
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENESTİTÜSÜ 

GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 

 

 

ARAP BASININ 15 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE 

TÜRKİYE'DEKİ DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN 

YAYINLARININ İLETİŞİMSEL ANALİZİ 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

Mohammed İ. A. ALSHAIKH 

15913220 

 

Tez Danışmanı 

Prof. Dr. Nurcan TÖRENLİ 

 

 

 

 

 

 

Ankara 2019 



4 
 

Önsöz 

 

          Bu mütevazı çalışmada araştırmacı, Filistin, Mısır, Lübnan, Katar ve Suudi 

Arabistan'da yayınlanmış, tabloid veya tam boy, bazıları -2000 yılından sonra- yeni 

çıkmış ve bazıları ise Arap basını en eskisi sayılan Mısır basını gibi bir dizi Arap 

gazetesini hedef alıyor. 

         Araştırmacı, Arap gazetelerinin Türkiye'de 15 Temmuz 2016 gecesi sonrasındaki 

olayların başlangıcı arasındaki dönemde yaşanan başarısız darbe girişimi olaylarını 

kapsamalarında izlediği politikayı belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, 16 Ağustos 

2016 tarihine kadar tam bir ayı kapsadı ve Arap gazetelerinin bu konuya olan ilgisinin 

kapsamını, Arap gazetelerinin bilgiye dayandığı kaynaklar ve kullanılan darbe ve 

vurgulayıcı faktörlerin sürekli kapsanmasında kullanılan en önemli gazetecilik 

sanatlarını inceledi. 

         Burada başarısız darbe girişiminin Türkiye'de hızlı bir şekilde sona erdiği ve 

meşru Türk hükümetinin, girişimin ilk günlerinde darbecileri kontrol edebildiği ve iki 

gün içinde sona erdiği, ancak etkilerin ülkedeki bir süre boyunca kaldığı ve Türkiye'nin 

birkaç aylığına acil durum ilan ettiği ve araştırmacının belirlemeye karar verdiği 

konusunda bir süre beklettiği belirtilmelidir. Bu, araştırmacının Arap gazetelerinde 

Türkiye ile ilgili haberleri takip etmek için bir ayı belirtmesini istedi. 
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GiriĢ 

 Yazılı gazetecilik, radyo, televizyon ve İnternetin yanı sıra, neler olduğunu 

bilmesi ve etrafındaki dünyada neler olup bittiğini anlaması için haberleri aktarma ve 

gerçekleri sadeleştirme imkânına sahip olduğu için konuların ve sorunların boyutlarını 

ve gelecekteki beklentilerini kavramak için okuyucunun ya da halkın etrafındaki 

dünyaya baktığı penceredir. 

Zamanımızdaki medya, kuralları ve ilkeleri olan bir bilim haline geldi ve artık pratik 

uygulamalar gazetecilik, radyo, televizyon, sinema ve diğer iletişim araçları gibi çeşitli 

medya alanlarında ilerleme kaydetmeye yetmiyor zira günlük gazeteler haber 

yaymadaki en önemli günlük etkinliklerden biridir ve küresel teknolojik devrim ve 

İnternet kullanımındaki büyük gelişmelere rağmen kullanımları artmaktadır. Yazılı 

basın, vatandaşın sesi olarak kabul edilir, çünkü ona tüm yeni haberleri, konuları ve 

raporları sunar ve yazar ile izleyicileri arasında ilk bağlantıdır ve yazar istediklerini 

yazar ve yazıları ve fikirleri için bir pazar bulduğu yerdir. 

Zamanla günlük gazeteler gelişmeye başladı, haberin analizine ve yorumlanmasına ek 

olarak, yerli, Arap ya da uluslararası olmak üzere mümkün olduğunca fazla haber 

taşımaya başladı ve geçmişte dört sayfa içermekteyken otuzdan fazla sayfaya 

yükselerek şakalar, eğlence, reklam, medya, pazarlama ve vatandaşlara yarar sağlayan 

başka bilgiler de içerdir. 

Dünyadaki muazzam gelişmelere rağmen, gazetelerden ve dergilerden basılan medya, 

vatandaşlar, ilgi duyan insanlar ve medyacılar için temel kalır, çünkü yerel radyoda 

yayınlanan veya İnternet'te yayınlananların daha güvenlidir ve doğru haberleri, raporları 

ve insan hikayelerini kapsar. 

