölgeye seslenerek, nüfusu 700.000 civarında olan Katar’ın ötesinde, bütün 
Arap dünyasının sorunlarının tartışıldığı bir yayın platformunu oluşturmaktadır. 
CNN tarzı 24/7 ve canlı haber yayıncılığına odaklanmış olan kanal, 1990’ların 
ortasındaki kısa süreli BBC International-Orbit Communications Saudi Arabia 
iş birliğinde görev almış ancak daha sonra ortaklığın sona ermesiyle Arap 
medya dünyası dışında kalmış gazeteci ve habercilerle yayın ekibini oluşturmuş 
ve 350’nin üzerinde merkez çalışanı ve çok sayıda uluslararası temsilcilikle de 
Arabsat 2A’dan yayınlarını sürdürmüştür. 2002 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre El Cezire’nin bölgede uydudan yayın yapan televizyon kanalları 
içerisindeki izlenirlik yüzdesi Kuveyt’te % 56, S. Arabistan’da % 47, Ürdün’de 
% 44, Lübnan’da % 37 ve Fas’da % 20’dir. Araştırmanın sonuçlarına göre 
kanal, seyircinin ilgisini, cesur haberciliği, samimiyeti, doğru zamanda yapılan 
tartışmaları ve parlak yorumlarıyla çekmektedir (aktaran Zayani, 2006: 14-17). 
El Cezire’nin yayıncılık politikasının, daha 11 Eylül öncesinde Arap dünyasında 
benimsenmesi ve yüksek izlenirlik oranlarına ulaşmasının temelinde habercilik 
alanındaki başarıları yatmaktadır. Aralık 1998’de Afrika ülkelerindeki ABD 
Büyükelçilikleri’ne yönelik bombalı saldırılardan sonra Usame bin Laden ile 
yapılan röportaj ile Ocak 1999’da Çöl Tilkisi Operasyonu çerçevesinde ABD ve 

                                                                                                                        
kurgulamak amacıyla işlenmesine karar verdiği ya da isteği dışında işlemek zorunda kaldığı 
enformasyonu hangi yöntemlerle habere dönüştüreceğine ve haber olarak üretilmişlerin ulusal ve 
uluslararası kamuoyuna nasıl aktarılacağına’ karar vermektedir. Enformasyon akışının global 
kapitalist sistem çıkarları doğrultusunda denetlendiği günümüzde haber ajanslarına ve veri 
havuzlarına egemen olan çalışma biçiminin garipsenmesi oldukça şaşırtıcıdır (!?).  
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İngiliz uçaklarının bombardımanı sonrasında Saddam Hüseyin ile 
gerçekleştirilen mülakat habercilik başarısının örnekleri olarak 
sıralanabilecektir. Kanal, fundamentalistlerle laiklerin tartıştığı, feministlerin 
kadın haklarına ilişkin taleplerini dile getirdiği ve muhalif siyasi temsilcilerin 
hükûmetlerini ve yöneticilerini adlarıyla eleştirdikleri söyleşi programlarıyla 
yüksek izlenirliğini koruyabilmiştir.  

Orta Doğu’ya uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalları, Hollywood 
filmlerinin ve Amerikan televizyonlarından satın alınmış eğlence 
programlarının yanı sıra haberlere, kamusal sorunları ele alan programlara ve 
muhalif seslerin açıklamalarına da yer vermektedir. Ancak, Arap yayıncılığı 
üzerinde devrimci bir etkisi olan bu yeni kanalların iki özelliği ayırt edicidir: 
Bunlardan birincisi, olayların geçtiği yer ve koşullar hakkında canlı bilgi 
verecek muhabirlere sahip olmaları ve hatta İsrail gibi önceden giriş yasağı 
bulunan bölgelere haber toplamak için girerek önemli bölgesel haberleri çok 
daha profesyonelce ve daha etkili bir şeklide iletebilmeleri; diğeri ise, 
geleneksel yorum ve tabuları yıkan farklı bakış açılarıyla hassas konular 
hakkındaki tartışmalara açık olmasıdır (Rugh, 2004).  

