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Ana akım Arap medyası,
bilhassa pan-Arap medyası,
2010'un sonlarında Tunus'ta
başlayan ve ertesi yıl birçok
Arap ülkesine yayılan
ayaklanmaların ve devrimlerin
yayılmasını teşvik etmede
kesinlikle bir rol oynamıştır. 

Abdennour Toumi:  Medya, 2010

ve 2011 yılları arasında Arap

Ayaklanmalarının ilk dalgasını

harekete geçirmede kilit bir rol

oynamış ancak sonraki geçiş-

lerde çok daha olumsuz bir

kimlik edinmiştir. Bu konuda

yanlış giden neydi?

David Powell: Ana akım Arap
medyası, bilhassa pan-Arap med-
yası, 2010'un sonlarında Tunus'ta
başlayan ve ertesi yıl birçok Arap
ülkesine yayılan ayaklanmaların
ve devrimlerin yayılmasını teşvik
etmede kesinlikle bir rol oynamış-
tır. Tunus'ta, Devlet Başkanı Bin
Ali'nin görevden ayrılmasına yol
açan ekonomik sıkıntı, baskı ve
yolsuzluğa karşı protestolar her
gece bölgeye yansıtılmıştır. Daha
da dramatik olarak, Kahire'deki
Tahrir Meydanı'nın kitlesel işgali
ve bunun Cumhurbaşkanı Hüsnü
Mübarek'i devirme gücüne sahip
olduğunu keşfeden bir halk, bölgeyi
ve dünyayı hayrete düşürmüştür.
Aniden, genç Araplar komşu ül-
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kelerdeki muadillerinin korkularını
yendiği ve otokratik ve yozlaşmış
yöneticileri görevden alabildiğini
görmüştür. Ancak sözde Arap Ba-
harı devrimlerinin bu baş döndü-
rücü ve romantik aşaması ve öz-
gürlüğün halkın elinde olduğu
fikri, kısa süre sonra, eski isimlerin
ortadan kalkmasına rağmen eski
rejimlerin gücünün büyük bir kıs-
mının yerini koruduğu gerçeğiyle
ilgili hayal kırıklığına yol açmış-
tır.

Bu ve diğer devletlerdeki geçiş sü-
recinin karmaşıklığı ve bunların
gerektirdiği siyasi mücadeleler,
Arap medya kuruluşlarının bakış
açılarındaki farklılığa işaret etmiş-
tir. Örneğin Mısır'da, Cumhur-
başkanı Muhammed Mursi'yi de-
viren askerî darbe ve Müslüman
Kardeşler'e yönelik baskılardan
sonra, İslam yanlısı Al-Jazeera,
haberlerinde amansız bir rejim
karşıtı çizgi izlemiştir. Buna kar-

şılık, Suudi Arabistan yanlısı Al-
Arabiya kanalı ve Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) yanlısı Sky News
Arabia'nın haberleri, Suudi Ara-
bistan ve BAE'nin İslam karşıtı
konumunu yansıtan, ayrıca Ab-
dülfettah el-Sisi rejiminin lehine
ve Müslüman Kardeşler'e düşman
olmuştur ve olmaya devam et-
mektedir. Aynı şekilde, pan-Arap
medyası, Körfez'deki liderlerinin
ideolojisine veya siyasi tercihlerine
göre Libya’daki siyasi bölünmede
farklı tarafları desteklemiştir. Bu
tür farklılıklar, devrim sonrası
Arap ülkelerindeki siyasi bölün-
meyi kapatmaya pek yardımcı ol-
mamıştır.

Abdennour Toumi: Arap medyasının

anlatısı genellikle devlet kont-

rolündeki medyalar tarafından

temsil edilse de Al-Jazeera gibi

bazı “bağımsız” ve uluslararası

yayınların iç siyasetin ve hatta

Ortadoğu ve Kuzey Afrika jeo-

politiğinin dinamiklerini değiş-

tirmek için olumlu bir rol oyna-

dığı durumlar mevcuttur. Bu

konuda ne düşünüyorsunuz?