Günümüzde gazeteler basının bir parçası ve artık okuyucunun alıştığı, sadece birkaç 

basılı makale değil günlük yaşamımızda somut bir politik, kültürel ve ekonomik rol 

oynamanın bir aracı haline gelen. Aksine, günlük hayatımızda somut politik, kültürel ve 

ekonomik rolü olan bir araç haline geldi. Arap ülkelerindeki gazeteler, Arap 

kamuoyunun bölgeyi ilgilendiren konulara yönelik görüşlerinin şekillenmesinde önemli 

bir rol oynamıştır. Arap basını, çoğu Arap ülkesinin yaşadığı kötü koşullara rağmen, 

bazı Arap ülkelerinde, özellikle Mısır, Lübnan ve Filistin'de erken bir aşamada ortaya 

çıkmıştır. Bu, basının misyonunun imkanlarının sınırları dahilindeki performansını ve 

siyasi, sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda Arap meselelerini ele almayı engellemedi. 
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I. KONU 
 

Arap Basınının Ortaya ÇıkıĢı ve GeliĢimi 

 

Arap medyası, iktidarda bulunan hükümetin hakimiyet türüne bağlı olarak, 

birçok iniş, çıkış, duraklık ve dalgalanmalar yaşamıştır. Başlangıç olarak, Osmanlı 

egemenliğinden önceki dönem, Arap ülkelerinde matbaaların ortaya çıkışı ile başladı ve 

daha sonra Osmanlı egemenliği döneminden 1. Dünya Savaşı'na, I. Dünya Savaşı 

sonrası dönem, Arap ülkeleri üzerindeki Fransız ve İngiliz mandası süresi ve son olarak 

Arap ülkelerinin üzerinde Batı mandasından sonraki dönem ile temsil edilmektedir. 

Burada 1948 yılında meydana gelen İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi 

nedeniyle durumu biraz farklı olan Filistin gazeteciliğini özel bir şekilde ele alacağız. 

İşgalin ardından, Filistinlilerin topraklarından Diaspora ve sürgün topraklarına sürgün 

edilinceye kadar Filistinliler ile Yahudiler arasında bir çatışma yaşandı. O dönemlerde 

medya, Gazze Şeridi'nde Mısır yönetimi altında ve on dokuz yıl süren Batı Şeria'da 

Ürdün yönetimi altında kalmıştır. Takiben İsrail'in Arap topraklarını işgal etmesi 

neticesi olarak Filistin medyası yirmi yedi yıl süren kayıp olmaya uğramıştır. 

İletişim teknolojisinin bu muazzam gelişimi ile medyanın hızlı yayılma 

kabiliyetindeki bu büyük devrim göz önünde bulundurulduğunda, özellikle Arap 

uydusunun kullanıma başlatılmasından sonra medya tarafından iletilen mesajların 

eriştiği halkın sayısında bir artışa yol açtığı görülmektedir. Bunun üzerine Arap ülkeleri 

bu ilerlemeye ayak uydurmaya hazırlanan ülkeler haline gelmesiyle etrafımızda 

meydana gelen çeşitli teknolojik ve kültürel değişimlere karşı koymak için tüm araçlarla 

hazırlanmak gerekli oldu. 

Bu küresel değişimlerin ışığında, Arap medyası Arap kamuoyunda yüksek bir 

ilerleme, yayılma ve nüfuz kazandı.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Dr. Mehmet H. Elberdevil, Gazeteciliğin ortaya çıkışı ve gelişimi. 1. Basım (Gazze, Mansur matbaası 

1996). 
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II. KONU 

 

Osmanlı döneminde Arap basını (1876-1918 M.) 

Arap basınının ortaya çıkışı, Batılıların Arap Doğu ülkeleriyle olan temaslarının 

sonucu oldu, bugün bildiğimiz biçimdeki gazetecilik mesleği, Batı medeniyetinin 

kollarında ortaya çıktı, onu icat eden ve onu doğuya getiren Batılılardı. 

Dünyadaki ilk Arap gazetesi, 1800 yılında Mısır'da General Napoleon Bonaparte 

tarafından yayımlanan “El-Tenbih” gazetesidir. Yayın tarihi itibarıyla “Elvekayi El-

Masriyye” adlı gazete ikinci Arapça gazetesidir ve 1828 yılında Türk vali Muhammed 

Ali tarafından basılmıştır. Arap gazetelerinin üçüncüsü Cezayir'in "El-Mübeşşir" 

gazetesidir. 1847'de Kral Louis Philippe'in emriyle Cezayir'deki Fransız sömürgeciler 

tarafından yayımlanmıştır. 

Osmanlı dönemindeki basın özgürlüğüne gelince, özellikle bilimi ve gazeteciliği 

göreli canlandırmasıyla tanınan Sultan Abdülaziz'in döneminde Arap basını, basit bir 

özgürlük yaşamıştır. 1867 yılında III. Napolyon daveti üzerine Paris'e giderek ünlü 

uluslararası fuarını ziyaretin sonrasında Batı medeniyetini yakından izledi ve şahsen test 

etti. 

