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Türkiye’de son zamanlarda AK Parti hükümetinin uyguladığı politikalar nedeniyle 
bir toplumsal kutuplaşma olduğu iddiası özellikle holding medyası tarafından dile 
getirilmekte ve bu iddia hükümet karşıtı konumun ve söylemin kurucu unsuru ha-
line gelmektedir. Ancak bahsi geçen medya kuruluşlarının toplumsal kutuplaşma-
nın örnekleri olarak ileri sürdüğü durumlar, dünyada kutuplaşma tartışmalarında 
ele alınan durumlardan oldukça farklıdır. Medyanın hükümet karşıtı tutumunu ve 
söylemini kurarken toplumsal kutuplaşma olarak sunduğu olay ve olguların top-
lumsal bir yönü ve kapsayıcılığı olmayıp, siyasi kutuplaşmanın unsurlarıdırlar.

Bu noktadan hareketle medyanın toplumsal kutuplaşma eleştirisi sahici bir 
pozisyon olmaktan çok, siyaset kurucu bir söylemdir. Hükümet karşıtı medyanın 
bir yandan toplumsal kutuplaşmadan rahatsızlığını dile getirirken, diğer taraftan 
kendisinin kutuplaştırıcı bir dil kullanması, kutuplaşma söyleminin siyaset kurucu 
işlevini tespit etmek açısından önemlidir. 

2014 yılı TEOG sistemi kapsamında medyada yer alan haberlerin ve yorum-
ların bu açıdan analiz edilmesi, hükümet karşıtı medyanın kutuplaşma söylemini 
nasıl araçsallaştırdığını göstermektedir. TEOG kapsamında görülen teknik aksak-
lıklar hükümet karşıtı medya tarafından araçsallaştırılmıştır. Araçsallaştırma TEOG 
sistemi itibarsızlaştırılarak ve sistemin öğrencileri, tercih etmediği halde imam hatip 
liselerine gönderdiği algısını üreterek yapılmıştır. 

TEOG örneğine bakıldığında da çok net bir şekilde görüldüğü gibi Türkiye’de 
medya siyaset kurucu bir pozisyondan vazgeçmek istememektedir. Bu pozisyonu 
korumak için eğitim sisteminden kutuplaşmaya kadar geniş bir yelpazedeki hemen 
her konuyu söylemsel faaliyet için araçsallaştırabilmektedir.

ÖZET

Türkiye’de medya 
siyaset kurucu 
bir pozisyondan 
vazgeçmek 
istememektedir. 
Bu pozisyonu 
korumak için 
eğitim sisteminden 
kutuplaşmaya 
kadar geniş bir 
yelpazedeki 
hemen her konuyu 
söylemsel faaliyet 
için araçsallaştıra-
bilmektedir.
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GIRIŞ
Kutuplaşma kavramı genelde karşıt toplumsal 
gruplar arasındaki ideolojik, mezhepsel, etnik, 
dilsel ve kültürel gerilimlere referansla kullanı-
lır. Bu genel geçer tanımın yanında kutuplaşma 
kavramı birçok çalışmada özellikle metropoller-
deki gelir dağılımının bozulması, gelir eşitsizliği 
ve ekonomik dalgalanma gibi iktisadi alandaki 
gelişmeler üzerinden de incelenmektedir.1 Bu 
açıdan bakıldığında kutuplaşmanın toplumdaki 
gerginliği artırmak, çok partiden ziyade iki partili 
sistemi hâkim kılmak, ılımlı seçmenleri siyaset-
ten uzaklaştırmak gibi olumsuz çağrışımları var-
dır. Ayrıca aşırı kutuplaşmanın beslediği nefret 
ve bağnazlık kötü bir liderlikle, uygun ortamda 
iç savaş ve soykırıma yol açabilir. Sarayevo’da ve 
Ruanda’da yaşananlar bunun en acı örnekleridir.2

Kutuplaşmayı olumsuz bir durum olarak değer-
lendiren bu görüşlerin yanında, kutuplaşmanın 
toplumsal ve siyasi süreçler için faydalı olabilece-
ğini ileri süren görüşler de vardır.3 Amerika’nın 
en büyük think tanklerinden RAND Corpora-
tion’ın Amerika siyasetinin inceleyen çalışması-

1. Alan Walks, Income Inequality and Polarization in Canada’s 
Cities: An Examination and New Form of Measurement, Cities 
Centre University of Toronto, Research Paper 227, Ağustos 2013. 

2. Tom Atlee, “Exploringthe Dynamics of Polarization”, Temmuz 
2004, http://www.co-intelligence.org/polarizationDynamics.html

3. Hakan Mehmet Kiriş, “Türk Parti Sisteminde 1980 Sonrası Ku-
tuplaşma ve Dinamikleri” (Yayınlanmamış doktora tezi), Süleyman 
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabi-
lim Dalı, 2010, s. 12-24.

na göre, kutuplaşmanın faydalarından birincisi, 
siyasi rekabeti kızdırarak partilerin programlarını 
ve politikalarını rakip partilerden farklılaştırarak 
daha belirgin hale getirmesidir. Siyasi konumla-
rın daha belirgin hale gelmesi de oy verenlerin 
daha kolay karar verilebilmesi anlamına gelmek-
tedir. Buna bağlı olarak ikinci fayda ise, kutup-
laşmayla birlikte siyasi katılımın artmasıdır. Parti 
konumları arasındaki farkların daha net olduğu 
ortamda, seçmenler parti politikaları ve vaatleri 
hakkında farkındalık geliştirerek oy vermek iste-
dikleri partiler için çalışmaya daha istekli olacak-
lardır. Üçüncüsü, kutuplaşmanın geçerli olduğu 
siyasi ortamda politikacıların vaatleri oldukça 
açık ve nettir. Bu sayede vaatlerin yerine getirilip 
getirilmediği medya ve diğer çıkar grupları tara-
fından takip edilecek ve gerçekleşmeme duru-
munda vatandaşlar haberdar olacaklardır. Bunun 
aynı zamanda siyaset kurumunun hesap verile-
bilirliğini artıracağının da altı çizilmelidir. Siyasi 
kampanyaları kolaylaştırmak ise kutuplaşmanın 
bir diğer faydası olarak ileri sürülmüştür. Kutup-
laşmanın olmadığı ülkelerde siyasi partiler, aday-
lar ve vaatler kaçınılmaz bir şekilde birbirlerine 
benzerdirler. Böyle durumlarda ayırt edici özel-
likler asgariye indiği için adayların kişisel özellik-
leri ön plana çıkar ve siyasi tartışma bunun üze-
rinden yürür. Öte yandan kutuplaşmanın hâkim 
olduğu siyasi ortamda daha çok siyasi pozisyon, 
icraatlar ve vaatler ön planda olur. Partilerin kon-
sensüs halinde karar almaları veyahut birbirleriy-
le düşük yoğunluklu bir mücadele içinde olması 
tercih edilebilir bir durum olarak ileri sürülse 
de güçlü demokrasilerde ve hukuk devletlerinde 
kutuplaşmış partiler siyasi rekabet ve müzakere 
ortamını geliştirerek uzun vadede ülkenin daha 
da güçlenmesine ve kronik problemlerin çözül-
mesine vesile olabilirler.4

Dünyada kutuplaşma kavramı bu minval 
üzerine tartışılırken, Türkiye’de kavram sağ-sol, 

4. Diana Epstein & John D. Graham, “Polarized Politcs and Policy 
Consequences”, RAND Corporation, 2007.
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laik-muhafazakâr, Türk-Kürt ve Sünni-Alevi ge-
rilimlerinin arttığı dönemlerde sıklıkla tedavüle 
sokulup, işlevsel bir şekilde kullanılmıştır. Bu 
açıdan bakılınca Türkiye’deki kutuplaşma tartış-
malarının, kavramın dünyadaki kullanımlarında 
var olan tarihi arka plandan ve derinlikten yok-
sun olup, yüzeysel kaldığı söylenebilir. Nihaye-
tinde Türkiye’de kutuplaşma bahsinde ileri sü-
rülen ayrımlar, ulus devlet kurulma sürecinden 
itibaren ortaya çıkmıştır ve hiçbirisi devamlı bir 
seyir izlememekte ve de zaman zaman gündeme 
gelip sonra unutulmaktadır. Örneğin, bir kutup-
laşma örneği olduğu ileri sürülen Kürt meselesini 
ele aldığımızda çok uzak bir geçmişe gitmeye ge-
rek kalmadan 2007 yılında sorunun güvenlik ve 
silahlı mücadele yönü ön planda iken, bugün bu 
konu “çözüm süreci” bağlamında ele alınmakta-
dır. Aynı şekilde birkaç yıl öncesine hayat tarzı 
farklılığı üzerinden devam eden laiklik eksenli 
kutuplaşma tartışması bugün hayatımızdan çık-
mıştır. Başörtülü öğrencilerin üniversiteye girme-
sinin rejime tehdit olarak algılandığı günlerden, 
birkaç alan istisna olmak üzere kamuda başörtü-
sünün serbest olduğu günlere gelmemiz çok za-
man almamıştır. Bu örnekler de göstermektedir 
ki Türkiye’de kutuplaşma sahici bir sorun olmak-
tan ziyade dönem dönem başvurulan araçsal ve 
söylemsel bir manevradır. KONDA Araştırma 
ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır 
birbirinin peşi sıra kavgasız gürültüsüz seçimler 
yapan, Gezi Parkı Şiddet Eylemleri’ni bütün tah-
ripkârlığına rağmen atlatabilmiş Türkiye’yi 2013 
yılında, sokak şiddetinin ve siyasal istikrarsızlığın 
önlenemediği 1970’lerden daha fazla kutuplaş-
mış bulması5 ancak bu bağlamda değerlendirile-
bilir. Aynı şekilde serbest piyasa ekonomisinden 
yana olan bir işveren örgütünün başında olan ve 
doğal olarak kutuplaşma konusunda yukarıda 
yer verilen liberal görüşlere daha yakın olma-
sı beklenen TÜSİAD başkanı Haluk Dinçer’in 
2014 yılında ülkede herkesin katkısı ile çok ağır 