David Powell: Herhangi bir böl-
gesel Arap medya kuruluşunun
“bağımsız” olduğu fikrini sorgu-
lamalıyız. Ortadoğu’da medya araç-
ları sözde özel olsalar da hepsi
fiilen devlet kontrolündedir. Pan-
Arap gazeteleri ve yayın kuruluşları,
çoğunlukla ya Körfez'deki hükû-
metlerin ya da yönetici ailelerle
yakın bağlarını koruyan iş adam-
larına aittir. Arap bölgesel medya
kuruluşlarının çoğu kendilerini
bağımsız bir görüş sunuyor gibi
gösterse de bu genellikle eleştiriyi
yerel eksikliklerden ziyade rakip
hükûmetlere yönlendiren bir görüş
anlamına gelmektedir. Al-Jazeera
1996'da başladığında, Arap rejim-
lerine saldırma tabusunu yıkmış
ve bu rejimlerin düşmanlığını cez-
betmekten gurur duymuştur. İlk
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günlerde destekçileri, Katar'ın
önemli bir siyasi oyuncu olmadığı
için siyasi olarak bağımsız olacağını
savunmuştur. Katar, o zamandan
beri, büyük ölçüde komşusu Suudi
Arabistan'a bir meydan okuma
olarak, açıkça bölgesel ve uluslar-
arası bir rol aramıştır. Eski Katar
Emiri, Müslüman Kardeşler'i de
güçlü şekilde desteklemiştir ve
bunların tümü Al-Jazeera’nın ha-
berciliğine ayrı bir siyasi ve ideolojik
avantaj sağlamıştır. Körfez krizi
sırasında Katar, Suudi Arabistan
ve müttefikleri tarafından boykot
edildiğinde, her iki taraftaki medya
da geleneksel devlet hâkimiyetin-
deki yerel medyayla aynı şekilde
davranmış ve sürekli olarak diğer
tarafa saldırmıştır. 

Bu nedenle, bu bölgesel medya
şirketleri, yerel Arap medyasının
on yıllardır yaptığı gibi resmî ko-
numları yansıtmaya devam et-
mektedir. Bugün, tüm pan-Arap
kanallarında yansıtılan değişken
siyasi bakışlara karşı her zaman
aşırı duyarlı olan Arap izleyici kit-
lesi, bu önyargıyı tespit etmektedir
ve sonucunda bu kanalların ha-
berlerini güvenilir olarak kabul
etme olasılığı daha düşüktür.

2011 ayaklanmalarından bu
yana geçen on yılda, geleneksel
medya, sıradan vatandaşların
isteklerini yansıtmak yerine,
temelde devletlere ve güçlü
çıkar gruplarına bağlı olduğunu
kanıtlamıştır. 

Abdennour Toumi: Genel olarak

konuşursak bölgedeki medya,

sosyopolitik değişime uğraya-

rak üç kitle iletişim aracı un-

suruna sahip olmuştur. Bunlar

basılı yayınlar, kamu ve özel

yayıncılık ve sosyal medyadır.

Birinci ve ikinci Arap Ayaklan-

malarını takiben bu üç unsur

nispeten olumlu roller oyna-

mıştır. Bunu nasıl nitelendiri-

yorsunuz?

David Powell: Geleneksel Arap
yazılı ve basın medyası, Arap Ayak-
lanmalarını haber yapmakta ve
böylece bölgede farkındalık yarat-
mada önemli bir rol oynamıştır.
Ancak 2011 ayaklanmalarından
bu yana geçen on yılda, geleneksel
medya, sıradan vatandaşların is-
teklerini yansıtmak yerine, temelde
devletlere ve güçlü çıkar gruplarına
bağlı olduğunu kanıtlamıştır. Bir
örnek vermek gerekirse, 2015 Suu-
di liderliğindeki koalisyon harekâtı,
başlangıçta Al-Jazeera da dâhil ol-
mak üzere Körfez merkezli tüm
büyük pan-Arap kanallar tarafın-
dan eleştirisiz bir şekilde ele alın-
mıştır. Koalisyon bombardıma-
nından kaynaklanan sivil kayıpların
bildirilmesi ancak Katar koalis-
yondan ayrıldıktan sonra Al-Ja-
zeera tarafından vurgulanmaya
başlamıştır.

