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Oryantalist birikim gerçeklikten ziyade zihinlerde üretilen algılara dayanmaktadır. 
Doğu ve İslam’a ilişkin Batılı tasvirler, bu algısal zeminden hareketle içerik kazan-
maktadır. Türkiye’nin özellikle dış politikada aktif bir siyaset izlemesiyle birlikte, 
söz konusu algı medya ve türevleri olan Facebook, Twitter gibi mecralarda da 
devreye sokulmuştur. Bu çalışma son yıllarda Batı medyasındaki Türkiye temsilini 
inceleyerek, medyatik temsili ve bunun gerçekliğini tartışmaya açmaktadır.

2000’li yıllar Türkiye’de geleneksel siyasetin ortadan kalkmasına neden ola-
cak yapısal dönüşümlere sahne oldu. Yapısal reformların kurucu bir kadro tarafın-
dan hayata geçirildiği bu dönem, Türkiye siyasi tarihinde önemli kırılma anlarına 
tekabül etmektedir. Paradigma değişiminin sirayet ettiği en kritik alanlardan bir 
tanesi hiç kuşkusuz, Türk dış politikasıdır. Soğuk Savaş dengelerinde Türkiye’ye 
yüklenen köprü ülke olma konumu, bu değişimle birlikte merkez ve aktör olma 
konumuna doğru evrilmiştir. 

Türkiye’nin içeride ve dışarıda sergilediği aktif ve etkili politikaların, küresel 
müesses nizamın hilafına yönelik bir algı yaratması, ülkenin ekseninin kaydığı 
veya bu politikaların en önemli aktörü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
otoriterleştiği iddialarının ortaya atılmasına ya da bir sultanmış gibi resmedilme-
sine neden oldu. Bu iddiaların etki alanını arttırma adına işlevselleştirilen basın-
yayın araçları, söz konusu algıların operasyonel bir nitelikte üretildiği yerler oldu. 
Algı oluşturma sürecinde manipülatif bir etkiye sahip olan küresel-ulusal medya 
organlarının kullandığı söylem dili, birtakım amaçların gerçekleştirilmesinde ide-
olojik olarak araçsallaştırıldı. Türkiye’nin aktif bir politika geliştirmek suretiyle 
uluslararası alanda merkezi bir konum edinmeye çalışması, özellikle bazı medya 
grupları tarafından törpülenmeye çalışıldı.

Güncel bir örnek olan IŞİD meselesi ile ilgili haberler de bu tür bir araçsal-
lıkla inşa edilmektedir. Batı medyasında Türkiye’ye yönelik geliştirilen habercilik 
dili ve söylemi, bir yandan tarafsız habercilik anlayışından oldukça uzak bir tu-
tum sergilemekte diğer yandan da ideolojik angajmanlarla belirli birtakım amaç-
ları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

ÖZET

Bu çalışma son 
yıllarda Batı 
medyasındaki 
Türkiye temsilini 
inceleyerek, 
medyatik 
temsili ve bunun 
gerçekliğini 
tartışmaya 
açmaktadır.
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GİRİŞ
Seküler elitlerin, Müslüman dünyada post-ko-
lonyal süreçte uyguladıkları geleneksizleştirme 
politikaları, uzun sürecek tartışmaların ve ça-
tışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Türki-
ye’nin oluşumuna öncülük eden kurucu kadro-
nun da benzer bir proje uygulaması, Türkiye’de 
de bir ötekiler grubunun oluşmasına neden 
olmuştur. Geleneksel ve kültürel kodların da-
raltılmasına itiraz eden ve ciddi bir restorasyon 
programıyla çevreden merkeze hareket eden yeni 
siyasi elitler, geleneksel politikaların değiştirilme-
sinde birer aktör oldular. Tarihsel mirasın ve gele-
neksel kodların referans alınmasıyla yaşanılan bu 
dönüşümün en önemli ayağı hiç kuşkusuz Türk 
dış politikasıdır. Türk dış politikasının Soğuk 
Savaş yıllarındaki parametrelerinin değişmesiyle 
ortaya çıkan bu yeni durum, Türkiye’nin başta 
bölgesinde olmak üzere küresel alanda da ciddi 
bir irtifa kazanmasına imkân sağlamıştır.

Türkiye’nin çevresindeki ülkelere yaklaşması 
ve onlarla her alanda dinamik bir ilişki geliştir-
mesi, Türkiye’de ve dünyada “eksen kayması” tar-
tışmalarının başlamasına neden olmuştur. Yerel 
ve küresel medyanın Türkiye’deki olaylara artan 
ilgisi, Türkiye’nin bölgesel bir aktör olmasıyla 
yakından ilgilidir. Türkiye’nin gerek iç gerekse 

de dış politikada cereyan eden hadiselerle dün-
ya kamuoyunda yer alması, çeşitli basın-yayın 
araçlarıyla manipüle edilmeye çalışılmıştır. New 
York Times, Newsweek ve The Guardian gibi ana 
akım medya içerisinde yer alan ve uluslararası en-
formasyon akışını yönlendiren Batı medyasının 
özellikle 2009 Davos zirvesi ve sonrasında yoğun 
bir ilgiyle Türkiye’yi takip etmeleri, Türkiye’nin 
yükselen gücüyle paralel seyretmektedir. Fakat 
medyada var olan bu ilgi ve yönelişin geliştirdiği 
söylemin oryantalist paradigmadan izler taşıdığı 
da aşikârdır. Türkiye, sözü edilen gazete ve der-
gilerin habercilik dilinde gelişmemiş bir çevre 
ülkesi olarak takdim edilmek istenmekte ve bu 
yönde bir algı yaratılmaktadır. Son dönemde ya-
şanan IŞİD tartışmaları ve bu tartışmaların med-
yatik temsilleri, bu tür bir yönelimin yansımala-
rıdır. Politik ve ideolojik bir karşıtlık içerisinde 
şekillenen Türkiye karşıtı bu dilin, Türkiye’nin 
gücüne oranla dozunu arttırdığı göz önünde 
bulundurulursa, benzer bir karşıtlığın gelecekte 
farklı formlar şeklinde ortaya çıkması da şaşırtıcı 
olmayacaktır. Bu çalışmada, sırayla 2009 Davos 
krizi ve eksen kayması, 2010 BM İran ambargo 
görüşmeleri ve Türkiye’nin geleneksel müttefik-
lerinden koptuğu tartışmaları, 2013 Gezi olay-
ları esnasında Erdoğan’ın otoriterleştiği iddiası, 
2014 yerel seçimleri ve 2014 Ağustos’unda ya-
pılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve de son ola-
rak IŞİD ve Türkiye ilişkisini farklı düzeylerde 
kurmaya çalışan haberler, söylem düzeyinde ele 
alınarak incelenmiştir. Söz konusu olayların ana-
lizin merkezine alınması, hem uzun soluklu bir 
haberleştirme sürecine konu olmaları hem de po-
litik bir mücadeleye evrilmeleri nedeniyledir. Ça-
lışmada ana akım Batı medyasının seçilmesi ve 
yer yer Hürriyet Daily News gibi Türkiye merkezli 
İngilizce yayın yapan gazetelerin haberlerine yer 
verilmesi, eleştirdiğimiz manipülatif söylemin 
yaygınlığına ilişkin bir tablo ortaya koyma ve bu 
tablonun sadece uluslararası haber akışını yön-
lendiren medya kuruluşlarına mahsus olmadı-
ğını gösterme amacı taşımaktadır. Bu inceleme, 
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Türkiye’nin uluslararası arenada ivme kazanması 
sonucu ortaya çıkan medyatik dilin, oryantalist/
İslamofobik ve ideolojik bir mahiyet sergilediği-
ne yönelik somut örnekleri ihtiva etmektedir. 