1864'te Sultan Abdülaziz ilk basın yasasını çıkardı, bu yasa basına kısıtlı 

özgürlük verdi, ardından da Sultan Abdülhamit kısıtlanan özgürlüklere yeni kısıtlamalar 

ilave etti. 

Osmanlı döneminde basın, ortaya çıkışından beri sahibine bağlı ve yok 

olmasıyla yok olan bireysel bir iş olarak karakterize edilen birçok Arap gazetesi 

yayımlanmıştır. Bu nedenle parti, dini heyet, kurumsal ya da Hükümetleri temsil eden 

veya dönemim şartlarına uydurulmuş çok az sayıda gazete hariç olmak üzere yok olan 

gazetelerin sayısı oldukça yüksekti. 

Sultan Abdülhamid'in iktidara geldiğinde Arap (ve genel olarak Osmanlı) 

ülkelerindeki basın mutlak özgürlüğe sahip olarak rasgele haberler yayımlayarak 

devletin icraatını ve görevlilerini eleştiriyordu, hatta Sultan kendisi kritiklerinden 

kurtulamadı. Lübnan gazeteleri Osmanlı devletinin kusurları hakkında makaleler 

yayımlıyordu. Hilafet evinde bakanların öldürülmeleri ile Sultan Abdülaziz ile Sultan 

V. Murad'ın tahttan indirilmeleri konularında açık yazılar yayımladı ve 1877'de 

Rusların Osmanlı ordusunu yenmesinin haberini yayınladı. Sultan Abdülhamid basının 

ileri gitmesi ile hayatından endişelenmesi üzerine özgürlüklerini kısıtlamak için bir emir 

buyurdu ve gözetimini sıkılaştırması sonucu olarak cansız bir vücut oldu ve Osmanlı 

Sultanı ve devletinin yüceltilme sözleriyle ile sınırlı kaldı. 

1929'da araştırmacı Filip Di Tarzi tarafından Arap basını üzerine uygulanan 

istatistiğe göre, o tarihe değin yayımlanıp yok olan veya devamlılık gösteren gazete ve 

dergi sayısının 3023 olduğunu, bunların 246'sı Lübnan'da ortaya çıkmış olduğunu 

göstermektedir. 

Arap dünyasında yayımlanan en önemli Arap gazetelerinden biri, dünyada ilk 

Arap gazetesi olan "el-Tenbih" gazetesidir ve 1800 yılında Mısır'daki Fransız 
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kampanyası sırasında yayımlanan ilk Arapça gazetedir. Bonaparte o zaman Arapça bir 

gazetenin yayımlanması için emir verdi. 

Fransız kampanyasının Mısır'dan çekilişinden sonra, Arap ülkeleri 1827 yılına 

kadar basının yayılmasından yoksun kaldı. 1827'de Mısır valisi Muhammed Ali el-

Kabir, aylık gazete olan “Hıdiv Gazetesi'ni” yayımladı. 1828'den sonra “El-Vakayi El-

Masriye” gazetesine döndü ve Muhammed tarafından hükümetin gazetesi olarak 

edinildi ve Hıdiv İsmail dönemine kadar düzensiz olarak yayımlanıyordu. Bugün hâlâ 

yayımlanmaya devam ediyor ve şimdi devletin resmi gazetesi olarak kabul 

edilmektedir. Başlangıçta, hükümet buyrukları ve kararları yayımlanılmasının yanı sıra 

önemli olayları ve haberleri yayımlıyordu. 

“El-Vakayi El-Masriye” başlangıcında Türk dilinde ortaya çıktı, sonradan 

Türkçe ve Arapça yayımlandı, son olarak sadece Arapça yayımlanmaya devam etti. 

İlk güçlü Arapça gazete, kurucusu Lübnanlı Ahmed el-Şidyak tarafından kurulan 

"el-Cevaib" gazetesi 1860 yılında İstanbul'da çıktı ve haftalık olarak Sultan matbaasında 

yayımlandı. 1870 yılında yayım hayatının 10. yılında, sahibi bu gazeteye mahsus bir 

matbaa kurdu ve tüm baskı araçları ile donattı ve Osmanlı İmparatorluğu çapında en 

ünlü matbaalardan biri haline geldi. “El-Cevaib” gazetesi Doğu Arap bölgesinde 

yaygınlaştı ve o zamana kadar Arap basınının ortaya çıkışından bu yana diğer gazeteler 

arasında en yaygın şöhret kazandı. Arap sultanları, valileri, alimleri ile edebiyatçıları 

tüm ülkelerinde okuyordu. Sultan Abdülaziz, Osmanlı İmparatorluğu dışına bulunan 

Müslümanların arasında hilafet fikrini iletmek üzere bu gazetenin yayım kapsamının 

genişlemesine yardımcı oldu. 1883'te “el-Cevaib” gazetesi yönetimi Kahire'ye taşındı ve 

ardından "Kahire" gazetesi ve ardından da "el-Kahire el-Hurra" gazetesi geldi. 