5. “Türkiye bu kutuplaşmayı kaldıramaz”, Aksiyon, 7 Ekim 2013.

bir kutuplaşma yaşandığını ileri sürmesi6 söylem-
sel bir manevra olmanın ötesinde bir anlam ifade 
etmemektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de AK Par-
ti iktidarının politikaları ekseninde tartışılan ku-
tuplaşma meselesi, “olgusal bir durum” olmaktan 
çok uzak bir söylemsel manevradır ve bu yönüy-
le aynı manevranın daha önceki örnekleri olan 
“toplumun dindarlaşması”, “mahalle baskısı”, 
“sivil dikta” ve “otoriterleşme” söylemlerinden 
bir farkı yoktur.7

Bu çalışma siyasi kutuplaşma ve toplumsal 
kutuplaşma arasında bir ayrım yaparak, Türkiye’de 
kavramın tam ve gerçek anlamıyla bir toplumsal 
kutuplaşma zemini olmadığını, var olan siyasi ih-
tilafların toplumsal kutuplaşmayı doğurmaktan 
uzak olduğunu ileri sürmektedir. Var olan siyasi 
ihtilaflar bazı durumlarda siyasi kutuplaşmaya 
neden olabilmektedir ancak bu durum oluşturul-
mak istenen algının aksine bir felaket senaryosu 
değildir. Aksine siyasi kutuplaşma siyasi tartışma 
ve müzakereleri mümkün kılan, siyasi partiler 
arasındaki farkları belirginleştiren, onları siyaset 
ve hizmet üretmeye teşvik eden bir olgudur. Buna 
rağmen kutuplaşma söyleminin medyada benim-
senmesi ise medya tarafından siyasete etki etme-
nin ve siyaset kurmanın bir yolu olarak araçsal-
laştırılmasıdır. Bu iddia kutuplaşma kavramının 
Hürriyet, Zaman, Cumhuriyet ve HaberTurk gaze-
telerinde bir içerik olarak nasıl ele alındığının ve 
“Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş” (TEOG) 
ele alınırken nasıl bir söylem geliştirildiğinin ana-
lizi ile açıklanacaktır. Bu amaçla, giriş bölümünde 
dünyada ve Türkiye’de kutuplaşma kavramının 
çerçevesi çizilmiş, ikinci bölümde izlenecek metot 
ve Türkiye medyasında “kutuplaşma” iddiası in-
celenmiş, üçüncü bölümde ele alınan gazetelerin 
TEOG sistemini araçsallaştırarak “kutuplaştırıcı” 
bir dil kullanıldığı birebir alıntılarla ortaya kon-
muş ve son bölümde “kutuplaşma”dan şikayet 
eden medya aktörlerinin “kutuplaştırıcı” bir dil 

6. “Ağır kutuplaşma bize kaygı veriyor”, Milliyet, 19 Eylül 2014.

7. Fahrettin Altun, “Kutuplaşma Masalı”, Akşam, 6 Nisan 2014.
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kullandıkları ve Türkiye’de kutuplaşma olduğu 
algısını yaygınlaştırmak için nasıl söylemsel ma-
nevralara başvurdukları anlatılmıştır.

MEDYADA TOPLUMSAL 
KUTUPLAŞMA IDDIASI
Türkiye’de gittikçe artan bir şiddette toplumsal ve 
siyasal kutuplaşma olduğu ve AK Parti hükümet-
lerinin 2010 sonrası süreçteki eylem ve söylem-
leriyle bu kutuplaşmanın başlıca ve hatta bazen 
yegâne müsebbibi olduğu, medya –özellikle ga-
zeteciler– tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. 
Bu bağlamda gazetecilerin toplumsal kutuplaşma 
mevzubahis olduğunda takındıkları eleştirel tu-
tuma yakından bakmak faydalı olacaktır. 

Kapsam ve Örneklem
Analize dâhil edilecek gazeteler belirlenirken, bu 
iddiayı temel bir mesele ve sorun olarak sıklıkla 
dillendiren gazeteler arasından bir seçim yapıl-
mıştır. Seçilen gazetelerin bu iddiayı gündeme 
getirmelerinin yanında farklı ekonomik ve ide-
olojik hatları temsil etmelerine özen gösterilmiş-
tir. Bu kriterler göz önüne alındığında holding 
medyası gazeteleri olarak tanımlanabilecek gaze-
telerden Hürriyet ve HaberTurk gazeteleri analize 
dâhil edilmiştir. Doğan Grubu Hürriyet, Radikal, 
Posta, Fanatik ve Hürriyet Daily News gazete-
leriyle, Kanal D, CNN Türk ve TV2 gibi tele-
vizyon kanallarıyla halen Türkiye’nin en büyük 
yayın holdinglerinden birisini oluşturduğu için, 
grubun bünyesindeki Hürriyet gazetesi incelen-
miştir. Aynı şekilde HaberTurk ve Show TV tele-
vizyon kanallarını bünyesinde bulunduran Ciner 
Grubu’nu temsil etmesi amacıyla HaberTurk ga-
zetesi analiz edilmiştir. Kutuplaşmayla ilgili iddi-
aları tartışılacak gazetelerden bir diğeri ise Zaman 
gazetesidir. Gazete siyasi, ekonomik ve ideolojik 
olarak bir parçası bulunduğu Gülen grubunun 
kontrol ettiği medya organlarının tutumunu iz-
leyebilmek amacıyla kapsama alınmıştır. Son ola-
rak, Türkiye siyasi hayatında kurulduğu günden 
itibaren belli bir konuma sahip olan ve son yıllar-

da ulusalcılık üzerinden ortaya konan muhalefe-
tin temsil edildiği en önemli mecralarından birisi 
olması nedeniyle Cumhuriyet gazetesi taramaya 
dâhil edilmiştir. Sahiplik ve ideolojik konum ek-
seninde yapılan bu seçimin ardından bir zaman 
dilimi belirlenmeliydi. Çalışmanın ana eksenini 
TEOG oluşturacağı için, ele alınan gazetelerde-
ki kutuplaşma söylemini takip için de TEOG 
süreciyle örtüşen bir takvim belirlemek makul 
gözükmektedir. Bu nedenle TEOG yerleştirme 
sonuçlarının açıklandığı 22 Ağustos tarihinden 
itibaren 30 günlük süre anlamlı ve kapsayıcı bir 
zaman dilimi olarak öne çıkmaktadır. 

Gazeteciler: “Hükümet Toplumu 
Kutuplaştırıyor”
Ele alınan gazetelerin hükümete yönelttikleri 
kutuplaşma eleştirilerine bakıldığında ilk göze 
çarpan nokta, bu eleştirilerin somut vaka ya da 
eylemlere dayanmaktan uzak, muğlak bir söylem 
olarak öne sürüldüğüdür. Örneğin, HaberTurk 
gazetesinden Fatih Altaylı, AK Parti hüküme-
tinden sonra AK Parti’nin ülkede neden olduğu 
tahribatı düzeltecek olanların “laikler denilen 
Batılı düşünce yanlıları” olduğunu kaydederek, 
bu kadroyu bekleyen “bürokrasideki AK Parti 
kadrolaşması”nın tasfiyesinden de önemli olan 
sorunun “sevgiyi ve iyiliği yeniden tesis etmek” 
olduğunu kaydetmektedir:

Toplum olarak sevgimizi yitirmişiz. Birbiri-
mize nedensiz ve gereksiz bir nefret birikti-
rir olmuşuz. İyilik geçer akçe olmaktan çık-
mış. Kötülük, kötücülük geçer akçe olmuş. 
İçimizde bir köşede var olan kötülük dışarı 
fışkırmış çünkü kötülük ayıp olmaktan çık-
mış marifet haline gelmiş. Düşman olmak, 
hayali düşman üretip ona saldırmak ruh 
halimize işlemiş.8

Fatih Altaylı’nın bir yandan kutuplaşmadan 
şikayet ederken öbür yandan kutuplaştırıcı bir dil 
kullanıp AK Parti iktidarı döneminde bürokrasiye 

8. Fatih Altaylı, “En Zoru Kötülüğün Tamiri”, HaberTurk, 14 Eylül 
2014.
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dahil olanları tasfiye etmekten bahsetmesinin or-
taya çıkardığı tezadın analizini ilerleyen kısımlara 
bırakırsak, burada en dikkat çekici nokta bütün 
toplumu sardığı söylenen kötücülüğün ne oldu-
ğunun ve hangi süreçlerden geçerek bu aşamalara 
gelindiğinin açıklanmamasıdır. Şüphesiz bir köşe 
yazısından akademik bir metinde olduğu kadar 
kuvvetli bir argümantasyon beklemek yersizdir an-
cak bu kadar büyük kapsamlı ve çaplı olarak tarif 
edilen bir sorunun muğlak bir şekilde dile getiril-
menin ötesinde somutlaştırılması gerekmektedir. 