Günümüzde uydu yayınlarına erişim imkânı olan Arap televizyon 
izleyicilerinin oldukça çok sayıda kanal arasından seçim yapma imkânı 
bulunmaktadır. Ancak, dünyanın pek çok yerindeki televizyon izleyicisi gibi 
Arap izleyiciler de bir haftalık periyotta bu kanallar içerisinden en fazla altı ya 
da yedisine yoğunlaşmaktadırlar. Aç gözlü bir televizyon izleyicisi, haberler ve 
kamu sorunları üzerine 24 saat yayın yapan El Cezire, Al Arabiya veya Arab 
News Network’ü, Batı ve Arap tarzı eğlencenin her ikisine de yer veren Middle 
East Broadcasting, Orbit TV, Arab Radio and Television ya da Lebanese 
Broadcasting Company International’ı, Filistin yanlısı yorumlar ve haberler için 
Lübnan’dan yayın yapan Hizbullah’ın Al Manar kanalını, bölgesel haberlerin 
daha ilgi çekici sunumu için Abu Dabi’nin yerel kanallarını ve bunların yanı 
sıra siyasal haberler için de ulusal televizyon kanallarını izleyebilmektedir 
(Rugh, 2004). Bu kanallardaki haberlere ve kamu sorunları ile ilgili programlara 
hâkim olan söylem Amerikan karşıtı ve (pan-Arabic) ulusalcıdır. Amerikan 
politikalarının eleştirisi, El Cezire ve diğer kanallardaki tartışma programlarında 
kolaylıkla gözlemlenen bir unsur olmanın ötesinde, genel haber sunumu ve 
kanalların habercilik anlayışı üzerinde de doğrudan etkilidir. Medya politikası 
açısından araştırmacıları ikilemde bırakan husus ise, bütün bu Amerikan karşıtı 
içeriğin, Amerikan tarzı yayın yapan, Amerikan menşeeli teknolojilerle 
izleyicilerine ulaşan ve tipik bir Amerikan kanalı gibi örgütlenmiş bulunan 
televizyon kanallarından iletiliyor olmasıdır.  

Soğuk Savaş ve I. Körfez Savaşı sonrasında bölgede anti-Amerikancı 
eğilimlerin artması karşısında ABD Hükûmeti stratejisini güncelleştirmek 
amacıyla çok beklememiştir. Washington yönetiminin uluslararası ilişkilerde 
kullandığı klasik –ve de kültürel emperyalizminin taşıyıcısı temel– araçlardan 
biri olan medya, 1990’lardan itibaren Arap dünyasına ilişkin tartışmalarda 
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demokrasi kavramıyla birlikte anılan bir unsur olarak sıklıkla vurgulanmaya 
başlamıştır. Temel görevini ‘yurt dışındaki dinleyicilere ABD ve dünya 
hakkında doğru, nesnel ve dengeli haber ve enformasyon yayıncılığı yaparak 
özgürlük ve demokrasi anlayışlarını geliştirmek’ şeklinde tanımlayan 
Broadcasting Board of Governors (BBG)’nin amacı bölgede yayın yapan radyo 
ve televizyonların program içeriklerinde Amerikan yanlılığını artırmaktır. 
Haftada 1000 saati aşan (44 dilde) radyo ve yaklaşık 50 saatlik (23 dilde) 
televizyon yayını ile geniş kitlelere erişen Voice of America (VOA)’nın 
stratejisi ise Arap dünyasına doğrudan seslenmeye dayanmaktadır. Her iki 
amacın bütünleşmesiyle ortaya çıkan Alhurra TV ve Radio Sawa, BBG ile VOA 
iş birliğinin en açık örnekleri olarak anlam kazanmaktadır. Orta Doğu genelinde 
35 milyonu aşan yetişkin tarafından izlenen-dinlenen bu kanallar 
popülaritelerini gün geçtikçe artıran bir yayın içeriğine sahiptirler.  

Mart 2002’de yayına başlayan Radio Sawa ile Şubat 2004’te kurulan 
Alhurra TV, Orta Doğu’daki genç (30 yaşın altındaki) nüfus üzerinde etkili 
olmayı amaçlamaktadır. FM bandı üzerinden 24 saat yayın yapan Radio Sawa, 
dinleyicilerine güncel haberler, ilgi çekici enformasyon ile Arapça ve İngilizce 
popüler müziğinin bir karışımını sunmaktadır (BBG, 2005). Radyo Sawa, 
gençler arasında 1990’ların başında Radio Monte Carlo Moyen Orient’in 
kazanmış olduğu popülariteye ulaşmış durumda olmakla birlikte; yaşlı nüfus 
için nesnel bir kaynak olarak görülmemektedir (Rugh, 2004). Alhurra TV ise 
yayın politikasını kapsamlı enformasyon ve habere erişim ile özdeşleştirmiş 
olup, aralarında spor, sağlık, seyahat, moda ve teknolojinin de yer aldığı çok 
geniş bir konu yelpazesi içerisinde, talk showlar, tartışma programları, 
belgeseller, haber ve eğlence programları ile yayın formatını 
çeşitlendirmektedir. Alhurra TV’nin yayınlarına Bağdat, Dubai, Beyrut, 
Amman ve Virginia’daki haber merkezlerinden gelen enformasyonlar kaynaklık 
etmektedir. Rutin haber akışını canlı yayın ve olay yeri görüntüleriyle 
destekleyen kanal, Irak’taki işgal sürecine paralel, Nisan 2004’te Bağdat ve 
Basra’dan karasal ve uydu televizyon yayıncılığı gerçekleştiren Alhurra-Iraq’ı 
devreye sokmuştur (BBG, 2005). Özellikle Irak’ın işgali ile ilgili haberlerde 
Alhurra TV’nin gerek söylem gerekse programlarının içeriğine ilişkin editoryal 
politika bakımından ABD yanlısı bir tutumu açıkça sergilemesi ve özgürlük ile 
katılım kavramlarını gündeminden eksik etmemekle birlikte Arap dünyasında 
yaşanan demokrasi karşıtı eylemlere, yolsuzluklara ve insan hakları ihlallerine 
karşı hiçbir duyarlılık göstermemesi kanalın temel açmazları olarak 
sunulmaktadır (Rugh, 2004).  