“el-Zevra” gazetesi, Irak'ta ilk resmi gazetesi olup 1869'da Irak başkenti 

Bağdat'ta valisi Mithat Paşa tarafından çıkarıldı, Arapça ve Türkçe olarak haber, emir 

ve resmi duyuruların yayınlanması amacıyla Arapça bir gazetedir. Osmanlı "Özgürler 

Lideri"nin çabalarıyla Irak'ta ortaya çıkan ilk gazete oldu.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Dr. Mehmet Elberdevil, adı geçen eser s. 31-32 
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III. KONU 

 

3.1 Arap ülkelerinde basının ortaya çıkıĢı 

(Lübnan, Mısır, Filistin, Suudi Arabistan) 

 

Lübnanlılar, diğer Arap halkları arasında, kendi ülkelerinde gazetelerin 

yayınlanması konusunda ön plana çıkmışlardır ve Lübnan'da ya da diğer Arap ülkeleri 

ve dünyada geniş çaplı bir popüler ölçekte basın faaliyetlerini gösteren ilk kişilerdir.  

İlk Arap gazetesini yayınlayan Lübnanlı İskender Şelhup'tur, 1857 yılında 

İstanbul'da “Saltanat” gazetesini kurdu ve Kahire'ye aktardı fakat sadece bir yıl sürdü. 

Lübnan'da Arap basını doğuşu, 1858'de Beyrut‟ta “Hadikatul-Ahbar” gazetesini 

yayınlayan Halil Huridir. Birçok tarihçi, gerçek Arap basınının doğuşu "Hadikatul-

Ahbar"ın ortaya çıkmasıyla oluştuğunu düşünüyor. 

Lübnan basınının tabiatına gelince, 1858'de yayıldığından beri ondokuzuncu 

yüzyıla kadar, bazı dini toplulukları temsil etti ve bazıları bugün hâlâ temsil etmektedir. 

Mezhepsel gazeteler, ülkedeki politik ve sosyal durumla ilgisi olmayan teolojik 

meseleler üzerinde Bizanslı bir dinsel tartışmaya sıklıkla karışmışlardır. 

Dolayısıyla, Lübnanlı gazetelerin çoğunun ortaya çıkışı, Mezhepçi sekterlik 

nedenlerin bir sonucuydu ve günümüze kadar dini gazete olmaktan kurtarılmamış 

olmasına rağmen, yıllar içinde ulusal gazetelere dönüştü. 

1871 tarihinden itibaren 1. Dünya savaşına kadar çıkan en önemli gazetelerden: 

1871'de “Elcuneyne”, 1874'te “Eltakaddum”, 1877'de “Lisanulhal” , 1886'da “Beyrut”, 

1891'de “Lübnan”, 1893'te “Trablus” , 1911'de “Elşaab” ve 1915'te “Elvatan” 

gazetesidir. 
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3.2 Mısır'da basının ortaya çıkıĢı 

Mısır'daki basın 1798'de Fransız kampanyasının ortaya çıkışıyla başladı. Fransız 

kampanyasının lideri Bonaparte, İskenderiye'de iki Fransız gazetesi ve Mısır'daki 

Fransız mahkemesinde ve idaresinde olup bitenleri yayınlamak üzere Arap dilinde 

“Nabih” adlı üçüncü bir gazete yayınladı. 

1828'de Mısır valisi Muhammed Ali Paşa tarafından kurulan “El-Vakayi El-

Masriye” gazetesi Mısır'da yayınlanan ilk gazetedir. Başlangıçta Osmanlıca olarak 

yayınlandı ve sonra Osmanlıca ve Arapça oldu ve daha sonra Arapça oldu. Hükümet 

emirlerini, genel kararlarını, önemli olayları ve haberleri yayınladı ve aynı zamanda o 

dönemin rejiminin izin verdiği bazı edebi, sosyal ve diğer konuları ele aldı. “El-Vakayi 

El-Masriye” bugün resmi Mısır hükümet gazetesi olarak yayınlanmaya devam 

edilmektedir. 

1863'ten 1879'a kadar Mısır'ın iktidarına gelen Hıdiv İsmail'in dönemine kadar 

başka bir gazete çıkmadı. Kendisi Batı‟nın yöneticilerini taklit etmeye çalıştı ve en 

azından formalite bile olsa Mısır‟ı demokratik bir devlet olarak göstermek istedi. 

Batı'nınkine benzer bir basının ortaya çıkması gerekiyordu ve bu yüzden de Hıdiv 

İsmail gazeteleri ve dergileri kurmak için Mısır'a gelen Mısırlıları ve Lübnanlıları teşvik 

etti. 