Bu türden bir muğlaklık sadece HaberTurk 
gazetesinde karşımıza çıkan bir sorun değildir. 
Bütün örnekleri teker teker ele almanın lüzumu 
olmasa da çeşitlilik açısından Cumhuriyet gaze-
tesinden Utku Çakırözer’in yazdıklarına da bak-
makta fayda var:

Türkiye, uzun zamandır büyük bir sarsıl-
ma, kamplaşma, kutuplaşma, hatta varlık 
yokluk tartışması içinde. Sadece dar anlam-
da hükümet uygulamaları ya da Meclis’ten 
geçen yasalar nedeniyle değil, hayatın her 
alanında bireyleri cendere altına alan çok 
büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. 
Gezi Direnişi ya da 17 Aralık süreci bile 
Türkiye’nin bu sıkıntılı gündemi açısından 
artık eski tarihler oldu. Türkiye’yi boğan 
olaylara tanıklık için birkaç gün bile geriye 
gitmeye gerek yok. Her gün insanların ba-
şına, bu ülkeden mutsuz olmaları için yete-
cek miktarda, bela, “kaza” denilen katliam, 
insan yerine konulmamaktan kaynaklanan 
işkence, haksızlık, hukuksuzluk geliyor ki... 
Hem de bir değil, onlarcası bir arada.9

Çakırözer’in satırlarında da Altaylı’nınkine ben-
zer olarak çok büyük çaplı ve sürekli bir ku-
tuplaşma ve gerilimin varlığı iddia edilmesine 
rağmen bu iddianın büyüklüğü ile orantılı ar-
gümantasyona rastlamıyoruz. Gezi Parkı Şiddet 
Eylemleri’nin ve yaşanan iş kazalarının gerçek 
mahiyetini bir yana bırakıp gerçekten Çakızö-
zer’in ifade ettiği türden kutuplaştırıcı hadiseler 
olduklarını kabul etsek bile bu örnekler “her gün 

9. Utku Çakırözer, “Mutsuz Ülke, Umutsuz Yolculuk”, Cumhuri-
yet, 12 Eylül 2014.

bir değil onlarcası bir arada yaşanan katliam, iş-
kence, haksızlık ve hukuksuzluk”u karşılamaktan 
oldukça uzaktır.

Kutuplaşma söylemini üreten köşe yazıların-
da hâkim olan bir diğer tema ise hükümet çevre-
lerinin toplumla bağlarının azaldığı, sadece kendi 
çevrelerine sıkışıp kalarak, ülkeye o çerçeveden 
baktıkları, neticede toplumsal kutuplaşmayı gö-
remedikleri ve nihayetinde eylem ve söylemleriy-
le kutuplaşmayı körükledikleridir:

Erdoğan’ın tiranlığı 2011-2013 yıllarına 
mahsus istisnaî bir durum. 17 Aralık’tan 
sonra kurduğu düzen dağıldı, karşımızda 
artık yayılmacı bir despot olarak değil, sa-
dece kendisini ve çevresindekileri savunan 
bir kale muhafızı olarak duruyor. Toplu-
mun korkularına yaslandı, “paralel devlet” 
hayaleti ve cadı avı ile istikrarsızlık endişe-
lerini kışkırtarak kale duvarlarını tahkim 
etmeye girişti. Doğal olarak uzlaşmaz, top-
lumu ve siyaseti kutuplaştıran, düşmanlık 
üreten kavgacı bir politikacıya dönüştü.10

Arabanın siyah camları, etraftaki gözle-
re inen hüznü, öfkeyi senden saklıyorsa... 
Eğer bir gün olsun İstanbul’un, İzmir’in, 
bir sahil kasabasının restoranında oturup, 
etrafındaki insanların yüzündeki ifadeye 
bakmamışsan... […] Tek kutuplu mahal-
lende, pencereden başını uzatıp karşı tarafa 
bir saniye bile bakmamışsan... Yani arka-
daş, bu dünyayı kendi mahallenden ibaret 
görüyorsan... Elbette senin için bu ülkede 
‘kutuplaşma’ diye bir sorun yoktur.11

İlk örnekte Zaman gazetesi yazarı Müm-
taz’er Türköne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kendi 
çevresine sıkışıp kalmakla itham ederken, ikinci 
örnekte Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök aynı id-
diayı Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan için 
dile getirmektedir. En acımasız eleştirilerde bile 
kitlelerle teması ve kurmuş olduğu ilişki övgüye 
değer olarak ifade edilen AK Parti’yi geniş toplum 
kesimleri ile temassızlık üzerinden kutuplaşmaya 

10. Mümtaz’er Türköne, “Siyaset Yumuşar mı?”, Zaman, 28 Ağus-
tos 2014.

11. Ertuğrul Özkök, “Duyudunuz mu Kutuplaşma Falan Yokmuş”, 
Hürriyet, 19 Eylül 2014.
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neden olmakla eleştirmek analitik değeri olmayan 
bir retoriktir ve kutuplaşma söyleminin arkasında-
ki motivasyonlar hakkında fikir vericidir. 

Kutuplaşma söylemini tahkim etmek için 
dolaşıma sokulan bir diğer tema ise AK Parti yö-
netimin rövanşist bir siyaset izlediği ve böylece 
geçmişte muhafazakârlara yapılan kötü muame-
leyi, kendi yönetiminde muhafazakâr olmayan 
toplum kesimlerine uyguladığı ve onları toplum-
sal süreçlerden dışladığıdır:

‘Yeni Türkiye’, ötekileştirmeyen, dışlama-
yan, düşmanlaştırmayan bir kardeşlik mec-
lisidir; Erdoğan’ın ima ettiği gibi, ‘Biz çok 
dışlandık, sıra sizde’ tahterevallisi değil.  
Polis devleti, cadı avı ülkesi hiç değil.12

Can Dündar’ın rövanşizmden bahsederken zım-
nen de olsa Türkiye’de muhafazakârlara uygula-
nan baskı ve dışlamayı kabul etmesi sevindirici 
olsa da benzer bir dışlanma ve baskının bugün 
muhafazakâr olmayan kesimlere uygulandığını 
iddia ederken, muhafazakârlara uygulanan bas-
kı ve dışlamanın simgesi haline gelmiş 28 Şubat 
darbe süreci ve kamusal alanda başörtüsü yasağı 
gibi somut vaka ve süreçlerden bahsetmemesi, 
kutuplaşmayı bir sosyal vaka olmaktan daha çok 
söylemsel bir pratik olmaya yaklaştırmaktadır. 

Kutuplaştırma söyleminin ön plana çıkardı-
ğı temalardan bir diğeri ise yaygınlık/kapsayıcılık 
temasıdır. Kutuplaşmadan rahatsız olduğunu ifa-
de eden gazeteciler, muhafazakârlar hariç –bazı 
örneklerde muhafazakârların da bir kısmı dâhil– 
her toplumsal kesimin hükümetin uyguladığı 
kutuplaştırma politikasından dolayı toplumsal 
hayattan dışlandığını iddia etmektedirler:

Aleviler bir hayli rencide edildi bu kutup-
laşma sürecinde. Laikler, liberaller, demok-
ratlar, cemaatler, cemiyetler… AK Parti’ye 
ram olmayan herkes bir şekilde rencide 
edildi. Bugün gelinen noktada bir hayli 
kırgın, kızgın, küskün insan var maale-
sef. Sadece hükümete karşı olanlar değil; 
var gücüyle hükümete ve Erdoğan’a siyasi 

12. Can Dündar, “Siz, Eski Türkiye’siniz!”, Cumhuriyet, 28 Ağustos 
2014.

desteğini gösteren kitlelerde de öfke patla-
ması yaşanıyor. Parti tabanında rahatsızlığa 
yol açacak kadar keskin ve saldırgan bir dil 
kullanıyor bazı partizanlar. Onların sergi-
lediği linç söyleminden hemen herkes pa-
yını alıyor; gazeteler, siyasetçiler, aydınlar. 
Kendisi gibi düşünmeyen; hatta kendisi 
gibi düşünse bile partisine oy vermeyenlere 
karşı gösterilen hiddet u şiddet, bölünmeyi, 
ayrışmayı, çatışmayı derinleştiriyor.13

Masum gösterilerde kurşunlanıp, gazlanıp 
öldürülen gençlerdir Tayyibist İkinci Cum-
huriyet, kuvvetler ayrılığının adil yargının 
hiçe sayılması, gazetecilerin içeri atılmaları-
dır, bedava eğitim istediği için hapse atılan 
gençlerdir Tayyibist İkinci Cumhuriyet; zu-
lümdür, polis baskısıdır, özgürlük karşıtlığı-
dır, mezhep ve ırk ayırımcılığıdır, yolsuzluk 
ve nefret rejimidir. Halkın yarısının karşıtlı-
ğına rağmen geldi İkinci Cumhuriyet.14

Her iki örnekte de ortak olan tutum gazeteci-
lerin kendi aşırı politize olmuş konumlarının 
ve hükümet karşıtı tutumlarının toplumun ge-
neli tarafından paylaşıldığını iddia etmeleridir. 
Halbuki Ekrem Dumanlı örneğinde, daha önce 
benzer pozisyon aldığı toplumsal kesimler tara-
fından dahi kabul görmeyen marjinal ve sekter 
bir tutumla ve Ali Sirmen örneğinde ise 2014 
yılında 1923’ten beri ayakta olan cumhuriyetin 
tehlike altında olduğunu savunan jakoben aydın-
lanmacı bir düşünce yapısıyla karşı karşıyayız. Bu 
örneklerde söylemsel pratik, söylem sahiplerinin 
tabiatları itibariyle kaçınılmaz bir şekilde içeri-
sine hapsoldukları dar, dışlayıcı ve kutuplaşmış 
konumlarının sanki diğer bütün toplumsal ke-
simler tarafından paylaşılıyormuş gibi sunulması 
ile gerçekleşmektedir.