Orta Doğu genelinde temel siyasal iletişim aracı olarak kullanılan medyanın, 
editoryal bağımsızlık, nesnellik ve yanlılık konularındaki pozisyonu, sivil 
toplum gündeminin temel noktasını oluşturmaya devam etmektedir. Tabuları 
yıkan içeriğine ve Arap Yarımadası’nda eleştirilmedik hükûmet ve yönetim 
bırakmamasına rağmen El Cezire bile kendi yayın merkezi olan Katar’daki 
ulusal siyasi ortamın dışına çıkamamaktadır. El Cezire’nin bağımsız tüzel bir 
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kişilik olduğu sıklıkla ifade edilmekle birlikte, hükûmetin kanalı mali olarak 
desteklemesi, kanal yönetiminde görev alan kişilerin hükûmet üyeleriyle 
akrabalık bağlarının bulunması ve kanalın program içeriğinin bölge ülkelerinin 
hükûmetlerini eleştiren bir yapı sergilemesine karşın Katar’ın ulusal sorunlarını 
dile getirmekten kaçınması, sunulanların sınırlarını açıkça ortaya koymaktadır. 
“El Cezire’nin kullandığı özgürlük alanı, hiçbir Arap yönetiminin kanalın 
yayındaki eleştirilerinden bağışık olamayacağı kadar geniştir. Büyük olasılıkla 
tek istisna, Katar’ın kendisidir. Genelde, El Cezire’nin ev sahibi ülke ile ilgili 
haberleri hayli yetersizdir. Kanalın Katar sorunlarını neredeyse hiç haber 
yapmaması kimilerine göre bir bağımsızlık işaretidir. Çünkü El Cezire, uydu 
kanalları dâhil Arap TV’lerin büyük çoğunluğunda sık sık yapılan yayınlardan 
gerçekten farklı olarak izleyicilerini Katar Emiri’nin günlük faaliyetleriyle ilgili 
uzun haberlerden kurtarmaktadır. Bazıları bu ‘çifte standartta’ El Cezire’nin 
yararlandığı özgürlük için ödemek zorunda olduğu bedeli görmektedir” (Da 
Lage, 2006: 65). Ancak Orta Doğu’daki nesnellik-yanlılık ikileminin, kapitalist 
ekonominin tüm şartlarıyla Hükûm sürdüğü Batı dünyasının medya 
uygulamalarından çok farklı bir düzeyde gelişim gösterdiğini ileri sürmek 
haksız bir itham olacaktır.2  

Orta Doğu dünyasında e-posta, web siteleri, bloglar, DVD, SMS ve MMS 
türünden cep telefonu mesajları ve e-ticaret uygulamaları gibi kişisel 
teknolojilere odaklanmış iletişim biçimleri görülmekle birlikte hâkim iletişim 
biçimi hâlen kişiler ve kitlelerarasıdır. Radyo ve televizyonun basit, anlaşılır, 
hızlı ve diğerleriyle paylaşmaya uygun mesaj iletim yapısı, toplumun farklı 
kesimlerine eş zamanlı olarak erişimi mümkün kılmakta ve siyasal, sosyal ya da 
kültürel olayların kitle iletişim araçlarından geçerek dağılımını olanaklı hâle 
getirmektedir. Buna karşın yeni teknolojilerin hızla ivme kazanmasına ve radyo-
televizyon yayıncılığının bölgesel ölçekte yürütülmesine rağmen medyanın tek 
başına demokratikleşme eylemlerini harekete geçireceğini ummak hayalci bir 
yaklaşımdır. Arap medyasının globalleşme ve bölgeselleşme eğilimlerine 
verdiği olumlu yanıta rağmen, yerel siyasi ve sosyal gerçeklikler hâlâ ağırlıklı 
önem taşımakta ve enformasyonun kullanımın etkilemektedir. Hem Lübnan’da 
hem de Suriye’de insanların, sınır dışı uydu yayıncılığına yoğun biçimde talep 