ORYANTALİZM  
VE İSLAMOFOBYA:  
DOĞU ALGISININ 
TARİHSEL SÜREKLİLİĞİ
Edward Said oryantalizm1 disiplininin Doğu ve 
özelde İslam dünyası söz konusu olduğunda, 
yerleşik algı ve ön-kabulleri devreye sokan bir 
mekanizmaya sahip olduğunu savunmuştur. Bu 
sorunlu mekanizma, yüzyıllar boyunca inceleme 
nesnesi olan coğrafyayı var olan gerçekliği ile de-
ğil de zihinlerde ürettiği tipolojilerle açıklama yo-
luna başvurmuştur. Bu da hakikatin yerine ikame 
edilen yerleşik algıların sorunsallaştırılmadan ta-
rihsel bir süreklilik içerisinde devam ettirilmesine 
neden olmuştur. Son dönemde Batı sosyo-politik 
yaşamının önemli bir meselesi olarak görülen İs-
lamofobya da, bu sürekliliğin günümüzdeki şek-
lini oluşturmaktadır. İslam karşıtlığının modern 
bir kavramsallaştırması olarak okunabilecek İsla-
mofobya, 11 Eylül sonrası ortaya çıkan modern 
ve seküler bir hareket olarak oryantalizmin yeni-
den üretimini sağlayan bir form olmuştur. Son 
zamanlarda IŞİD üzerinden Türkiye’ye dair Batı 
medyasında yer alan bazı haberlerin politik bir 
kaygıyla dolaşıma sokulduğu, bilinen bir gerçek-
lik olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye’nin 
küresel müesses nizamın hilafına yönelik stratejik 
hamleleri, kendisini bu alanda mahkûm etmeye 
yönelik politikalara da zemin hazırlamaktadır. 
Bu nedenle, bilgi üretimi ile egemen iktidar ara-
sında örtülü bir ilişkinin varlığı, özellikle İslam’a 

1. Edward Said, Orientalism,: (Pantheon Books: New York, 1978). 
Oryantalist temaların çağdaş tezahürlerinin İslamofobyaya nakle-
dilmesi ve bu iki kavram arasındaki süreklilik ilişkisini sosyolojik 
olgulardan hareketle ortaya koyan bir çalışma için bkz. Kate Zebiri, 
“The Redeployment of Orientalist Themes in Contemporary Isla-
mophobia”, Studies in Contemporary Islam, s. 10, (2008), s. 4-44.

yönelik entelektüel ve polemik tartışmaların ni-
teliğine yönelik şüpheleri de arttırmaktadır. 

Politik/kültürel kurguların söylemsel düzey-
de etkisini arttırma adına sistematik bir sürdürü-
lebilirliği temin eden kitle iletişim araçları, mo-
dern dönemde kitleleri ikna etme adına önemli 
bir işlev üstlenmektedir. Kitle iletişim araçlarının 
“manipülatif teknik araçlar”2 olarak araçsallaştı-
rılması, üretilen enformasyonun gerçekliğin önü-
ne geçmesine neden olmaktadır. Nihai kertede 
Batı medyasının önemli bir kısmı, söz konusu İs-
lam/Doğu olunca, yerleşik birtakım algıların üre-
tilme ve kitleselleştirilme mecraları olarak mani-
pülatif teknik araçlar vasfını icra etmektedir. Son 
zamanlarda –özellikle kritik bir eşik olarak 2009 
Davos zirvesi ve sonrası– Türkiye’ye yönelik ha-
berler benzer önyargı ve politik kaygıların etkisi 
altında şekillenmektedir. New York Times ve The 
Economist’in yanı sıra CNN gibi medya kuruluş-
larının Türkiye’deki siyasi ve sosyal olaylara ilgisi, 
salt habercilik kaygısıyla oluşturulmamış, aksine 
önceden belirlenmiş bir stratejinin adımları ola-
rak tezahür etmiştir.

BATI MEDYASININ 
TÜRKİYE ALGISI
Örnek Olaylar Üzerinden 
Bir Değerlendirme
Soğuk Savaş’ın dış politikaya yüklediği ataleti 
ortadan kaldırma adına uygulanan “ritmik dip-
lomasi”, Türkiye’yi bölgesinde önemli bir aktör 
konumuna getirme adına ciddi bir sistem deği-
şikliğine tekabül etmektedir. Dış politikada sözü 
edilen değişikliklerin gerçekleşmesi, küresel güç 
odaklarının da dikkatinden kaçmamış, söz ko-
nusu odaklar kendi politik çıkarlarına uygun bir 
pozisyon almışlardır.