Hıdiv İsmail'in döneminde yayınlanan en önemli gazetelerden: 1865'te Elyasub, 

1866'da Vadi Elnil, 1876'da El-Ahram ve 1877'de Elvatan dergisidir ve ondan sonra da 

bugüne kadar gazetelerin yayınlanması devam etmektedir.  

19'uncu yüzyılın sonunda, Mısır basını, yayın yasasının ihmalinden dolayı 

büyük bir gazetecilik rönesansı ortaya çıktı. Yazarlar, basın çalışmalarını engelleyen bir 

şey bulmamaları üzerine, siyaset, sosyal ve edebi gazeteler yaygınlaştı, gazetelerin 

dağıtımı zorluğu ve okur sayısının az olmasına rağmen, komik ve hikayeye dayalı 

gazeteler de yayıldı. 

Örneğin, Mısır'daki en yaygın gazete sadece üç ya da dört bin basılmış ve 

gazetelerin tirajı günümüzdeki dağıtım şirketleri ve yükleniciler aracılığıyla dağıtıldığı 

gibi değil, abonelik sistemi üzerine dağıtılıyordu ve o dönemdeki basın da kazanan bir 

iş değildi. Bu nedenle krizlere karşı dayanamadı. Mısır'daki basının diğer Arap ülkeleri 

gibi fakir bir meslekti. 

El-Livaa gazetesinde Mustafa Kamil ve Al-Müeyyed gazetesinde Şeyh Ali 

Yusuf tarafından oluşturulan basın rönesansı ile 20. yüzyılın başlarında gazeteler 

genişlemeye ve ilerlemeye başladı. Onlar, Curci Zidan ve Cabrail Takla ile birlikte 

Mısır ve Arap dünyasında modern gazeteciliğin rönesansı kurucuları olarak kabul 

ediliyorlar. Mısır ve Arap basınının gelişmesinde, yirminci yüzyılın başlarında, mutlak 

özgürlüğe sahip olmasının önemli faktör ü olduğunu unutmamak gerekir. 

Mısır gazeteleri, Arap basını neredeyse felç eden Birinci Dünya Savaşı'na kadar 

ilerlemeye devam etti. 

Mısırlı basını etkilemiş mesleki faktörlerin yanı sıra, özellikle Hıdiv İsmail azli 

ile millet ve Anayasanın hakkını talep eden Mısır lideri Ahmet Urabi ile taraftarları 

tarafından zulüm ve yolsuzluğa karşı düzenlenen devrimin patlak vermesinden sonra, 

önemli etkisi bulunan politik faktörler vardır. Bu devrim, Lübnanlılar tarafından 



19 
 

Mısır'da kurulan gazetelerin çoğuna kesin bir darbe oldu ve devrimin amaçlarını 

yansıtan ve destekleyen yeni gazeteler ortaya çıktı. Bunlardan biri Taif gazetesidir. 

Daha sonra devrimin başarısızlığa uğradıktan sonra İngiliz işgali başka bir politik faktör 

olarak ortaya çıktı. Bu işgal Mısırlıların hayatını ve Mısır basınının hayatını mahvetti. 

İngiliz işgalci büyük küçük ne varsa bütün işlere müdahale etti ve hükümeti ulusal 

basına sıkıştırması talimatını verdi. Basın da kısıtlayıcı kontrol altında kaldı ve savaşın 

sonuna kadar iç olayların yayın ve yayın askeri gücün yayınladığı haberlerle sınırlıydı. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında,( El-Şaab, el-Müeyyed,el-Ceride) gibi Mısır'ın 

ulusal gazetelerinin çoğu ortadan kayboldu. el-Ahram, el-Mokattam ve diğer ılımlı ya 

da İngiliz taraftarı gazeteler kaldı. 
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3.3 Suriye, Irak ve Körfez Devletlerinde basının ortaya çıkıĢı 

 

Suriye'deki basının doğuşu Mısır, Irak ve diğer Arap ülkelerininkine benzerdi. 

Şam'da 1865 yılında Suriye‟de basılan ilk Suriye gazetesi, Arapça ve Türkçe basıldı. 

1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap ülkelerinde sona ermesiyle sona erdi. 

Bundan sonra, 1867'de El-Furat gazetesi, 1877‟de El-Şahba, 1879‟da Şam 

gazetesi gibi ve 1908'de Osmanlı anayasasının yayılmasından hemen sonra Suriye'de 

pek çok gazetesi ortaya çıktı. 1908‟den 1914‟te meydana gelen I. Dünya Savaşı‟na 

kadar 100‟den fazla gazete ve dergi yayınlandı ve bilgin Tarzinin "Arap Basını Tarihi" 

adlı kitabında yer almaktadır. 