2011'den bu yana, Arap ülkele-
rindeki genç ve teknoloji meraklısı
nüfus, ülkelerinde gerçekten neler
olup bittiğini öğrenmek için sürekli
sayıları artan sosyal medya plat-
formlarını kullanarak bu mecraya
daha fazla güvenmeye başlamıştır.
Dolayısıyla, hem sosyal meseleler
hakkında farkındalığı artırmada
hem de siyasi eylemi harekete ge-
çirmede geleneksel medyadan daha
önemli hâle gelecek olan kaynaklar
bu platformlardır. Örneğin Tu-
nus'ta, Darbeye Karşı Vatandaşlar
gibi Cumhurbaşkanı Kays Said'e

karşı harekete geçen sosyal gruplar,
bunu sosyal medya üzerinden ger-
çekleştirmiştir.

Abdennour Toumi: Bölgedeki ilk
ayaklanmalar başladığında, on-
lara bölgeyi siyasi, ekonomik
ve sosyal olarak dönüştürme
potansiyeli olan yeni bir demo-
kratikleşme ve reform dönemi
umutları eşlik etmiştir. Ancak
on yıl sonra bölgede çok şey
değişmiştir, kaos ve istikrarsız
bir ortam oluşmuştur. Bu an-
lamda, seçkinler ve/veya med-
ya mı suçludur? Yoksa bu yerel
bir siyasi “oldu bitti” meselesi
midir?

David Powell: 2011'in ardından
bölgedeki demokratikleşmenin ba-
şarısız olmasının birkaç nedeni
vardır. Bunların başında, rejimlerin
Suriye'de olduğu gibi iktidarda
kalmak için kaba kuvvet kullanma
veya Mısır'da olduğu gibi ülke üze-
rinde aynı kontrolü korurken öfkeli
vatandaşlara sadece yapay bir de-
ğişiklik teklif etme isteği yatmak-
tadır. Suriye ve Yemen'deki iç sa-
vaşlar ve Libya’daki milislerin hâ-
kim olduğu kaos modeli, bölgede
demokratikleşme yolunun uzun
olacağını açıkça göstermiştir. Bu
çatışmaların medyada yer alması,
yorgun Arap kamuoyuna devrimin
feci sonucunu sunmuştur. Açıktır
ki iktidardaki rejimler, nüfuslarını
değişim için kışkırtmanın ülkelerini
benzer bir kaos ve şiddete sürük-
leme riskine karşı ikna etmeye ça-
lışmakta kazanılmış bir çıkara sa-
hiptir. Bu yüzden sponsor oldukları
kanallar tarafından oynanan bu
çatışmaları görmekten oldukça
mutlulardır. Ancak demokrasinin
yavaş ilerlemesinin temel suçlusu,
rejimlerin değişim arayan yerel
hareketleri baltalama ve hayal kı-
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rıklığına uğratma yeteneğidir, yani
medya kuruluşlarının kendileri
değildir. Bununla birlikte, 2019'da
Sudan ve Cezayir'de aniden patlak
veren popüler gösteriler, bölgedeki
ülkelerde köklü ekonomik ve po-
litik şikayetlerin devam ettiğini
ve demokrasiye geçiş arzusunun
yüzeyde hâlâ güçlü olduğunu gös-
termiştir. 

Abdennour Toumi: Ortadoğu ve
Kuzey Afrika bölgesindeki kit-
lelerin yüksek oranda politize
olmasına rağmen, kitle iletişim
araçları hâlâ değişimin dina-
miğinde yıkıcı bir güçtür. Kitle
iletişim araçlarının zayıf per-
formansının yerini sosyal medya
popülaritesinin aldığını söyle-
mek mümkün müdür?

David Powell: Sosyal medyanın
bölgedeki ve ötesindeki birçok ki-
şinin haber ve bilgi için ona gü-
venmesinin geleneksel medyanın
gücünü azalttığı tartışılabilir. Ancak
kitle iletişim araçlarını yıkıcı bir
güç olarak tanımlamak abartılı
olacaktır. Pan-Arap medyasının
hükûmet kontrolünün zincirlerin-
den kurtulamaması, okuyucular
ve izleyiciler arasındaki etkisini
azaltmaktadır. Sosyal medya, Arap
halkına haberlere ve bilgilere geniş
bir erişim sunuyor ancak internetin
anarşik doğası, kullanıcıları yanlış
bilgi ve kasıtlı dezenformasyon
tehlikelerine maruz bırakmaktadır.
Bu nedenle sosyal medya, olayların
tarafsız ve güvenilir bir şekilde
kapsanmasını arayan uygun pro-
fesyonel gazeteciliğin yerini ala-
maz. Bu, Arap dünyasındaki ga-
zetecilerin hedefi olarak kalmalıdır.
Ama gerçekten özgür medyanın
demokrasi olmadan gelmesi müm-
kün değildir. 