Türkiye’nin dış politika vizyonunu tasnif et-
mekte kullanılan gerek akademik gerek politik ge-

2. Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno, Sosyolojik Açılımlar, 
(Bilgesu Yayınları: Ankara, 2011).
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rekse de medyatik kavramsallaştırma çabalarının 
ideolojik olmakla malul olduğunu söylemek ge-
rekmektedir. 2009 yılında toplanan Davos zirvesi 
sonrasında, Türkiye’nin dış politikasına yönelik 
eleştirilerin merkezinde yer alan “eksen kayması” 
tartışmaları, bu ideolojik maluliyetin bir örneği 
olmasının yanı sıra uzun soluklu bir mücadele-
nin de karakteristiğini oluşturmaktadır. Eksen 
kayması eleştirilerinin temelini teşkil eden tez, 
Türkiye’nin İsrail ve ABD gibi küresel/geleneksel 
müttefiklerinin tepkisine neden olacak proaktif 
ve bağımsız bir dış politika sonucunda yalnızlaş-
tığıdır. Daha sonra Haziran 2010’daki Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde İran’a yaptırım 
kararını hedefleyen oylamada, Türkiye’nin “ha-
yır” oyu kullanması, eksen kayması tartışmala-
rına yeni bir boyut kazandırmıştır. Türkiye’nin 
ambargodan ziyade diplomatik kanalları devre-
ye sokma talebi, söz konusu tartışmaların arta-
rak devam etmesine neden olmuştur.3 Özellikle 
ABD ve İngiltere basınının 2009 sonrası olaylara 
ilişkin yaptığı analizlerin bu minvalde olması, 
benzer ideolojik eğilimlerin küresel işaretleridir. 
Wall Street Journal’da yer alan bir haberde,4 Erdo-
ğan’ın, İsrail’i Ortadoğu barışı için birincil teh-
like olarak göstermesi, Türkiye’nin Soğuk Savaş 
müttefiklerinden ayrıldığı ve İran gibi Ortadoğu 
ülkeleriyle müttefik olduğu şeklinde yorumlan-
mıştır. “Brüksel merkezli düşünce kuruluşlarının 
yanı sıra, Ortadoğu uzmanları da Türkiye’nin 
doğru olmayan bir biçimde Batılı müttefiklerinin 
güvenini kaybettiğini düşünmektedir”5 ifadeleri-
ne yer veren haber, bir yandan Türkiye’nin sözü 
edilen müttefiklerle ilişkisini en makul ittifak bi-
çimi olarak göstermekte diğer yandan da Soğuk 
Savaş modelinin tekrar benimsenmesini telkin 
etmektedir. Türkiye’nin gerçek müttefikinin Batı 

3. Gönül Tol, “Washington’da Eksen Kayması Tartışması”, Akşam, 
30 Kasım 2013.

4. Marc Champion, “Erdogan Calls Israel ‘Threat’ to Peace”, The 
Wall Street Journal, 8 Nisan 2010.

5. Marc Champion, “Erdogan Calls Israel ‘Threat’ to Peace”, The 
Wall Street Journal, 8 Nisan 2010.

dünyası olduğu ve ümmetçi bir politika izlediği 
gerekçesiyle bölgesinde yalnızlaştığını iddia eden 
seküler-milliyetçi eleştiriler,6 Türkiye’ye pasif bir 
rol biçen geleneksel dış politikanın tekrar benim-
senmesi görüşündedirler. Eksen kayması çerçeve-
sinde yapıla gelen yüzeysel dış politika eleştirileri-
nin iyi niyetten uzak olduğuna işaret eden Ahmet 
Davutoğlu, “Türkiye ne zaman çevresinde aktif 
olduysa, buradaki etki gücü arttıysa bu tür tartış-
malar özellikle başlatılmıştır”7 diyerek, söz konu-
su eleştirilerin mahiyetine de dikkat çekmiştir.8 

Benzer çabaların Türkiye medyasının önemli 
sermaye gruplarının güdümünde olan kısmında 
da gösterilmesi ise meselenin bir diğer yönüdür. 
Türkiye’nin küresel düzen ile uyumlu birlikteli-
ğini esas alan bu medya organları, Batı tarzı bir 
modernleşme pratiğinin Türkiye sosyo-politik 
hayatının hemen her alanında idealize edilmesi9 
yolunda önemli bir stratejik araç olmuşlardır. Bu 
ideal hayatın aksine olabilecek her girişim, med-
yada mahkûm edilmeye çalışılmıştır.

Eksen kayması tartışmalarından sonra siya-
sal olarak kurgulanan ve tedavüle sokulan bir di-
ğer söylem de otoriterlik söylemidir. Küresel ser-
maye ile bağlantılı olan ve bilgi üretim sürecinde 
doğrudan özne olan medya ve türevlerinin, algı 
üretimine yönelik bir zemin olarak işlevselleşti-
rilmeleri, sözü edilen bilgilerin sıhhatine ilişkin 
kaygıları da arttırmaktadır. İç politika ile paralel 
ilerleyen dış politika analizleri, benzer tartışma 
ve suçlamaları da kritik eşiklerde gündeme ge-
tirmektedir. 2013 yılında Taksim Gezi Parkı ey-
lemlerini uluslararası medyanın yoğun bir ilgiyle 
izleyicilerine aktarırken kullandığı söylem, taraf-

6. Ali Aslan, “Türk Dış Politikası Eleştirilerinin Açmazları”, Seta 
Perspektif, sayı: 64, (2014) s. 2.

7. Davutoğlu’nun açıklamaları için bkz. http://www.yenisafak.com.
tr/politika/eksen-tartismasini-kimler-cikariyor-262990

8. Eksen kayması tartışmaları ve Türkiye’nin komşularıyla ilişkile-
rinin Batı basınında nasıl ele alındığına analiz eden bir çalışma için 
bkz. Cengiz Çandar; “Turkey’s “Soft Power” Strategy: A New Visi-
on for a Multi-Polar World”, Seta Policy Brief, no: 38 (2009), s. 3-4