Irak basını ile ilgili olarak, Irak'ta yayınlanan ilk Arapça gazetesi, 15 Haziran 

1869'da Türk valisi Mithat Paşa'nın döneminde resmi olan "Zavra" ve daha sonra 

1885'te "Musul" resmi gazetesi, sonra da 1895‟te “Basra” gazetesi çıktı. Bunlar, 23 

Temmuz 1908'de Osmanlı Anayasası'nın ilan edilmesinden önce Irak'ta yayınlanan 

sadece üç gazeteydi ve haftada bir kez Türkçe ve Arapça yayınlandı. 

Osmanlı anayasanın ilanından sonra, Irak bir yıl içinde 50 gazete ve dergi 

yayınladı. Yayınlanan ilk siyasi gazete, 1908 yılında Murad Süleyman tarafından 

yayınlanan "Bağdat" gazetesi haftada üç kez Arapça ve Türkçe olarak yayınlandı. 

Bağdat gazetesinden sonra, çoğu Arapça ve Türkçe olmak üzere çeşitli siyasi ve edebi 

gazeteler ve bilimsel dergiler yayınlandı. Bu gazetelerden en ünlüsü: Elrakib 1909, el-

Misbah 1911 ve el-Nahda 1913 tarihinde yayınlandı. 

Körfez basınıyla ilgili olarak, Arap Körfezi en büyük devleti olan Suudi 

Arabistan model olarak alındığında, Suudi Arabistan'da 1908'de yayınlanan ilk gazete, 

Osmanlı anayasasının ilanından sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun dili olan "Hicaz" 

gazetesidir. 1909'da Mekke'de "Şemsulhakika" gazetesi ve Medine'de "Elrakib" gazetesi 

yayınlandı. Bu gazeteler Kral Abdülaziz bin Suud'un tahta çıkmasından sonra basımı 

durduruldu ve döneminde yayınlanan ilk resmi gazete, 1925'te Mekke'de "Umm al-

Kura" gazetesiydi. 

Yemen'de ise, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 1879'da yayımlanan "Sana'a" 

gazetesi yayınlanan tek gazete oldu ve Osmanlı hükümetinin gözetimi altında bulunarak 

Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi gazetesiydi. 
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3.4 Filistin'de basının ortaya çıkıĢı 

Filistin Osmanlı yönetimi altında bulunduğu sürede, okuma yazma bilenlerin 

sayısı analdı ve cehalet yayıldı. Filistin toplumunun geliştirilmesi için herhangi bir 

konferans ya da okul yapılmasına izin verilmedi. Özgürlük engellendi. Bu durum o 

dönemde basının azalmasına neden oldu. Ancak Mısır, Avrupa ve diğerlerinde öğrenen 

bir grup aydın düşüncelerini ifade etmenin bir yolunu düşündüler ve öncelikle edebi 

karakterin egemen olduğu gazete ve dergiler yayınladılar. 

Bu güçlükler ve sert prosedürler nedeniyle, Osmanlı hükümeti Filistin'de 

yayımlanan bir gazeteye verilen ilk imtiyazın sahibi olmuş, “Kudüsü Şerif” gazetesi 

Filistin'de 1876'da Osmanlı hükümetinin gözetiminde yayınlanan ilk gazetedir. Arapça 

ve Türkçe yayınlanıyordu. Arapça bölüm editörü Şeyh Ali el-Rimavi ve Osmanlıca 

bölümü editörü Abdüsselam Kemal ve Kudüs'teki Memuniye matbaasında basılmıştır.
3
 

Siyasi, edebi ve komik gazeteler dahil olmak üzere Filistin'de Birinci Dünya 

Savaşı başına kadar gazete sayısı 36'ya ulaşmıştır. Ayrıca birçok dergi çıktı. 1906 - 

1914 yılları arasında okul dergileri yayınlandı. En önemli okul dergilerinden biri 1910 

yılında Halil Sekakini tarafından kurulan ve editörlüğünü Cemil Halidi tarafından 

yapılan Eldüstur dergisidir. 1906'da Siyon dergisi ve 1907'de Al-Terakki gazetesi 

yayımlandı. O zamanlar İbranice gazeteleri görmedik çünkü Filistin nüfusu Arap 

Müslümanlar ve Hıristiyanlardan oluştu ve Yahudilerin oranı % 5'i kadar azınlık temsil 

ediyordu. 