Neticede belirtilen zaman aralığında gazete-
lerin kutuplaşma ile ilgili tutumlarına baktığımız-
da, ele aldığımız gazeteler Türkiye’de doğrudan 
siyasal iktidarın eylemlerinden ve söylemlerinden 

13. Ekrem Dumanlı, “Yeni Bir Sayfa Açmazsanız”, Zaman, 25 
Ağustos 2014

14. Ali Sirmen, “Hoş Gelmedin 2. Cumhuriyet”, Cumhuriyet, 5 
Eylül 2014.
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kaynaklanan bir toplumsal kutuplaşma olduğu-
nu iddia etmektedirler. Dahası köşe yazarları hü-
kümet tarafından kaynaklandığını iddia ettikleri 
bu toplumsal kutuplaşmadan rahatsızdırlar ve 
kutuplaşmanın bu şekilde devam etmesi halinde 
Türkiye’yi çeşitli felaket senaryolarının bekledi-
ğini iddia etmektedirler. Kendilerini de doğal ha-
kem ve yol gösterici konumuna yerleştirip, oku-
yucuyu ve hükümeti toplumsal kutuplaşmanın 
yıkıcı sonuçlarına karşı uyarmaktadırlar. 

TEOG VE KUTUPLAŞMA
TEOG Sınavı
Medyanın kutuplaştırma performansını incele-
mek için 2014 yılında ilk defa uygulanan TEOG 
hakkında yaptığı haberler bir araç olarak kul-
lanılabilir. Bu yeni sisteme göre temel eğitimin 
son sınıfında olan öğrencilerin hepsi merkezi 
bir sınava girmektedir ve bu sınavdaki perfor-
manslarına göre devlet orta öğretim kurumlarına 
yaptıkları tercihlere göre yerleştirilmektedir. Bu 
sisteme göre öğrenciler 8. sınıfta 6 temel ders 
için yapılan sınavlara girmişler, 31 Temmuz ile 8 
Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapmışlar 
ve 22 Temmuz’da yerleştirme sonuçları ilan edil-
miş ve hangi öğrencinin hangi okulu kazandığı 
belli olmuştur. 

Öğrenciler A ve B grubu olmak üzere iki fark-
lı kategoride tercih yapmışlardır. A grubu tercihle-
rinde öğrenciler sınavdan aldıkları puanlara göre 
15 tane okul tercih etmişlerdir. B grubunda ise, 
öğrencinin A grubundaki tercihlerinden herhangi 
bir liseye yerleşememesi durumunda 6 okul türün-
den gitmek istediği 4 okul türünü ve ikametine ya-
kın olarak belirlediği üç ilçeyi tercih etmiştir.15 Ör-
neğin, A grubunda tercih ettiği hiçbir okula puanı 
yetmeyen bir öğrenci, B grubunda çok programlı 
lise tercihinde bulunduysa ikamet adresine en ya-
kın çok programlı liseye yerleştirilmiştir. 

15. Müberra Görmez, “Orada bir lise var uzakta!”, Star Açık Görüş, 
7 Eylül 2014.

TEOG özellikle öğrencilerin üzerindeki 
sınav stresini azaltması ve okul müfredatını ön 
plana alarak okul-öğrenci ilişkisini güçlendirmesi 
yönüyle olumlu bir adım olarak değerlendiril-
miştir.16 2014-2015 öğretim yılında 1 milyon 
291 bin 851 ortaokul son sınıf öğrencisinden, 
tercihte bulunan 1 milyon 136 bin 546 öğrenci-
den 1 milyon 57 bin 799 öğrenci A grubu tercih-
lerine yani tercih formunda seçtikleri 15 okuldan 
birisine yerleştirilmiştir. Dikkat çekici olan bir 
diğer husus ise A grubu tercihlerine yerleştirilen 
öğrencilerin yarısından fazlasının yani 550 binin 
üzerinde öğrencinin ilk üç tercihine yerleşmesi-
dir. A grubu tercihlerine yerleştirilemeyen 78 bin 
447 öğrenci ise B grubu tercihlerine yerleştiril-
miştir. Özel okula gitmek istemediği için A ya 
da B grubu bir tercihte bulunmayan 78 bin 447 
aday ise merkezi sistem tarafından evlerine en ya-
kın boş kontenjanlı okula yerleştirilmiştir.17

İlk defa uygulanan sistemin yerleştirme aşa-
masında bazı aksaklıklar yaşanmıştır. Özel okula 
gideceği için hiçbir tercihte bulunmayan 78 bin 
447 öğrencinin devlet okullarına yerleştirilmesi, 
okul mevcutlarında yapay bir yığılmaya neden 
olmuş ve kontenjanlar dolmuştur. Bu yığılma 
özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde daha yo-
ğun hissedilmiştir çünkü bu şehirlerde özel okul 
sayısı, bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ve 

16. Bekir Gür, “TEOG’un değerlendirilmesi”, Star, 6 Mayıs 2014.

17. Rakamlar Milli eğitim Bakanlığı’nın 22 Ağustos 2014 tari-
hinden itibaren yaptığı Basın Açıklamaları’ndan ve Basın Duyu-
ruları’ndan derlenmiştir; http://basinmus.meb.gov.tr/aciklama.
php?KATEGORI=287.

Kutuplaşma söyleminin medyada 
benimsenmesi, medya tarafından siyasete
etki etmenin ve siyaset kurmanın bir yolu
olarak araçsallaştırılmasıdır
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oranı diğer şehirlere göre daha yüksektir.18 Do-
layısıyla özellikle İstanbul’da yapay doluluk daha 
etkili olmuştur. Bu anlamda ileride analiz edece-
ğimiz TEOG haberlerinin neredeyse tamamının 
İstanbul’da yaşanan aksaklıklarla alakalı olması 
dikkate değerdir ki bu ayrıntı ileride TEOG ha-
berleriyle oluşturulan söylemdeki abartma teması 
bağlamında daha anlamlı bir hale gelecektir. Bu 
yapay doluluğun neticesinde az sayıda öğrenci 
evlerinden uzakta okullara ya da hiç tercih etme-
dikleri okul türlerine yerleştirilmişlerdir. Böyle 
bir aksaklık yaşayan öğrenci sayısı Türkiye gene-
linde 9 bin 802’dir. Ancak bu öğrenciler arasında 
tercih etmediği halde imam hatip liselerine yer-
leştirilen öğrenciler de vardır. İleride göreceğimiz 
gibi gazetelerin TEOG üzerinden geliştirdikleri 
kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylemin ana malze-
mesini oluşturan bu gruba giren öğrenci sayısı 
Türkiye genelinde 45’tir.19 

TEOG’un son aşamasında nakiller yer al-
maktadır. Yerleştirildiği okuldan memnun olma-
yan öğrenciler için 25 Ağustos’tan Eylül ayının 
sonuna kadar peş peşe beş ayrı nakil dönemi 
planlanmıştır. Beş ayrı nakil döneminin çalış-
ma esası şu şekildedir: Özel okula gidecek olan 
ve bu nedenle TEOG yerleştirmelerinde tercih-
te bulunmamış fakat sistem tarafından devlet 
okullarının kontenjanına yerleştirilmiş olan öğ-
rencilerin, ilk nakil döneminde kayıtlarını özel 
okullara naklettirmeleri öngörülmüştür. İkinci 
nakil döneminde ise, ilk nakil döneminde ka-
yıtlarını özel okullara naklettirmiş öğrencilerden 
boşalan devlet okullarındaki kontenjanlara, yer-

18. Örneğin, 2013-2014 öğretim yılı verilerine göre İstanbul’da 
orta öğretim birinci sınıfta kamu okullarında 659 bin 469 öğrenci 
okurken, özel okullarda 66 bin 834 öğrenci okumaktadır. Bir eği-
tim öğretim yılında İstanbul’da özel okulda okuyan orta öğretim 
birinci sınıf öğrencisi sayısının, TEOG sınavında özel okula gide-
ceği için hiçbir tercihte bulunmayan 78 bin öğrenci sayısına yakın 
olması fikir vericidir. 

19. “2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulamasına 
(TEOG) İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları”, http://www.
meb.gov.tr/2014-yili-ortaogretim-kurumlarina-gecis-uygulamasi-
na-teog-iliskin-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari/haber/6998 (eri-
şim tarihi: 27.10.2014); “Avcı: İmam-hatibe tercihsiz yerleştirilen 
öğrenci sayısı 45”, Eğitim ve Gelecek, 12 Eylül 2014.

leştirildikleri diğer devlet okullarından memnun 
olmayan öğrenciler nakledilecektir. Sistem bu şe-
kilde kümülatif olarak işleyerek beşinci nakil dö-
neminin sonunda azami sayıda öğrenciyi istediği 
okula nakletmek üzere planlanmıştır. Gerçekten 
de dördüncü nakil döneminin sonunda, TEOG 
yerleştirmeleriyle ilgili uzaktaki veya tercih etme-
diği okul türüne yerleştirilme gibi haberler gaze-
telerde yer almamaya başlamıştır. Aynı dönemde 
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı basın açıklamala-
rında da nakillerle aksaklıkların giderildiği, özel 
okul öğrencilerinin neden olduğu yapay yoğun-
luğun aşıldığı ve sistemde 40 bin boş kontenjan 
olduğunu duyurmuştur. 

TEOG: MEDYA IÇERIĞI
VE SÖYLEM
Yerleştirmelerde yaşanan bu sıkıntılardan dola-
yı konu medya tarafından gündeme taşınmış ve 
yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 22 Ağustos 
tarihinden itibaren TEOG medyanın önemli 
gündemlerinden birisi haline gelmiştir. Çalışma 
kapsamında 22 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasın-
da Hürriyet, Cumhuriyet, Zaman ve HaberTurk 
gazetelerinde çıkan haberlerin sayısal ve söylem-
sel analizi yapılacaktır. Analize dâhil edilecek ha-
berler gazetelerin internet sayfalarında yer alan 
TEOG anahtar kelimesini içeren haberlerdir.