                                                 
2 Medya alanındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki temel tartışma konusu olan etik kavramı, 

editoryal bağımsızlığın korunumu ve haberde nesnellik üzerine inşa edilmektedir. Batılı kapitalist 
pazarlarda medyanın editoryal bağımsızlığını koruması, sorunların basın aracılığıyla 
çözülebileceğine duyulan inancın ve medyaya dördüncü güç rolünü biçen ekonomik-kültürel 
düzenin en önemli ön kabullerinden birisidir. Yanlış giden şeylere basın aracılığıyla müdahale 
edilebileceği ve nesnel haberler aracılığıyla bilinçlendirilmiş (?) geniş toplum kesimlerinin 
yasama, yürütme ve hatta yargı erklerine söylemsel ve eylemsel düzeyde baskı yaparak sorunları 
düzeltebileceği ilkesine dayanan liberal kapitalist öğreti, medyanın mülkiyetinin kimlerin elinde 
olduğuna, medyaya sahip olanların iletişim kanallarını kendi sermaye birikimlerini geliştirmek 
amacıyla nasıl kullandıklarına ve medyanın erkler arası mücadelelerde kitleleri kimin çıkarları 
doğrultusunda hangi egemenliğe hizmet edecek biçimde yönlendirdiğine yanıt aramayan bir 
içeriğe sahiptir. Batı medyasının ticarileşmiş, kamusal çıkar düşmanı ve sermaye-siyaset iş 
birliğine hizmet eden yapısının topyekün eleştirisi için bkz. (Halimi, 1999).  
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gösterdikleri bir gerçek olmakla birlikte, bu ülkelerdeki medya ortamının ve 
medyanın içinde işlediği siyasi sistemin değişmeden varlığını koruduğu da bir 
diğer gerçektir.  

SONUÇ 

Batı dünyasında küreselleşme ve postmodernizm tartışmalarına kaynaklık 
eden medyanın genellemelerine ve dayatmalarına karşı, Orta Doğu’da kitle 
iletişim araçlarının kendi gerçeklikleriyle –ki bu gerçeklik zaman içerisinde 
yaşanmış, keşfedilmiş, paylaşılmış ve aktarılmıştır– kendi uluslarına seslenmesi, 
bölgedeki en önemli miras olan kültürün korunmasının birincil koşuludur. Orta 
Doğu tarihinin bozulmasına-kırılmasına-parçalanmasına yönelik saldırılardan 
etkilenmemenin ve Orta Doğu tarihinin yeniden Orta Doğu uluslarınca 
yazılmasının birincil koşulu, bölgedeki medya içeriğinde önyargılardan, 
genelleştirmelerden ve yaşamın tüketim üzerine kurgulanmasından kaçınma 
eğiliminin hâkim kılınmasıdır.  

Orta Doğu’nun tarihî ve kültürel yapısı, son yüzyıllık dönemde, farklı güçler 
arasındaki bölgeye –ve enerji kaynaklarına, ticaret yollarına, ulaşım ve 
haberleşme hatlarına, kısaca gücü güç yapan unsurlara– hâkim olma 
mücadelesinin sonucunda, büyük bir değişim geçirmiş ve geçirmeye de devam 
etmektedir. İstikrasızlığın, savaşın, terörün, etnik ve mezhepsel şiddetin hızla 
arttığı son çeyrek yüzyıllık dönemde, Arap medyasında, yayıncılığın sosyo-
kültürel bakımdan sağlıklı planlanması ve enformasyon akışında ulusal ve 
global düzeyde dengeliliğin esas alınması temel hedef olmaya devam etmelidir. 
Orta Doğu’da demokrasinin gerek kitlesel gerekse bireysel ölçekte hâkim 
olmasının birincil kaynağı olarak tanımlanan medyanın, uydu televizyon 
yayıncılığı ile internet haberciliğinin yaygınlaşması ve bu yeni teknolojilerde 
sunulan içeriğin geniş toplum kesimlerinin talep ve beklentileri doğrultusunda 
biçimlendirilmesi hâlinde, diyaloga, kültürlerarası geçişkenliğe ve uluslararası 
ilişkilerde iş birliğine kaynaklık edeceğine olan inancımız, bütün olumsuz 
gelişme ve deneyimlere rağmen varlığını sürdürmektedir.  
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