9. Fahrettin Altun, “Orientalization Practices in Mainstream Tur-
kish Foreign News Coverage”, Perceptions, 2012, s. 143.
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sız habercilik anlayışından oldukça uzaktır. New 
York Times’ın Gezi eylemlerine ilişkin yaptığı bir 
haberde,10 protestocuların barışçıl olmalarına 
rağmen polisin şiddetine maruz kaldıkları ifade 
edilmektedir. “Taksim Meydanı’nda masum gös-
tericilerin üzerine gaz ve su sıkan polisler Taksim’i 
savaş alanına çevirdiler”11 cümlesi sadece polisin 
müdahalesine odaklanmış ve göstericilerin uygu-
ladığı şiddeti görmezden gelmiştir. Aynı haberin 
içerisinde “halkın artan hayal kırıklığı ve Erdo-
ğan’ın anayasayı değiştirmek suretiyle güçlü bir 
başkanlık sistemi planladığı” iddiası, Gezi eylem-
lerinin meşruiyetini üretme çabası olarak yorum-
lanmalıdır. Söz konusu haber, Taksim Meydanı 
ve ara sokaklarda polise yönelik şiddet içerikli 
eylemleri (özellikle protestocuların bir kısmının 
molotof kokteyli atması ve Başbakanlık Dolma-
bahçe ofisini basma girişimi) görmezden gelmiş, 
konuyu Türkiye’de otoriter bir yönetim olduğu 
noktasına getirmiştir. Taksim Meydanı’nı savaş 
alanına benzetmek suretiyle Mısır’daki Tahrir 
Meydanı’yla mukayese etme çabaları ve söylem-
leri, bahsi geçen tarafsızlık habercilik anlayışının 
ideolojik bir angajmanla ihlal edildiğinin somut 
bir örneğidir. Benzer bir ideolojik söylemin var-
lığına CNN ekranlarında da tanık olunmuştur. 
CNN’in Taksim Gezi Parkı eylemlerinde ara 
vermeksizin dokuz saat yayın yapması, haberleri 
aktarırken oldukça seçici ve manipülatif davran-
ması, medyanın habercilik dışındaki ideolojik 
amaçlarına ışık tutmaktadır. 

Türkiye’nin dış basındaki temsili, evrensel 
etiğin bir gereği olarak kabul edilen tarafsızlık 
ilkesiyle birlikte düşünüldüğünde oldukça çar-
pıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Batı basını, 
söz konusu müttefikleri veya kendi ülkelerin-
deki olaylar olduğunda iç dinamikleri ve ulusal 
siyasi çıkarları öne çıkartırken mevzu Türkiye 

10. Tım Arongo ve Ceylan Yeğinsu, “Peaceful Protest Over Istanbul 
Park Turns Violent as Police Crack Down”, New York Times, 31 
Mayıs 2013.

11. Tım Arongo ve Ceylan Yeğinsu, “Peaceful Protest Over Istanbul 
Park Turns Violent as Police Crack Down”, New York Times, 31 
Mayıs 2013.

olduğunda “basın özgürlüğü” ve tarafsızlık ilke-
sini politik bir yönelimle retorik olarak kullan-
maktadır. Nitekim Türkiye’nin CNN ve Avrupa 
basınında sunuluş biçiminin histerik bir karakte-
re sahip olduğuna değinen İbrahim Kalın,12 söz 
konusu medya organlarının benzer duyarlılığı 
konu kendi ülkelerindeki protestolar olduğunda 
sergilemekten uzak olduklarına değinmektedir. 
Örneğin silahsız bir siyahi gencin polis tarafın-
dan öldürüldüğü Missouri eyaletinin Ferguson 
kasabasındaki gösteriler ve polisin orantısız güç 
kullanımı, CNN’nin projektörlerinde hak ettiği 
ilgiyi görememiştir. 

Söz konusu tartışma ve suçlamalar, kritik 
zaman dilimlerinde farklı formlarda karşımıza 
çıkmaya devam etmiştir. Nitekim 2014 yılının 
Mart ayında yapılan yerel seçimlerin Batı med-
yasında olağanüstü bir ilgiye konu olması, bu 
sürekliliğin belirgin örneklerindendir. Seçimler 
öncesinde küresel medyayla koşut olarak iç si-
yasette “otoriterlik” tartışmalarının başlaması,13 
AK Parti’nin yüzde 30’un altına düşeceği öngö-
rüleri, medyada işlenen ana konular olmuştur. 
Erdoğan’ın “seçilmiş diktatör” olduğuna yönelik 

12. İbrahim Kalın, “Neo-Orientalism with a Thousand Faces”, Da-
ily Sabah, 19 Ağustos 2014.

13. AK Parti iktidarının yeni Ortadoğu perspektifi ve bağımsız dış 
politik reflekslerinin küresel güçler tarafından sınırlandırılma iste -
ğinin dış ve iç politikadaki yansımalarını ele alan bir değerlendirme 
için bkz. Burhanettin Duran “Türk Dış Politikasının İç Siyaset 
Boyutu: 2010 Değerlendirmesi”, SETA Türk Dış Politikası Yıllığı, 
(2010), s. 18.

Batı basını, söz konusu müttefikleri veya 
kendi ülkelerindeki olaylar olduğunda iç 
dinamikleri ve ulusal siyasi çıkarları öne 
çıkartırken mevzu Türkiye olduğunda “basın 
özgürlüğü” ve tarafsızlık ilkesini politik bir 
yönelimle retorik olarak kullanmaktadır.
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asılsız eleştiriler,14 Türkiye’deki demokratik tea-
müllerin meşruiyetine gölge düşürmeye yöne-
lik bir girişim olarak algılanmalıdır. Gezi Parkı 
eylemlerini Arap Baharı ile ilişkilendirmek su-
retiyle, Türkiye’deki seçilmiş hükümeti otoriter 
yönetimler arasına sokma çabası ise ideolojik 
bir yönelimin pratik sonuçları olarak karşımızda 
durmaktadır. 2014 seçimlerinden önce Haziran 
2013’te The Economist’in Erdoğan’ı kapağına ta-
şıması ve onu bir Osmanlı padişahı olarak res-
metmesi, otoriterlik ekseninde şekillenen tartış-
maların görsel kültürdeki tezahürleridir. 