Sayısal Analiz
Belirtilen zaman aralığında gazetelerde çıkan ha-
ber sayıları grafikteki gibidir: (Şekil 1)

Haber ve yorumların günlere göre dağılımı-
na baktığımızda ilk dikkat çeken detay 22 Ağus-
tos tarihinde sonuçların açıklanması ile başlayan 
TEOG haberi sayısının takip eden günlerde düş-
mekteyken, 25 Ağustos tarihinde tekrar yükselişe 
geçmesidir. Yükseliş trendi 29 Ağustos’ta zirvesini 
yaparak, bu tarihten sonra düşüş trendi başlamış-
tır. 22 Ağustos’ta TEOG yerleştirme sonuçlarının 
açıklanmasıyla birlikte doğal olarak gazetelerde 
haberler yer almaya başlamıştır. 22-25 Ağustos 
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tarihleri arasındaki haberler TEOG yerleştirme 
sonuçlarının açıklandığını ve sistemde yaşanan 
teknik aksaklıkları duyuran haberlerdir. Bu ha-
berler daha çok bilgilendirici içerikli, resmi açık-
lamaları duyuran ve özetleyen haberlerdir. Bu 
dönem içerisinde ilk uzağa yerleştirme ve imam 
hatip lisesine yerleştirme haberleri de gündeme 
gelmiştir. Ancak bu haberler söylemsel bir bü-
tünlük göstermekten uzak, yine bilgilendirici 
içeriğe sahip haberlerdir. 

25 Ağustos ile başlayan, 29 Ağustos’ta tavan 
yapan ve 1 Eylül’de biten dönemde söylemsel bir 
bütünlük gösteren “TEOG Skandalı”, “Yerleştir-
me’de Kaos” ve “Zorla İmam Hatip” temalı ha-
berler yapılmıştır. Bu haberlere konu olan vaka-
lar 22-25 Ağustos arasındaki haberlerle tamamen 
aynı vakalardır ancak haberlere ek olarak kurgu-
lanan bir söylemsel faaliyet vardır. Bu söylemsel 
faaliyet TEOG yerleştirme aşamasında yaşanan 
az sayıdaki aksaklığı abartarak sınavı itibarsızlaş-
tırmak, öğrencilerin istekleri hilafına imam hatip 
lisesine kayıt edildikleri algısı oluşturarak korku 
tacirliği yapmak ve öğrencilerin evlerinden kilo-
metrelerce uzaktaki okullara yerleştirildiği algısını 
oluşturmak gibi temalar üzerinden işlemektedir. 

28 Ağustos’tan sonra haber sayısının yüksel-
diği diğer tarihler 1, 5 ve 15 Eylül’dür. 1 Eylül’deki 
yükselişin sebebi Hürriyet gazetesinin bu tarihte 
peş peşe girdiği haberlerdir. Bu haberler belli bir 
sistematiği olmayan ancak o tarihte Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Bakan tarafından yapılan açıklama-
ların yer aldığı imzasız ve yorumsuz haberlerdir. 
Haber sayısının yükseldiği bir tarih olan 5 Eylül’de 
ise ikinci nakil döneminin sonuçları ve boş kon-
tenjan haberleri yükselişin nedenidir. Aynı şekilde 
12 Eylül’deki yükselişin nedeni o tarihlerde Milli 
Eğitim Bakanı’nın katıldığı televizyon programla-
rı, yaptığı açıklamalar, bakanlığın ve diğer bakan-
lık yetkililerinin içerisinde TEOG ile ilgili değer-
lendirmelerin de bulunduğu resmi açıklamaları ve 
nakillerle oluşan boş kontenjanların haberleridir. 

TEOG haberlerinin arttığı bir diğer tarih 
ise 15 Eylül’dür. 15 Eylül’de okulların açılması 

ile birlikte eğitimle ilgili haberler artmış, bu ha-
berler “Okullar açıldı fakat TEOG kaosu devam 
ediyor” temasıyla verilmiştir. Dolayısıyla 15 Ey-
lül tarihindeki haber artışı da söylemsel faaliyet 
açısından önemlidir. 

Aynı süreçte imzalı haberlerin ve köşe yazı-
larının seyrine baktığımızda ortaya çıkan tablo 
tüm haber sayılarına bakarak yaptığımız analizi 
desteklemektedir: (Şekil 2)

Ajans haberleri ve imzasız haberler genelde 
teknik bir dil kullanırken, söylemsel faaliyet imzalı 
haberler ve köşe yazıları üzerinden kurulmaktadır. 
Dolayısıyla imzalı haber-köşe yazısı toplamının ta-
rihlere göre seyrini, haber sayısı toplamı üzerinden 
yapılan söylemsel analiz ile karşılaştırmak anlamlı 
olacaktır. 22-25 Ağustos tarihinde haber sayısının 
arttığını fakat bu artışın söylemsel bir faaliyete 
karşılık gelmediğini kaydetmiştik. Aynı tarih ara-
lığında imzalı haber köşe sayısı toplamına baktığı-
mızda belirgin bir artış gözükmemektedir. Haber 
sayısında gözlemlenen 25 Ağustos-1 Eylül arasın-
daki artışın söylemsel faaliyete karşılık gelmesine 
karşılık, aynı tarihlerde imzalı haber-köşe yazısı 
toplam sayısının da arttığını görüyoruz. Dolayı-
sıyla söylemsel faaliyetin artmasına karşılık imzalı 
haber-köşe yazısı sayısının da arttığını ve söylem-
sel faaliyetin bunlar üzerinden kurulduğunu söy-
lemek mümkündür. 1-12 Eylül tarihleri arasında 
toplam haber sayısındaki yükselişin Milli Eğitim 
Bakanı’nın ve bakanlığın yaptığı açıklamalardan 
kaynaklandığı tespitine karşılık, bu tarihlerde im-
zalı haber-köşe yazısı sayısının azaldığını gözlem-
lemek ilk tespitimizi kuvvetlendirmektedir. Son 
olarak 15 Eylül’de gözlemlenen haber sayısındaki 
ve söylemsel faaliyetteki artış da, imzalı haber-kö-
şe yazısı toplamı sayısındaki artışla örtüşmektedir. 
İki grafik arasındaki bu örtüşen seyir söylemsel fa-
aliyetin imzalı haberler ve köşe yazıları tarafından 
kurulduğu görüşünü desteklemektedir.

Söylem Analizi
Haber sayıları üzerinden yapılan analiz söylemsel 
faaliyetin hangi zaman aralıklarında yoğunlaştı-
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ğını anlamak açısından oldukça önemlidir. Bu-
nun yanında söylemsel faaliyetin hangi temalar 
üzerinden kurulduğunu incelemek, ele alınan ga-
zetelerin TEOG haberleri bağlamında toplumsal 
kutuplaşmaya olumsuz etkilerini anlamak açısın-
dan faydalıdır. 

Gazetelerin TEOG söylemine zemin teşkil 
eden temalardan ilki itibarsızlaştırmadır. Gazete-
ler çoğu zaman sistemin ilk kez uygulanmasından 
kaynaklanan aksaklıkların haberlerini büyük bir 
abartı ile vererek TEOG sistemini itibarsızlaştır-
maktadır. Bu temanın amaçladığı işlev ise sına-
vı itibarsızlaştırarak kötü bir algı oluşturmaktır. 
Bir sonraki aşamada ise kötü TEOG algısı AK 
Parti’ye yakın olmayan/oy vermeyen kitleleri ku-
tuplaştırarak AK Parti’ye karşı düşmanlaştırmayı 
amaçlamaktadır. Bu amaca matuf olarak TEOG 
sisteminin büyük bir kargaşa doğurduğu, bir kaos 
ortamı yarattığı, öğrenci ve veliler için gerçek bir 
çile haline geldiği algısı haberlerde ve yorumlarda 
sık sık işlenmektedir. Örneğin, Hürriyet gazetesi 
Eylül’ün son ve Ekim’in ilk günü yayına koyduğu 
birbirinin aynısı ve özel okulların doluluk oranın-
daki artışı konu alan haberlerine “Temel Eğitim-
den Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminde na-

kil karmaşası devam ederken, özel okullara talep 
arttı” başlığını seçmiştir.20 Aynı gazete bir diğer 
haberde ise önce velilerin “tam bir karmaşanın 
içinde” olduğunu kaydettikten sonra, “kafaların 
karıştığını” ve “işlerin allak bullak olduğunu” id-
dia etmektedir. Aynı haberin devamında ise öğ-
rencilerin “imam hatipe gönderileceği yönünde-
ki söylentiler velilerin bazılarında [çocuklarının] 
‘imam hatipe’ gideceği kaygısı yaşattı” denilmek-
tedir.21 Böylece iki aşamalı bir söylemsel faaliyet 
kurgulanmakta, haberin başında kaygı oluşturup, 
sonunda ise kaygının varlığından şikayet edilmek-
tedir. Bu iki aşamalı söylemsel faaliyet medyanın 
bir yandan kutuplaşmadan şikayetçi olurken, 
öbür yandan kutuplaşmayı üretmesiyle benzer bir 
seyir izlemektedir.

Hürriyet’in yanında HaberTurk de kaos, çile, 
karmaşa ifadeleri üzerinden itibarsızlaştırma te-
masını üretmektedir. Gazete aynı haber içerisin-
de defalarca “TEOG çilesi” “TEOG’da yaşanan 

20. Gönül Koca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 
sisteminde nakil karmaşası devam ederken, özel okullara talep arttı, 
Hürriyet, 31 Ağustos 2014, 1 Eylül 2014.