Burada, 1918'de Osmanlı anayasanın ilanından önceki dönemde Filistin 

ülkesinin basın haklarını bilmediği ve bu tarihten sonra tüm Arap ülkelerinden gazeteler 

yayınlama özgürlüğünün başlatıldığı söylenebilir. Bu, Filistin halkının görüşlerini ifade 

ettikleri ve haberlerini yaydıkları yerel bir basın yayınlamasına yol açtı. 1876-1914 

tarihleri arasındaki dönemde Filistin'deki basın, sıradan basın adlandırılmaktadır. Bu 

dönem 1876 tarihinde baş göstermeye başlayan ve 1914 tarihinde birinci dünya savaşı 

başlangıcına kadar uzanan ve 1919 yılında savaşın sona ermesiyle kesilen, sonra da afet 

yılı denilen 1948 yılı sonuna kadar yayınlanmaya devam eden basın Siyasi, askeri ve 

ekonomik koşullara bağlıydı.
4
 

“el-Nefir el-Osmani” gazetesi, 1904 yılında Mısır, İskenderiye'de İbrahim Zakka 

tarafından kurulan en eski Filistinli gazetesiydi, daha sonra 1908'de Kudüs'e taşındı ve 

adını “Nefir” olarak değiştirdi. 1913'te yönetimi ile matbaası Hayfa'ya taşındı ve 1930'a 

kadar devam etti. En uzun ömürlü Arap gazetelerinden biridir. 

 

 

 

 

                                                           
3
  Dr. Edip Merve, Arap basını ortaya çıkışı ve gelişimi, 1. Baskı (Lübnan: Mektebet el-Hayat yayınevi 

1991) s. 216-2017.  
4
   Dr. Edip Merve, a.g.e. s. 45 
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3.5 Arap basınının yurtdıĢında ortaya çıkıĢı 

 

Arap basınının, özellikle de Avrupa ve Büyük Amerika'da, Arap ülkeleri 

çerçevesinin dışında ortaya çıkmasının nedeni, iki temel faktöre bağlıdır: Birincisi, Arap 

ülkeleri, on dokuzuncu yüzyılda yabancı sömürgelere ve daha önce Osmanlı 

İmparatorluğu'nun kontrolüne tabi tutulmuştur. Bu nedenle Arap yazarları ve 

politikacıları, İstanbul, Londra ve Paris gibi ülkelerin başkentlerine taşınarak ya 

sömürge ülkelerinin çıkarlarına hizmet etmek ya da o rejimlerin haksızlıklarından 

kaçmak ve yurt dışından savaşmak üzere Arap gazetelerini kuruyordu. 

"Mir'atül Ahval" adlı gazete 1855'te İstanbul'dan sahibi Arap olan ilk Arap 

gazetesiydi, ardından 1857'de "Saltana" gazetesi geldi. En önemli Arap gazetelerinden 

biri de 1860 yılında kurulan "el-Cevaib" yayınlandı ve 23 yıl boyunca çıkmaya devam 

etti. 1879'da el-Selam gazetesi yayınlandı, ondan sonra 1883'te ortaya çıkan el-İ'tidal 

gazetesi 19'uncu yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında İstanbul'da yayınlanan 

diğer Arapça gazetelerde olduğu gibi Arapça ve Osmanlıca olarak yayınlandı. 

1895 yılında, İstanbul'un en eski ve en prestijli Arap gazetelerinden "Malumat" 

gazetesi, Arapça, Osmalıca ve Farsça basılmıştır. Osmanlı anayasası yılı olan 1908 

yılında, 9 adet Arap gazetesi yayınlandı. 

Sahibi Mısır gazetecisi Şeyh Abdülaziz Çavuş olan "Hilali Osmani" adlı son 

gazeteye kadar yayınlanan Arap gazeteleri düzenli olarak İstanbul'da yayınlandı. 

İstanbul'dan uzak olarak, bazı Arap gazeteleri İtalya, Fransa, İngiltere, Amerika 

Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Brezilya ve Arjantin'de yayınlandı. 
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Dördüncü Konu 

4.1 Birinci Dünya SavaĢı'ndan sonra Arap basınının geliĢimi 

         

          Savaş bittiğinde, tüm Arap ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparıldı ve her 

biri kendi sınırları ve farklı siyasi sistemi olan küçük devletlere bölünmüştü. Osmanlı 

İmparatorluğu'nun egemenliğinden yabancı “Batılı” ve özellikle de Fransız ve İngiliz 

işgali altına girdi ve bu, Arap ülkelerini bölen ve her bir nüfuzu paylaşan “Sykes Pico” 

anlaşmasından sonra geldi. Suriye, Lübnan ve Arap Kuzey Afrika ülkeleri Fransız işgali 

altındaydı Irak, Filistin, Ürdün, Arap Yarımadası, Mısır ve Sudan İngiltere'ye gitti. 

İşgalci devletin işgal ettiği devletlerde kültürünü, dilini ve gazetelerini yaymayı 

hedefleyen işgalci devletin kültüründen Arap ülkelerinin etkilenmesi doğaldır. Fransız 

işgali altındaki ülkeler Fransız kültürel karakterinden etkilendi, ancak İngiliz işgali 

altındakiler çok fazla etkilenmedi. 