“Democrat or Sultan” (Demokrat ya da 
Sultan) başlığıyla Erdoğan’ı kapağına taşıyan The 
Economist, Erdoğan’ı bir yandan elinde tespih ile 
resmederek oryantalist simgelere gönderme yap-
makta, diğer yandan da gaz maskesi ile göstere-

14. Ali Murat Yel, “Eloctoral or Pure Dictatorship”, Turkey Agenda, 
21 Nisan 2014.

rek otoriterlik izlenimi yaratmaya çalışmaktadır. 
Bu bakımdan neo-oryantalizmin15 medyatik 
temsiller düzeyindeki yansımaları, konu Türkiye 
olduğunda devreye giren birer enstrüman nite-
liğindedir. Kronolojik olarak incelediğimizde 
Batı medyasının konu Türkiye olduğunda geliş-
tirdiği haber dilinin, Osmanlı ve İslam dünya-
sına yönelik oryantalist ve İslamofobik söylem-
lerden türetildiği görülecektir. 30 Mart’a ilişkin 
öngörülerin beklenilenin aksine sonuçlanma-
sı, içselleştirilemeyen ve kabul edilemeyen bir 
karşıtlığın daha fazla görünür olmasına neden 
olmuştur. Seçimlerin hemen ardından The Eco-
nomist’in yaptığı bir haber16 Erdoğan’ın bütün 
suçlamalara ve eleştirilere rağmen kazandığını 
söyleyerek seçimlerin meşruiyetine dair bir şüp-
he oluşturmaya çalışmıştır. AK Parti’nin neden 
seçimlerde başarılı olduğuna cevap arayan haber 
“AKP ekonomiyi istikrarlı halde tutmuş ve yasal 
yönetimini sürdürmüştür. AKP’liler çalıyor fa-
kat çalışıyorlar da”17 ifadesinin seçmenin genel 
kanısı olduğunu iddia etmiştir. Başarıyı kendin-
ce gerekçelendiren haber, marjinal bir söylemi 
genel bir kanı olarak takdim etmek suretiyle, 
seçimin sonucundan ziyade manipülasyona yö-
nelik bir haber dili geliştirmiştir.

2014’ün Ağustos ayında gerçekleştirilen 
cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Türki-
ye’nin yeni bir otoriterlik tartışmasına tanık ol-
ması, türetilen bu söylemlerin bir değişime uğ-
ramadan devam ettirilmesinin açık bir örneğidir. 
Bunun en somut örneğini Der Spiegel’in 4 Ağus-
tos tarihli sayısında görmek mümkündür.

15. İbrahim Kalın, “Neo-Orientalism with a Thousand Faces”, Da-
ily Sabah, 19 Ağustos 2014.

16. “Turkey’s local elections: Erdogan on a roll”, The Economist, 5 
Nisan 2014.

17. “Turkey’s local elections: Erdogan on a roll”, The Economist, 5 
Nisan 2014.

Resim1: The Economist, 6 Haziran 2013
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Der Spiegel’in tarihinde ilk kez Türkçe ka-
pakla ve 10 sayfası Türkçe yayınlanan ekle 
okurlarının karşısına çıkmasının nedeni, kon-
jonktürel şartlar dikkate alındığında daha iyi an-
laşılacaktır. Der Spiegel 2014 cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde doğrudan manipülasyon yaparak, 
Erdoğan’ı dünya kamuoyunda mahkûm etmeye 
çalışmıştır. Gezi sürecinde Türkiye karşıtı haber-
lere imza atan ve eylemcilerin gösterilere devam 
etmesini telkin eden18 Der Spiegel söz konusu 
sayısında Erdoğan’ı padişah olmakla itham et-
miştir. Erdoğan’ın köşke çıkması durumunda, 
Türkiye’nin “Erdoğan devleti” olacağını iddia 
eden dergi, doğrudan cumhurbaşkanlığı seçim-

18. Gezi protestoları sürecinde 10 sayfası Türkçe olan özel bir ekle 
okurlarının karşısına çıkan ve kapağında bir protestocunun “boyun 
eğme” pankartına yer veren Der Spiegel, ilk kez Türkçe bir başlığa 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki sayısında yer vermiştir. 
Boyun eğme pankartını kapağına taşıyan Der Spigel, zımni bir dü-
şünsel mutabakat halinde olduğu Türkiye’deki muhalif isimleri, bu 
kapak üzerinden selamlamakta; onlara eylemlerinde kararlı olmala-
rı ve mücadele etmeleri gerektiği mesajını vermektedir. Söz konusu 
sayı için bkz. Der Spiegel, 24 Haziran 2013.

lerini etkileme çabası içinde olmuştur. “Türkiye 
Başbakanı Erdoğan demokratik reformlarla yola 
çıktı, ancak eski dönemin seçkinleriyle ve Gezi 
Parkı direnişçileriyle mücadelesinde hükümda-
ra dönüştü”19 diyen Der Spiegel, Erdoğan’ın bir 
hükümdar olduğu iddiasından hareketle Türki-
ye’nin demokrasiden uzaklaştığını iddia etmiştir.

Sözü edilen algı operasyonları sadece medya 
aygıtları ile sınırlı kalmamış, çeşitli kurumların 
sunduğu istatistikler ve yaptıkları açıklamalarla 
da sistematik olarak sürdürülmüştür. Gerek Was-
hington merkezli Freedom House’un Türkiye’yi 
basının özgür olmadığı ülkeler arasında katego-
rize etmesi,20 gerekse de Avrupa Parlamentosu 
Sosyalist grup lideri Hannes Swoboda’nın Erdo-
ğan’ı hukuki düzenlemeleri kendi istekleri doğ-
rultusunda yaptığı gerekçesiyle otoriter olmakla 
itham etmesi21 bu söylem ve tartışmaların küresel 
boyuttaki tezahürleridir. 

Sözü edilen küresel kuruluşlar Türkiye’nin 
demokrasi dışı yönetimlerle özdeşleştirilmesi adı-
na ciddi bir dezenformasyon mecrası haline gel-
mişlerdir. Söz gelimi Freedom House raporunda 
Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Kuzey Kore gibi 
ülkelerle aynı kategoride değerlendirilmesi, Tür-
kiye’deki demokratikleşme mücadelesinin çok 
boyutluluğunu anlamaktan uzaktır. İç dinamik-
lerin yeterince dikkate alınmadığı ve ön kabulle-
rin oldukça etkili olduğu bu raporlar, Türkiye’nin 
reel durumunu anlamaktan oldukça uzaktırlar. 
Benzer tartışma ve suçlamaları getirenlerin açıkla-
yamadıkları unsur, AK Parti’nin oylarını devamlı 

19. Der Spiegel, 24 Haziran 2013.

20. Orhan Akkurt, “Freedom House: Türkiye’de basın özgür değil”, 
Zaman, 1 Mayıs 2014. Bu tür haber ve yorumlara kaynak teşkil 
eden Fredoom House’un 2014 raporudur. Rapor ve Türkiye ile 
ilgili yorumlar için bkz. http://www.freedomhouse.org/country/
turkey#.VDZ9uWd_tw8. Freedom House Türkiye’yi internet ko-
nusunda kısmen özgür basın konusunda ise özgür olmayan ülkeler 
arasında göstermektedir.