21. Nuran Çakmakçı, TEOG çilesi bitmiyor, TEOG’da nakil ve 
tercih süresi sıkıntılı, Hürriyet, 28 Ağustos 2014.

ŞEKIL 2. TOPLAM IMZALI HABER VE KÖŞE YAZISI
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sıkıntılar”, “yerleştirme kaosu” ve “nakil çilesi” 
gibi ifadeleri kullanmaktadır.22 Cumhuriyet’ten 
Zeynep Oral da benzer şekilde öğrencilerin ve ai-
lelerinin yaz aylarını “TEOG denilen işkenceyle, 
tercihler ve seçimler arasındaki girdaplarda boğu-
larak” geçirdiğini iddia ettiği yazısında, konuyu 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı bir yönetmelik 
düzenlemesi ile okullardaki ibadethanelerin vasıf-
larını düzenlemesine getirerek, okullarda ibade-
tin zorunlu olacağını iddia etmektedir.23 Böylece 
TEOG itibarsızlaştırılarak zorla ibadet ve zorun-
lu din dersi ile bağlantılanmakta ve korku tacirli-
ği yapılarak toplum kutuplaştırılmaktadır.

Kaos ve karmaşanın yanında magazinsel un-
surlar da TEOG’u itibarsızlaştırmak için kulla-
nılmaktadır. Örneğin, farklı puan aldıkları için 
doğal olarak farklı okullara yerleştirilen ikiz kar-
deşlerin haber ve yorumları Hürriyet’te birer gün 
arayla “İkizleri TEOG ayırdı”24 ve “TEOG ikiz-
leri bile ayırdı”25 başlıklarıyla verilmektedir. Ben-
zer bir “aile dramı”nı ise Zaman’da görmekteyiz. 
“Ailesinin terk ettiği Bilge’ye bir darbe de Milli 
Eğitim’den” başlıklı haberde, ailesi boşandığı için 
“istenmeyen çocuk ilan edilen” öğrencinin “ikin-
ci bir darbeyi de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ye-
diği” iddia edilmektedir.26 Bu magazinsel dil ile 
TEOG sistemi adeta Yeşilçam filmlerindeki kötü 
adamlarla benzer bir konuma yerleştirilmektedir. 

TEOG sistemini itibarsızlaştırırken kullanı-
lan bir diğer yöntemse eğitimle ilgili olumsuzluk-
ları barındıran her meselenin zorlama yorumlarla 
TEOG’la bağlantılı şekilde haberleştirilmesidir. 
Zaman gazetesi, halk dilinde patpat denilen bir 
tarım aracını süren öğrencilerin kaza yaparak 
yaralanmasını haberleştirirken “TEOG’da yaşa-

22. Pervin Kaplan, Veliler nakil için okullara koşuyor dilekçeler 
çekmecelerde bekliyor!, HaberTurk, 29 Ağustos 2014.

23. Zeynep Oral, “Okullar Açıldı Ama…”, Cumhuriyet, 18 Ağustos 
2014.

24. Turan Gültekin, “İkizleri TEOG ayırdı”, Hürriyet, 29 Ağustos 
2014.

25. Deniz Sipahi, “TEOG ikizleri bile ayırdı”, Hürriyet, 31 Ağustos 
2014.

26. İlhan Çulha, “Ailesinin terk ettiği Bilge’ye bir darbe de Milli 
Eğitim’den”, Zaman, 18 Eylül 2014.

nan sorunlar sebebiyle taşıma ihalesi yapılama-
yan Güneşli Çok Programlı Lisesi’nde öğrenim 
gören” öğrenciler yaralandı ifadelerini27 kullana-
rak her gün sayısız örneğine rastlanabilecek bir 
hadiseyi TEOG’la ilişkilendirmiştir. Benzer bir 
şekilde Hürriyet, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki 
rutin atama ve görev yeri değişikliklerini haber-
leştirirken “Temel eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) sistemi kapsamında nakil başvuruları 
devam ederken, görevden alınan okul müdürleri 
yerlerine yeni birinin gelmesini bekliyor” ifadele-
rini kullanmaktadır.28

TEOG sistemi itibarsızlaştırılırken kullanı-
lan başka bir yöntem ise olumlu gelişmeleri dahi 
olumsuz bir söylemle aktarmaktır. Tercih ettikleri 
okullara yerleşemeyen öğrencilerin istedikleri di-
ğer alternatiflere geçişini kolaylaştırmak için uza-
tılan nakil süreci bile gazetelerde olumsuz bir dil 
ile yer almıştır. Hürriyet gazetesi nakil sisteminde 
yapılan kolaylığı “TEOG’da sessiz sedasız kolay-
lık” başlığı ile haberleştirirken, haberin içeriğin-
de “MEB hiçbir bilgilendirme yapmadan nakil 
sisteminde değişikliğe gitti. Artık gitmek istediği 
okula yerleşemeyen öğrenci her hafta aynı okula 
nakil dilekçesi vermek zorunda değil” ifadelerini29 
kullanarak büyük bir kolaylık sağlayan değişikliği 
bile olumsuz bir dille aktarmıştır. Aynı tarzı Za-
man gazetesi “uzmanlar okulunu beğenmeyen öğ-
rencilere sağlanan nakil kolaylığının kargaşaya yol 
açabileceği uyarısında bulunuyor” ifadesiyle kul-
lanmaktadır.30 Cumhuriyet ise Ağustos’un 22’sinde 
ve 28’inde ve de Eylül’ün 2’sinde ve 15’inde sunuş 
içeriklerini değiştirerek tam 4 defa yayınladığı bir 
röportajın, 15 Eylül versiyonunda “Milli Eğitim 
bakanlığı okullardaki 40 bin boş kontenjanı ‘nakil’ 

27. Sinan Kabatepe, “Patpatla okula taşınan 6 öğrenci ölümden 
döndü”, Zaman, 18 Eylül 2014.

28. Nuran Çakmakçı, “Müdür İsyanı”, Hürriyet, 4 Eylül 2014.

29. Gönül Koca, “TEOG’da sessiz sedasız kolaylık”, Hürriyet, 7 
Ağustos 2014. 

30. Hasan Karalı, “Nakil döneminde veliler yorulacak”, Zaman, 24 
Ağustos 2014.
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yoluyla kapatamıyor” cümlesini kullanarak,31 nor-
malde öğrencilerin okullar arasındaki hareketlili-
ğini sağlayarak istedikleri okulda okuma oranları-
nı arttıran boş kontenjanları baş edilmesi gereken 
bir sorun olarak göstermektedir.

Medyanın TEOG’u itibarsızlaştırma çabası 
öğrencilerin evlerinden uzak okullara yerleştiril-
diği iddiasının haberleştirilmesi üzerinden de ger-
çekleşmektedir. Bu temanın araçsallaştırılmasının 
ilk boyutu, eğer varsa teknik bir aksaklıktan başka 
bir şey olmayan uzak okullara yerleşim meselesi-
nin TEOG etrafında kurgulanan söylemin bütü-
nüne eklemlenmesidir. İkinci boyut ise, öğrencile-
rin başka bir okula nakledilmesi mümkün olduğu 
halde gazetelerin nakil imkanından hiç bahsetme-
yerek veya bahsettiğinde öğrencilerin okul değiş-
tirmesinin çok zor olduğu gibi bir olumsuz algı 
üreterek, bütün bir sürecin “aileler isyan etti” şek-
linde medya içeriğine dönüştürülmesidir.32

Örneğin, Zaman gazetesinde çıkan haberde 
evlerinden kilometrelerce uzağa yerleştirilen öğ-
renci ve velilerin isyan ettiği ifade edilmiş ve bu 
iddia TEOG kapsamında yapılan yerleştirmeler-
de yaşanan skandalların ardı arkasının kesilme-
diği ifadesiyle birlikte yansıtılmıştır.33 Aynı ga-
zete daha nakil süreci bitmeden yaptığı haberde, 
spesifik bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 
sadece iki kişinin özel okula nakil yaptırmasına 
karşılık, aynı okula nakil için 100 öğrencinin 
başvurduğu ifade edilmiş ve buna dayanarak na-
kil sorununun yüzde 98 oranında devam ettiğini 
iddia etmiştir.34 Tek bir örnek üzerinden çıkarılan 
bu zorlama istatistik, şüphesiz uzaklıktan dolayı 
yaşanan sıkıntıları ve bu sıkıntıların çözüm me-
todu olan nakil sürecini haberleştirmekten ziyade 

31. Figen Atalay, “Boş kontenjanlar dolmuyor”, Cumhuriyet, 15 
Eylül 2014. 

32. “Kontenjan 442, yerleştirilen öğrenci 765!”, Zaman, 28 Ağus-
tos 2014; “Öğrenciler ve aileler şokta!”, HaberTurk, 26 Ağustos 
2014; “TEOG’da nakil yapamayan aileler isyan etti”, HaberTurk, 
30 Ağustos 2014.

33. Burcu Öztürk, Betül Tanrıseven & Şeyma Ercanlı, “Kontenjan 
442, yerleştirilen öğrenci 765!”, Zaman, 28 Ağustos 2014.

34. Burcu Öztürk & Betül Tanrıseven, “Eğitime teşvikte skandal 
ayrımcılık”, Zaman, 5 Eylül 2014.

söylemsel faaliyet doğrultusunda araçsallaştırma-
yı hedeflemektedir. Gazete aynı hedef doğrultu-
sunda trajikomik haberlere de imza atmaktadır. 
İstanbul Esenler’den Bursa’ya taşınan ve hiçbir 
tercihte bulunmadığı için İstanbul’da boş kon-
tenjanlı bir okula yerleştirilen öğrencinin duru-
mu “TEOG sonuçları öğrencileri mağdur etti”35 

başlığıyla verilmiştir. Aynı şekilde mevzuat gereği 
özel eğitim alacak olan ve bu nedenle yerleştirme 
tercihinde bulunmayan engelli öğrencinin duru-
mu da araçsallaştırılarak “Özel eğitim verilmesi 
gerekirken 150 kilometre uzağa yerleştirildi” baş-
lığıyla haberleştirilmiştir.36

Benzer haberlere diğer gazetelerde de rastlı-
yoruz. Örneğin, Hürriyet gazetesinde “Tercih et-
medi ama Üsküdar’dan Başakşehir’e yerleştirildi” 
başlığı yer alıyor.37 Ancak gazete olayı haberleşti-
rirken uzak okullara yerleştirilme vakalarının ter-
cih yapmayan adaylar için mevzubahis olduğunu 
gölgede bırakarak, meseleyi bütün sistemde yay-
gın olan bir sorun olarak yansıtmıştır.