niş bir uluslararası şok ve kınamaya
sebep olmuştur. Vurulduğu sırada
orada bulunan görgü tanıkları ve
meslektaşları, bir İsrail askerinin
onu kasten hedef aldığını bildir-
miştir. İsrailli yetkililer başlangıçta
suçun Filistinli savaşçılarda oldu-
ğunu öne sürmüştür ancak ordu-
nun soruşturma başlatmayı red-
dettiği bildirilmektedir. İsrail güç-
lerinin gazetecilere ateş açtığına
dair görgü tanıklarının ifadeleri
ikna edici görünse de yanıtlanması
gereken ciddi sorular vardır. İsrail
güçleri neden Ebu Akile'ye “suikast”
düzenlesin? Ne de olsa kendisi 25
yıldır Kudüs'ten rapor veren bir
isimdi. 

İsrail Ordusunun eylemlerinin ha-
ber yapılmasını engellemek için
İsrail'in yeni bir politikası varsa,
özellikle ABD vatandaşlığına sahip
olduğu için ters etki yapacak bir
hareket hayal etmek zordur. Ebu
Akile'nin nasıl ve neden vuruldu-
ğunu ve suçluların kim olursa
olsun cezalandırılacağını belirlemek
için bağımsız bir soruşturmaya
ihtiyaç vardır. Bunu yapmamak,
yalnızca İsrail'in suçu örtbas ettiği
şüphesini artıracaktır. Ancak Arap
dünyasında, medya kuruluşları İs-
rail'i şimdiden suçlu olarak değer-
lendirmiştir. Bu hiç de şaşırtıcı
değil, çünkü İsrail'i şeytanlaştırmak
on yıllardır Arap medyasının ref-
leks tavrı olmuştur. Arap rejimleri
bunu teşvik etmiştir, çünkü İsrail
uzun zamandır dikkatleri iç so-
runlardan başka yöne çeken yararlı
bir dış hedef hâline gelmiştir. An-
cak İsrail ile ilişkilerini daha ras-
yonel bir temele oturtmak isteyen
Arap ülkelerinin sayısının artma-
sıyla İsrail'e, halkına ve siyasetine
ilişkin daha incelikli bir anlayış
gelebilir. ∂

Hayatta kalmalarını vatandaşla-
rının refahının önüne koyan oto-
kratik rejimler, vatandaşlara ikti-
dardakilerin hesap vermeleri için
araçlar sağlayacak eleştiriye ve öz-
gür gazeteciliğe müsamaha gös-
termeyecektir. Rejimler, şimdi ol-
duğu gibi, sadece ülkenin iç ve dış
düşmanı olarak gördüklerinin eleş-
tirilmesine izin verecektir.

Abdennour Toumi: MENA bölge-

sindeki rejimlerin medyayı kont-

rol etme ve siyasallaştırma zih-

niyeti, gazeteciliğin özerkliğini,

özgürlüğünü ve profesyonelli-

ğini bozmaktadır. Bu zihniyet

nasıl değiştirilebilir?

David Powell: Güçlerini korumak
için her şeyi göze alan ve bu ne-
denle medyayı kontrol etmeye ça-
lışan otokratik rejimlerin zihni-
yetini değiştirmenin bir yolunu
göremiyorum. İster hükümdar
ister cumhurbaşkanı olsun, hü-
kümdarın eleştirisinin bir sada-
katsizlik işareti olduğu fikri Arap
bölgesinin derinliklerine yayılmış-
tır. Bu, öz eleştiri ve sorunları
kabul etme isteğinin toplumda
gelişmeye yol açtığı felsefesine da-
yanan özgür gazeteciliğin ortaya
çıkmasını engellemektedir. Demo-
kratikleşme, özgür medyanın or-
taya çıkmasından sonra değil, on-
dan önce gelecektir.

Abdennour Toumi: Filistinli gazeteci

Şirin Ebu Akile'nin öldürülme-

siyle ilgili düşünceleriniz ne-

dir?

David Powell: Al-Jazeera muhabiri
Şirin Ebu Akile'nin Cenin mülteci
kampında çıkan ve İsrail Ordusu
ile Filistinli gruplar arasında olan
çatışmaları haber yaparken vuru-
larak öldürülmesi, haklı olarak ge-