21. “2. Erdoğan Otokrat”, http://www.hurriyet.com.tr/gun-
dem/26399953.asp. Swoboda’nın açıklamalarından yola çıkarak 
Gezi ve diğer toplumsal olaylarda takındığı tavır nedeniyle Erdo-
ğan’ı Otokrat olarak kabul eden Batı medyasındaki dili sahiplenen 
örnek bir yazı için bkz. Kadri Gürsel, “Bir Yıl Önce, Bir Yıl Sonra”, 
Milliyet, 19 Mayıs 2014.

Resim 2. Der Spiegel, 4 Ağustos 2014
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arttırmasıdır.22 Ya da 12 yıllık bir iktidar süre-
since otoriterleşme suçlamalarına rağmen, AK 
Parti’nin neden Türkiye’nin demokratikleşme ve 
reform ihtiyaçlarını daimi olarak gündeminde 
tuttuğudur. Bu tür iddiaların ve eleştirilerin göz-
den kaçırdıkları ya da görmek istemedikleri temel 
mesele, Türkiye’deki demokratik çıtayı yükseltme 
adına askeri vesayeti ortadan kaldıran ve önem-
li reformlara imza atan; bunun yanında Kürt 
meselesinde de çözüm yolunda önemli bir ivme 
kaydederek barış sürecini devam ettiren bir siyasi 
iradenin kitleler tarafından desteklendiğidir.

Türkiye’nin otoriterlik söylemiyle mahkûm 
edilmeye çalışılmasının arkasındaki nedenin dış 
politik gelişmeler olduğuna işaret eden Burha-
nettin Duran, gündemi sıkça meşgul eden IŞİD 
tartışmalarına ilişkin de analitik bir çerçeve sun-
maktadır. Türkiye’nin teröre destek veren ülkeler 
arasında gösterilmek suretiyle sözü edilen aktif 
dış politikasını etkisizleştirme çabası, bu tür bir 
analitik perspektifle bakıldığında daha net an-
laşılacaktır. Irak ve Suriye’deki iç gelişmelerin 
IŞİD gibi bir küresel sorunu ortaya çıkartması, 
bölgede aktif bir konumda olan Türkiye’yi de 

22. Burhanettin Duran, “A New Version of Stigmatization: Islamist 
Rentierism”, Daily Sabah, 16 Mayıs 2014.

etkilemiştir. Son olarak New York Times’ın IŞİD 
militanlarının hangi bölgelerden devşirildiğine 
ilişkin yaptığı bir haberde kullandığı içeriğin ve 
dilin ve ayrıca bu içeriği tamamlamak üzere koy-
duğu fotoğrafın algı üretme adına politik bir he-
defi gerçekleştirmeye yönelik olduğu açıktır. 

“ISIS Draws a Steady Stream of Recruits 
From Turkey” (IŞİD Türkiye’den istikrarlı bir 
biçimde militan devşiriyor) başlıklı haberde An-
kara Hacı Bayram Mahallesi’nden IŞİD’e yoğun 
ve sürekli bir katılım olduğu vurgulanmaktadır. 
Bu haberin görselinde ise Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın ve Başbakan Davutoğlu’nun Hacı Bay-
ram-ı Veli Camii’nden çıkışları yer almaktadır. 
Bu temsil, resimde yer alan Türkiye Cumhuriyeti 
yetkililerini de açıktan itham etmektedir. Tartış-
malar sonucunda New York Times Genel Yayın 
Yönetmeni Dean Baquet konuya ilişkin bir açık-
lama yapmıştır. Yapılan açıklamada haberde ve-
rilen görselin kaldırıldığı ve haberin Erdoğan’ın 
IŞİD için savaşanlara destek verdiği gibi bir iddi-
ayı desteklemesinin söz konusu olmadığı söylen-
miştir.23 Baquet, “Ne bu yazı ne de fotoğraf Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın IŞİD’e 

23. Statement of Dean Baquet, executive editor, The New York Ti-
mes, 18 Eylül 2014.

Resim 3. New York Times, 16 Eylül 2014
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destek verdiği ve terörist geçişine göz yumduğu-
nu ima etmemektedir”24 diyerek sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Fakat bu görselin 
ima ettiği terör ve İslami sembollerin birlikteliği, 
nihayetinde bir imaj üretme adına işlevini yeri-
ne getirmiştir. Her ne kadar görsel kaldırıldı ise 
de İslam, cami ve namaz gibi dini sembollerin, 
içeriğini terör örgütünün oluşturduğu bir habere 
konu olması, oldukça İslamofobik bir temsil ola-
rak zihinlerdeki yerini koruyacaktır.

Bu tür yayın organlarının haber üretim sü-
reçlerinde yararlandıkları yerel kaynakların (local 
informant) taraflı ve önyargılı tutumları25 tar-
tışmanın diğer bir boyutunu teşkil etmektedir. 
New York Times’da yayınlanan habere imza atan 
kişinin gazetenin Türkiye temsilcisi olması ve 
Türkiye’yi bir yabancıdan daha iyi tanıyor olma-
sı ilginç bir vaka olarak karşımızda durmaktadır. 
Meselelere içeriden bakan birinin sansasyon üret-
me adına bu tür bir habere imza atması, yabancı 
yayın organlarının yerel kaynakları konusundaki 
şüpheleri daha da arttırmaktadır. İçeriği birta-
kım kaygılarla üretilen bu haberler, Türkiye’yi 
dünyaya reel ve olgusal olandan hareketle değil 
de zihinlerdeki kalıp imgelerle sunma çabasının 
ürünüdür. Türkiye’de politik olarak muhalif olan 
medya organlarının da söz konusu haber içerik-
lerini verili doğrular kabul etmesi, bu haberlerin 
doğrudan ithalini beraberinde getirmektedir. 
Son dönemde özellikle IŞİD’e ilişkin tartışmala-
rın ve haberlerin tercümeler üzerinden yapıldığı 
göz önünde bulundurulduğunda, bu haberlere 
ilişkin yorumların da başka başkentlerde üreti-
len perspektiflerin yansımaları olması kaçınılmaz 
olacaktır.26 Bu perspektiften üretilen haber içe-
rikleri, doğrudan IŞİD’i ortaya çıkartan nedenle-
re yoğunlaşmak yerine algının merkezine Türki-
ye’yi koymaktadır. Türkiye’nin IŞİD’le bağlantılı 