Sonuç olarak bu örneklerden de görüldü-
ğü gibi ele alınan gazeteler hemen her fırsatı 
ve metodu kullanarak TEOG sistemini iti-
barsızlaştırmakta ve kutuplaşma aracı olarak  
kullanmaktadır. 

35. Adem Elitok, “TEOG sonuçları öğrencileri mağdur etti”, Za-
man, 26 Ağustos 2014.

36. Kenan Baş, “Özel eğitim verilmesi gerekirken 150 kilometre 
uzağa yerleştirildi”, Zaman, 30 Ağustos 2014.

37. “Tercih etmedi ama Üsküdar’dan Başakşehir’e yerleştirildi”, 
Hürriyet, 29 Ağustos 2014.

Medyanın TEOG haberlerini kamu menfaatini 
savunmak dürtüsüyle değil siyasi bir söylem 
oluşturmak için gündeme getirdiği ve  
böylece eğitim meselesinin bile hükümet 
karşıtı bir söylem olarak araçsallaştırdığı 
ortaya çıkmaktadır.
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Söylemsel faaliyetin ikinci kurucu teması 
imam hatip lisesi olgusudur. Önceki bölümlerde 
açıklandığı üzere, özel okula gideceği için hiçbir 
tercih yapmayan öğrenciler, evlerine en yakın boş 
kontenjanlı eğitim kurumuna yerleştirilmişlerdir. 
Bu yerleştirmeler arasında imam hatip liselerine 
yerleştirilen öğrenciler de vardır. Kısıtlı sayıdaki 
bu vakalar TEOG sınavının ana unsurlarından 
birisi olarak sunulmuş, TEOG sistemiyle bütün 
öğrenciler arzuları hilafına imam hatip lisesine 
yerleştiriliyormuş algısı oluşturularak, bu durum 
Türkiye’nin bir kısmı imam hatip liseleri üzerin-
den devam eden laiklik tartışmaları ile ilişkilendi-
rilerek topluma korku pompalayan, kutuplaştırıcı 
bir tutuma dönüşmüştür. Örneğin HaberTurk ya-
zarlarından Fatih Altaylı’nın kızı özel okula gide-
ceği için TEOG sınavında tercihte bulunmamış 
ve neticede sistem tarafından imam hatip lisesine 
yerleştirilmiştir. Fatih Altaylı kızının bu okula git-
meyeceğini, zaten başka okula gideceği için tercih 
yapmadığını söylemesine rağmen, imam hatip li-
seleri üzerinden TEOG sistemini eleştirmeye ve 
korku pompalamaya devam etmiştir:

Ne yazık ki benim kızım TEOG rezaletine 
yakalanacak yaştaydı. SBS sistemi devam 
etse sınava bile girmeyecekti; çünkü oku-
lunda devam etmek istediğini söylemişti. 
TEOG olunca mecburen sınava dahil oldu. 
Ama kararlı olduğu için tercih falan yap-
madı. Birkaç hafta önce öğrendik ki, tercih 
yapmayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlı-
ğı tarafından evinin en yakınındaki okula 
otomatik olarak yerleştirilecekmiş. Ben de 
başladım kızımla dalga geçmeye. ‘Tercih 
yapmadın, şimdi bizim mahalledeki imam 
hatip okuluna kaydedecekler’ diye.38

Altaylı kızının imam hatip lisesine yerleşti-
rilmesinin ardındaki teknik meseleyi bilmesine 
rağmen, bunun üzerinden söylem geliştirmekten 
geri durmamaktadır. Ayrıca kızının imam hatip 
lisesine kaydedilmesini kızı açısından dalga geçi-
lecek bir unsur olarak sunmasının bizatihi ken-

38. Fatih Altaylı, Birisi Milli Eğitim Bakanlığı’na harita yollasın, 
HaberTurk, 26 Ağustos 2014.

disi imam hatip liselerine gidenleri ötekileştiren 
kutuplaştırıcı bir unsurdur. 

Benzer bir içerik Hürriyet’te de karşımı-
za çıkmaktadır. “Gayrimüslimlere imam hatip 
şoku”39 başlığı altında verilen haberde “TEOG 
yerleştirmelerinde, iki gayrimüslim öğrenci, 
imam hatip liselerine otomatik olarak kaydedil-
di” denilmektedir. Haber metnindeki “otomatik 
olarak” ifadesinden de çok net anlaşılabileceği 
gibi gayriihtiyari olarak sadece iki kişinin başına 
gelen bir aksaklık, “gayrimüslimlere şok” gibi bir 
ifade ile sunularak, gayrimüslim çocuklar yaygın 
ve planlı bir şekilde imam hatip liselerine yerleş-
tirilmiş algısı oluşturulmaktadır. Haberin deva-
mında imam hatip lisesine yerleştirilen öğren-
cilerden birinin velisinin açıklamalarına da yer 
verilmiştir; “Öğrencimiz Ayazağa Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’ne yerleştirildi. Sonuca güldük. Mil-
li Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hassas yaklaşması 
gerekiyor. Sanırım bürokratik nedenlerle böyle 
bir durum oldu”. Öğrenci velisinin ifadesinden 
de anlaşılabileceği gibi ortada haberin başlığında 
ifade edildiği gibi bir “şok”tan ziyade bürokratik 
bir hata ve haklı sitemler var. 

Gayrimüslim öğrencilerin imam hatip lise-
lerine kaydedildiği haberi sadece Hürriyet’te değil 
diğer gazetelerde de kendisine yer bulan bir haber-
dir. Gazetelere akseden bu tür vaka sayısı dörtken, 
bu haberlerin sıklıkla gazetelerde kendisine yer 
bulması söylemsel faaliyet açısından ele alınması 
gereken bir konudur.40 Azınlık vakıflarının el ko-
nulan mallarının iadesi gibi birçok alanda yapılan 
iyileştirmeler neticesinde AK Parti hükümetleri 
döneminde gayrimüslimlerle devlet kademeleri 
arasında önceki dönemlere nazaran daha olumlu 
bir ilişki ortamı oluşmuştur. Çeşitli gayrimüslim 

39. Gönül Koca, Gayrimüslimlere imam hatip şoku, Hürriyet, 24 
Ağustos 2014.

40. Gayrimüslimler’in imam hatip liselerine yerleştirildiğini iddia 
eden haber örnekleri; “Okullara İmam Hatip Sınıfları Geliyor”, 
Cumhuriyet, 31 Ağustos 2014; Emre Kongar, “Çocuklarımızı Çalı-
yorlar”, Cumhuriyet, 5 Eylül 2014; “Ermeni Öğrenciler İmam Ha-
tipe yerleştirildi”, Cumhuriyet, 24 Ağustos 2014; “TEOG skandalı 
Meclis gündemine taşındı”, Zaman, 27 Ağustos 2014.
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cemaat temsilcileri muhafazakâr AK Parti hükü-
metleri döneminde, gayrimüslimleri potansiyel 
düşman olarak gören devletçi refleksleri ağır basan 
diğer hükümetlere nazaran çok daha geniş bir öz-
gürlük ortamında yaşadıklarını kaydetmişlerdir.41 
Bu durumun yansıması örnek olarak ele alınan 
haberdeki velinin durumun bir bürokratik mesele 
olduğunu kaydetmesinde de görülmektedir. Top-
lumun muhtemel kutuplaşma alanlarından olabi-
lecek gayrimüslimlerle alakalı konularda hakikatte 
iyiye doğru mesafe kat edilirken, gazetelerin söy-
lemsel pratiğinde bu alan bir çatışma ve kutuplaş-
ma alanı olarak yeniden kurgulanmaktadır. 

SONUÇ
Hükümet karşıtı medya bazen artan bazen aza-
lan fakat sürekliliğini hiç kaybetmeyen bir seyir 
halinde hükümeti toplumsal kutuplaşmayı kö-
rüklemekle suçlamaktadır. Medyanın hükümeti 
kutuplaştırmakla suçladığı haberlerde bile kutup-
laştırıcı bir dil kullandığı bu çalışmanın “Medya-
da Toplumsal Kutuplaşma İddiası” başlıklı bölü-
münde gösterilmiştir. Bunun yanında eğitimden 
kültür-sanat politikalarına kadar hemen hemen 
her hükümet uygulaması medya tarafından ku-
tuplaştırıcı olmakla eleştirilmektedir. 

Bu bağlamda medyanın kendisini kutuplaş-
ma açısından bir teste tabi tutmak ve çok eleş-
tirdikleri kutuplaşmanın neresinde durduğunu 
analiz etmek, medyanın kendisini konumlandır-
dığı siyaset kurucu pozisyonu görmek açısından 
önemlidir. Bu testi toplumun hemen hemen her 
kesimini ilgilendiren eğitim konusunun bir par-
çası olan TEOG haberleri üzerinden yapmak, 
eğitim konusunun önemi ve muhatap kitlesinin 
genişliği açısından ayrıca dikkate değerdir. 