24. Statement of Dean Baquet, executive editor, The New York Ti-
mes, 18 Eylül 2014.

25. Ali Murat Yel, “Financial Times’ Prejudice Against Turkey”, 
Turkey Agenda, 10 Eylül 2014.

26. Taha Özhan, “Medyanın IŞID’i” Star, 16 Eylül 2014.

olduğuna ilişkin bir algıyı yerleştirmeye çalışan 
haber içerikleri, manipülatif motivasyonlarla te-
rörün nedenlerine odaklanmayarak, ekseriyette 
olduğu gibi meselenin özünü bir kenara bırakma-
yı tercih etmektedirler. Bu tür haberlerin ürettiği 
medyatik temsil sorunu “sansasyonel” ve “ideolo-
jik olma” gibi kavramlarla ele alınarak analiz edil-
melidir. Bu kavramsallaştırmaların konu IŞİD ve 
ona dair haberler olduğunda da işlevsel olduğu 
açıktır. Zira IŞİD ile ilgili haberlerin kahir ekse-
riyeti ya tercümeler üzerinden oluşturulmakta ya 
da kaynağı belli olmayan içerik üreticileri tarafın-
dan yapılmaktadır. 

Hürriyet Daily News tarafından yapılan 
IŞİD haberleri de benzer bir eleştirellikle ele 
alınmalıdır. “IŞİD’i Aramak: Cihatçılar Türkler 
arasında nasıl çalışıyor”27 başlıklı haber, kullan-
dığı görseller ve haber diliyle ciddi bir istismar 
ve manipülasyon içermektedir. Söz konusu ha-
bere, IŞİD’in Türkiye’den militan sağladığı çe-
şitli illerde yapılan görüşmeler konu edilmiştir. 
Haberde İstanbul, Avrupa’nın en büyük kenti ve 
IŞİD militanları için de bir “ev” olarak tanıtıl-
mıştır. Benzer biçimde İstanbul’a sınır olan Ko-
caeli ilinin Dilovası ilçesi de IŞİD militanlarının 
devşirildiği bir yer olarak gösterilmiştir. Haber-
de, IŞİD’e katılımın 7-10 kişi arasında olduğu 

27. Looking for ISIL: How jihadists operate among Turks, Hürri-
yet Daily News, 22 Eylül 2014. Bu tür haberlerin ilki Newsweek’in 
yaptığı bir çalışmaya dayanmaktadır. Haber için bkz. Alev Scott 
ve Alexander Christie-Miller, “ISIS Starts Recruiting in Istanbul’s 
Vulnerable Suburbs” Newsweek, 12 Eylül 2014.

Kronolojik olarak incelediğimizde Batı 
medyasının konu Türkiye olduğunda 
geliştirdiği haber dilinin, Osmanlı ve İslam 
dünyasına yönelik oryantalist ve İslamofobik 
söylemlerden türetildiği görülecektir.
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söylenmiştir. Gazetecinin katılıma ilişkin bilgi 
kaynağının bölgede yer alan bir “kahveci” olması 
ise dikkat çekicidir. Sansasyonel habercilik adına 
başarı gibi duran bu haber, bilginin kaynağını 
sorgulamanın elzem olduğu bir dönemde, bu 
tür bir hassasiyeti gözetmekten oldukça uzaktır. 
New York Times’ın görselinde oluşturulan imaj, 
söz konusu habere de iliştirilmiş ve bu yönde 
bir algı operasyonu yapılmaya çalışılmıştır. An-
kara’ya ilişkin ise şunlar söylenmektedir: “New 
York Times, geçen hafta Ankara’nın Hacı Bayram 
semtinden IŞİD’e yüz kişi katıldığının haberini 
yaptı”. Haber kaynaklarının enformasyon üre-
timindeki yerini dikkate aldığımızda böyle bir 
referansa ihtiyaç duyulması, oldukça sorunlu bir 
mutabakat zeminine işaret etmektedir. Hürriyet 
Daily News’in, New York Times ve Newsweek ile 
aynı konu üzerinde benzer bir söylemi paylaşma-
ları, sözünü etiğimiz sansasyonelliğin yaygınlığı-
na ilişkin de bir ipucu vermektedir. 

Aşağıda yer alan resim, IŞİD’e katılımın yo-
ğun olduğu iddia edilen Gaziantep ilinde çekil-
miştir. Resimde yüzleri buzlanarak gösterilme-
yen sarıklı ve cübbeli iki kişi doğrudan terörist 
olarak işaretlenmiştir. Bu tür haberlerden yola 
çıkarak Türkiye’de yapılan yorumlar da haberi 
verili bir gerçeklik kabul etmek suretiyle, me-
selenin özünü görmezden gelmektedirler. Söz 
konusu haberler Türkiye’yi cihat sempatizanla-
rının var olduğu bir ülke olarak nitelendirmek-
te ve Türk hükümetinin IŞİD’i terörist olarak 
tanımlamakta çekingen davrandığını ifade ede-
rek zihinlerde Türkiye’ye yönelik soru işaretleri 

uyandırmaktadır. Görüldüğü üzere Türkiye’nin 
teröre destek verecek potansiyel bir sosyolojiye 
sahip olduğuna yönelik bir söylem geliştirme 
çabası sadece küresel boyutta kalmamış yerel öl-
çekte de kendisine destek bulmuştur. Öte yan-
dan bu tür haber ve yorumlar Batı ülkelerinin 
militan devşirilmede önemli bir coğrafya oldu-
ğu gerçeğini görmezden gelmişlerdir. 

SONUÇ
2000’li yılların başından itibaren tedrici olarak 
paradigma değişimi yaşayan Türkiye dış politi-
kası önemli dönüm noktaları yaşamıştır. Bu pa-
radigma değişiminin öznesi olan siyasi aktörler, 
Türkiye’yi geleneksel politika içerisinde edilgen 
bir pozisyona mahkum eden anlayışı da önemli 
ölçüde değiştirmişlerdir. Nihai kertede bu de-
ğişim, Türkiye’yi bölgesel bir güç olarak kabul 
eden ve bu doğrultuda hareket edilmesini sağla-
yan bir özgüven devrimine yol açmıştır. Bu özgü-
ven devriminin en önemli ayaklarından birini hiç 
kuşkusuz Türk dış politikası teşkil etmektedir.

Türk dış politikasının son yıllardaki seyrin-
den rahatsız olan Batı medyası, Davos krizi ile 
birlikte harekete geçmiştir. İdeolojik kaygılarla 
hareket eden çeşitli medya organları, Türkiye’ye 
yönelik haberlerde özellikle olumsuz bir imaj 
inşası peşinde olmuşlardır. Bu süreçte üretilen 
haberlerde, tarafsız habercilik anlayışından uzak 
bir refleks geliştirilmiş ve ideolojik angajmanlarla 

IŞİD ile ilgili haberlerin kahir ekseriyeti 
ya tercümeler üzerinden oluşturulmakta 

ya da kaynağı belli olmayan içerik 
üreticileri tarafından yapılmaktadır. 

Resim 4. Hürriyet Daily News, 22 Eylül 2014
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hareket edilmiştir. Somut örnekleriyle analizde 
yer alan haberler, sözü edilen çıkarları elde etme 
adına sansasyonel kaygılarla oluşturulmuştur.

Türkiye’nin küresel meselelere bölgesel bir 
güç olarak dâhil olması sonucunda ortaya çıkan 
bu durum, özellikle Batı basınında ciddi tartış-
malara yol açmıştır. İsrail ile ilişkilerin gerilme-
sinin yanı sıra Türkiye’nin Hamas başta olmak 
üzere Ortadoğu ülke ve aktörleri ile çeşitli düzey-
lerde ilişkilerini geliştirmesi, Türkiye’nin ekseni-
nin kaydığı iddialarını da beraberinde getirmiştir. 
İç ve dış basında yaşanan tartışmaların bu yönde 
olması, Türkiye’nin değişen dış politikasına para-
lel bir biçimde seyretmektedir. Küresel medya ve 
güç odaklarının Türkiye medyasındaki ekonomik 
işbirlikleri, zamanla zorunlu bir siyasi işbirliği-
ne dönüşmüş, buralarda üretilen haberler de bu 
birlikteliğin ürettiği parametrelerle şekillenmiştir. 
Dolayısıyla Türkiye’deki medyanın haber üretim 
süreci bağımsız bir alanda teşekkül etmemiş, sözü 
edilen ittifakların gölgesinde kalmıştır. Batı’nın 
her alanda ideal bir entite olduğu ön kabulüne sa-
hip olan Türkiye medyası bu nedenlerden ötürü 
Batı basınıyla benzer bir habercilik söylemi geliş-
tirmiş, kendi pozisyonlarını tahkim etmek adına 
Türkiye’nin benimsediği dış politika anlayışından 
uzaklaşması gerektiğini savunmuşlardır. 

Son dönemde küresel bir sorun olan IŞİD’in 
militan devşirme havzasına Türkiye’nin ısrarla 

dâhil edilmesi ve haberlerde bu tür bir söylem 
geliştirilmesi, küresel güçlerin medyadaki patra-
nojlarıyla da yakından ilgilidir. Söz konusu med-
ya organlarına sahip olan sermaye grupları ve 
ülkeler, kendi politik hesaplarını gözetmiş; üret-
tikleri haberlerde olgusal olana ve dış gerçekliğe 
odaklanmak yerine, siyasi çıkarlara uygun bir dil 
geliştirmiştir. Türkiye’yi teröre destek veren ül-
keler arasına sokmanın sadece küresel bir mesele 
olmadığı ulusal medyamıza bakıldığında anlaşı-
lacaktır. Bazı grupların Türkiye’deki iktidarı gay-
rimeşru yollarla yıpratma amaçlarını göz önünde 
bulundurduğumuzda, sözü edilen medya organ-
larının Türkiye’yi IŞİD’le işbirliği içerisinde gös-
termeye çalışmasını da anlamış oluruz.

Uluslararası basının Türkiye temsilcilerinin 
politik açıdan ekseriyetle iktidar karşıtı olması, 
üretilen haberlerin nesnelliğini tartışmaya aç-
maktadır. Analizde ele alınan New York Times’ın 
IŞİD ve Gezi eylemleri sürecinde Türkiye’ye iliş-
kin haberlerinin aynı yerel temsilci tarafından 
yazılması ve bu haberlerin görselleri bile değiş-
tirilmeksizin Türkiye’de İngilizce yayın yapan or-
ganlarda kullanılması, küresel ve yerel işbirliğinin 
ürettiği karşıtlığın somut bir örneğidir.

Türkiye’deki siyasi iktidara muhalif olmanın 
ortak bir payda oluşturmaya yettiğini hesaba kat-
tığımızda, ortak çıkarların hangi eksenlerde ke-
siştiğini de daha iyi kavramış oluruz.
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O ryantalist birikim gerçeklikten ziyade zihinlerde üretilen algılara da-
yanmaktadır. Doğu ve İslam’a ilişkin Batılı tasvirler, bu algısal zeminden 
hareketle içerik kazanmaktadır. Türkiye’nin özellikle dış politikada aktif 

bir siyaset izlemesiyle birlikte, söz konusu algı medya ve türevleri olan Facebook, 
Twitter gibi mecralarda da devreye sokulmuştur. Bu çalışma son yıllarda Batı med-
yasındaki Türkiye temsilini inceleyerek, medyatik temsili ve bunun gerçekliğini 
tartışmaya açmaktadır.

Türkiye’nin içeride ve dışarıda sergilediği aktif ve etkili politikaların, küresel 
müesses nizamın hilafına yönelik bir algı yaratması, ülkenin ekseninin kaydığı veya 
bu politikaların en önemli aktörü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oto-
riterleştiği iddialarının ortaya atılmasına ya da bir sultanmış gibi resmedilmesine 
neden oldu. Bu iddiaların etki alanını arttırma adına işlevselleştirilen basın-yayın 
araçları, söz konusu algıların operasyonel bir nitelikte üretildiği yerler oldu. Algı 
oluşturma sürecinde manipülatif bir etkiye sahip olan küresel-ulusal medya organ-
larının kullandığı söylem dili, birtakım amaçların gerçekleştirilmesinde ideolojik 
olarak araçsallaştırıldı. Türkiye’nin aktif bir politika geliştirmek suretiyle uluslararası 
alanda merkezi bir konum edinmeye çalışması, özellikle bazı medya grupları tara-
fından törpülenmeye çalışıldı.