TEOG haberlerinin hükümet karşıtı med-
yada yer alış tarzına bakıldığında ilk dikkati çeken 
nokta, medyanın kendisini objektif kamu avu-

41.“Başbakan’ın taziyesi için teşekkür ilanı”,Radikal, 29.04.2014; 
“Başbakan sorunları dinledi”, Agos, 8 Mayıs 2014; “Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın maddi desteğinden azınlık okulları da faydalanacak”, 
T24, 26 Eylül 2014.

katlığı konumuna yerleştirme iddiasına rağmen, 
eğitim gibi hassas bir konuda siyasi aktörleri bile 
geride bırakan, siyaset kurucu bir dil kullandı-
ğıdır. Medya bu dili doğrudan kullanmamak-
ta yukarıda analiz edilen söylemler aracılığıyla 
bir söylem olarak kurgulamaktadır. Bu kurgu, 
TEOG sistemi itibarsızlaştırılarak ve sınava giren 
1 milyondan fazla öğrencinin sadece çok küçük 
bir kısmının yaşadığı, yetkililer tarafından kabul 
ve tespit edilip, çözümü geliştirilen uzak okullara 
ve tercih edilmeyen okul türlerine yerleştirilme 
vakalarını söylemsel faaliyetin unsurları haline 
getirerek yapılmaktadır. Böylece TEOG sınavı 
çerçevesinde yaşanan teknik aksaklıklar mahi-
yet değiştirmekte, Türkiye’nin geride bıraktığı 
fakat hükümet karşıtı medyanın siyaset kurucu 
bir enstrüman olarak kullanmaktan vazgeçmeye 
yanaşmadığı laiklik tartışmalarının bir parçası 
haline getirilmektedir. Ayrıca mesele teknik bir 
aksaklık olmaktan çıkmakta başka bir yönde 
daha mahiyet değiştirerek, hükümetin adeta belli 
toplum kesimlerini cezalandırdığı bir uygulama 
olarak yansıtılmaktadır. 

Araçsallaştırma iki boyutlu olarak işlemek-
tedir. Daha geniş boyutta, hükümet karşıtı med-
ya kutuplaşma konusunu araçsallaştırmaktadır. 
Muhafazakâr toplum kesimlerinin kamusal va-
roluşunun önündeki engellerin kaldırıldığı, gay-
rimüslimlerin devletçi ve milliyetçi reflekslerle 
ötekileştirildiği bir ortamdan daha önce el konu-
lan vakıf mallarının iade edildiği bir aşamaya ge-
lindiği, hükümetin hak ve adalet alanında yaptığı 
iyileştirmeler ile kendisinden farklı ideolojik po-
zisyonlarda bulunan liberal ve sol çevrelerin des-
teğini alabildiği, henüz bir sonuca ulaşamasa da 
Alevi meselesinin çözüm eksenli olarak tartışıldığı 
ve hepsinden önemlisi Kürt meselesinin güvenlik 
alanından çözüm süreci kapsamına girdiği bir top-
lumda, hükümet karşıtı medya siyasal ve toplum-
sal kutuplaşma olduğunu iddia etmekte ve bunu 
bir muhalif söylem olarak araçsallaştırmaktadır.

İkinci boyut ise toplumun genelini ilgilen-
diren eğitim konusunun araçsallaştırılmasıdır. 
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TEOG sistemindeki az sayıdaki aksaklıklar defa-
larca haberleştirilirken, köşe yazarları eğitim gibi 
önemli bir konuda hükümeti siyasi davranmakla 
suçlarken ve yeni uygulamaya konulan sistemin 
kuvvetli ve zayıf yönlerinin sistematik olarak tartı-
şılmaması, TEOG haberlerinin medyanın kendi-
sini konumlandırdığı kamu menfaatini savunmak 
dürtüsüyle değil siyasi bir söylem oluşturmak için 
gündeme getirildiği ve de böylece eğitim mesele-
sinin bile hükümet karşıtı bir söylem olarak araç-
sallaştırıldığı tespitini kuvvetlendirmektedir. 

Ele alınan gazetelerin TEOG hakkında üret-
tikleri içerikler ve söylemler birbiri ile mukayese 
edildiğinde, kutuplaşma iddiasının ve TEOG’la 
alakalı gelişmelerin gazeteler tarafından araçsal-
laştırıldığı farklı bir açıdan tekrar gözlemlene-
bilmektedir. Örneğin, Cumhuriyet gazetesi süre-
gelen katı Kemalist konumuyla uyumlu olarak 
devamlı surette, imam hatip liseleri, din eğitimi 
ve Alevilerin talepleri gibi konularla TEOG’u 
ilişkilendirirken, Zaman gazetesi meseleyi Gülen 
grubunun kontrolü altındaki okullarla ilişkilen-
dirmekte, sözgelimi bir Gülen okulunun imar 
planının dışına taşan duvarının yıkılmasını eleş-
tirdiği haberini TEOG’a ilişkilendirmektedir.42 
Hürriyet’in haberlerinde ise kutuplaştırıcı söylem 
çok belirgin olmakla birlikte, Cumhuriyet’te ve 
Zaman’da gördüğümüz net ideolojik bağlılıkları 
olmadığı için medya içeriğini ve söylemini be-
lirleyen tek unsurun hükümet karşıtlığı olarak 
gözükmektedir. Son olarak HaberTurk gazetesi 
hükümet karşıtı bir pozisyonu Hürriyet kadar 
hayat memat meselesi haline getirmediği için, 
haberlerde TEOG’la ilgili genel olarak bilgilen-
dirici içeriğe yer verirken, özellikle imam hatip 
liseleri üzerinden kurgulanan söylemsel faaliyetin 
tek örneğini Fatih Altaylı’nın köşe yazısı vermek-
tedir.43 Sonuç olarak gazetelerin sahip oldukları 
ideolojik angajmanlar ve sermaye ilişkileri TE-

42. Burcu Öztürk & Betül Tanrısever, “Özel Okullar Baskı altında”, 
Zaman, 1 Eylül 2014.

43. Fatih Altaylı, “Birisi Milli Eğitim Bakanlığı’na harita yollasın”, 
HaberTurk, 26 Ağustos 2014.

OG’la alakalı medya içeriğini ve söylemini be-
lirlemektedir ve bu durum TEOG haberlerinin 
toplumsal kutuplaşmayı üretmek için araçsallaş-
tırıldığını göstermektedir.

Kutuplaşma ve TEOG üzerinden yapılan bu 
analizden Türkiye medyasının siyasetle ilişkisiyle 
alakalı temel bir tespit ortaya çıkmaktadır; onlar-
la sınırlı olmamakla birlikte özellikle bu çalışma-
da kapsama dahil edilen medya grupları düşünce 
açıklamayı, yorum yapmayı ve kamuyu bilgi-
lendirmeyi aşan bir boyutta siyasetle ilgilidir ve 
siyaset kurucu bir aktör olmaya çabalamaktadır. 
Bütün bu çabayı hiç vazgeçmeye yanaşmadığı 
bir doğal tarafsızlık konumundan yapmaktadır. 
Çalışmada gösterildiği gibi bir yandan aşkın, er-
demli ve tarafsız bir konumdan siyasetçiyi top-
lumu kutuplaştırmakla eleştirirken, diğer yandan 
ilkiyle çelişen bir ideolojik konumdan kutup-
laşma söylemini eleştirerek hükümete karşıt bir 
siyaset kurmaktadır. Dünyada çeşitli siyasi pozis-
yonları savunduğunu çok net bir şekilde açıkla-
yan medya grupları vardır. Türkiye medyasının 
da bu yönde mesafe kat etmesi ve belirgin bir 
siyasi pozisyonu savunanların bunu okuyucuları-
na ifade etmesi, medya etiği açısından önemli bir 
gelişme olacaktır.
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Türkiye’de son zamanlarda AK Parti hükümetinin uyguladığı politikalar ne-
deniyle bir toplumsal kutuplaşma olduğu iddiası özellikle holding medyası 
tarafından dile getirilmekte ve bu iddia hükümet karşıtı konumun ve söy-

lemin kurucu unsuru haline gelmektedir. Ancak bahsi geçen medya kuruluşları-
nın toplumsal kutuplaşmanın örnekleri olarak ileri sürdüğü durumlar, dünyada 
kutuplaşma tartışmalarında ele alınan durumlardan oldukça farklıdır. Medyanın 
hükümet karşıtı tutumunu ve söylemini kurarken toplumsal kutuplaşma olarak 
sunduğu olay ve olguların toplumsal bir yönü ve kapsayıcılığı olmayıp, siyasi ku-
tuplaşmanın unsurlarıdırlar.

Bu noktadan hareketle medyanın toplumsal kutuplaşma eleştirisi sahici bir 
pozisyon olmaktan çok, siyaset kurucu bir söylemdir. Hükümet karşıtı medyanın 
bir yandan toplumsal kutuplaşmadan rahatsızlığını dile getirirken, diğer taraftan 
kendisinin kutuplaştırıcı bir dil kullanması, kutuplaşma söyleminin siyaset kurucu 
işlevini tespit etmek açısından önemlidir. 

2014 yılı TEOG sistemi kapsamında medyada yer alan haberlerin ve yorumların 
bu açıdan analiz edilmesi, hükümet karşıtı medyanın kutuplaşma söylemini nasıl 
araçsallaştırdığını göstermektedir. TEOG kapsamında görülen teknik aksaklıklar 
hükümet karşıtı medya tarafından araçsallaştırılmıştır. Araçsallaştırma TEOG sis-
temi itibarsızlaştırılarak ve sistemin öğrencileri, tercih etmediği halde imam hatip 
liselerine gönderdiği algısını üreterek yapılmıştır. 

TEOG örneğine bakıldığında da çok net bir şekilde görüldüğü gibi Türkiye’de 
medya siyaset kurucu bir pozisyondan vazgeçmek istememektedir. Bu pozisyonu 
korumak için eğitim sisteminden kutuplaşmaya kadar geniş bir yelpazedeki he-
men her konuyu söylemsel faaliyet için araçsallaştırabilmektedir.