Arap basını, Fransa ve Britanya'nın Arap basını üzerindeki ağır kısıtlamaları 

yüzünden çok çekti. Sömürge ülkelerin anayasalarının düşünce ve konuşma 

özgürlüğüne saygı duyulmasına rağmen gazetelerin, uyarı verilmeden idari buyruk veya 

idari düzenleme ile kapatılmaya uğraması ve gazetelerin yargılamaya gönderilmesi, 

düşünce ve ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar uygulandı. 

İngiliz ve Fransız Mandası'nın Arap gazetelerine karşı uygulanması nedeniyle, 

Arap basını iki kısma ayrıldı: Manda hükümetlerinin yanlısı, onları ve eylemlerini öven 

bir bölüm, ve bu konuda ulusal olarak söyleyebileceğimiz bir başka bölüm de, 

Mandanın uyguladığı adaletsizliğe karşıydı. 

Bu dönemde Arap basınının çektiği zorluklara rağmen, matbaacılık ve 

basımcılık alanında büyük ilerleme kaydetmiş ve küresel basın gelişimini takip etmek 

için yeni yollar bulmuştur. O dönemde Arap basınında yaşanan en önemli gelişmelerden 

biri de, Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki döneme göre gazete okurlarının sayısındaki 

belirgin artış oldu. 

Arap basınında en belirgin özelliği, Osmanlı döneminde veya İngiliz-Fransız 

işgaline çağında, sadece dış görünüm veya haber yayma basını değil, mücadele 

basınıydı. Arap hükümetlerinin çoğunun, Manda süresi boyunca veya sonra, basının acı 

bir düşman olarak kabul edildiğine dikkat edilmelidir. Onlar, basını canlandırmak ve 

doğru yönde kılavuzluk etmektense, serbest ulusal gazetelerle kavga ederek onların 

eylemlerini eleştiren ve reform ve değişim çağrılarında bulunan her gazeteciye karşı 

durdu. Sadece bunla yetinmedi, gazetelerinin yayınını durdurarak en ağır haksız 

cezaların uyguladı. Ancak bu engelleri cesaretle aşan ve uluslararası basına yakın olmak 

için örgütlenme ve yenilenme yöntemlerini izleyen bazı gazeteler var. 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Arap ülkelerinin başkentlerinde basının en 

önemli gelişmelerinden biri, Arap editörleri tarafından yayımlanan ve denetlenen 

Fransızca ve İngilizce gibi Avrupa dillerinde çeşitli gazete ve dergilerin ortaya 

çıkmasıdır. 

Çoğu Arap ülkesinde basının hükümetlerin sözcüsü haline geldiğini ve 

yöneticilerin politikasını yarı resmi bir şekilde ifade ettiğini belirtmek gerekir. Bu 
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nedenle, bazı Arap gazeteleri nispi özgürlüğe sahipken, bazı diplere ulaştı ve psikolojik 

bir krizde kaldı. Bazıları dolaylı sansürler olmasına rağmen, neredeyse tüm Arap 

ülkelerinde basına hala sansür uygulanmaktadır. Bununla birlikte, hükümete ve 

yöneticilere düşman olan ya da onlara uymayan gazete, kapatılmaya ve sahiplerin ve 

çalışanların yargılanmasına mahkumdur. 
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4.2 Birinci Dünya SavaĢı'ndan sonra Lübnan'da basınının 

geliĢimi 

 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Lübnanlı basını iki önemli aşamadan geçti: 

Fransız Manda süresi ve bu güne kadar süregelen bağımsızlık aşaması. 

İlk aşamada, Lübnanlı gazetelerin çoğu Birinci Dünya Savaşı sırasında askıya 

alındı ve piyasalardan gelen baskı kağıdı kaybolması, sıkıyönetim baskısı ve ülkenin 

yoksulluğu ve yıkımı nedeniyle savaş sırasında Beyrut'ta sadece birkaç gazete 

yayınlandı. Savaş biter bitmez eski gazeteler (el-Beşir, Ahval, el-İha, El-Ray El'am vb.) 

Beyrut'a yayınlanmaya döndü. Lübnan, Fransızlar tarafından işgal edildikten ve basına 

haksız bir şekilde muamele edildikten sonra tarihinin önemli bir dönüm noktasından 

geçti ve Fransızların Lübnan'a girdikten beş yıl sonra, ikinci Osmanlı baskı yasası 

Fransız döneminde yürürlükte kaldı. Bu yasa basıncı ciddi biçimde kısıtlayan ve 

üzerinde ciddi kısıtlamalar getiren gazetelere uygulandı. Özgür ulusal gazeteler, 

dondurma ve sahiplerinin hapsedilmesi nedeniyle büyük zarar gördü. 

1924'te Fransızlar, Osmanlı hukuku yerine yeni bir basın yasası getirmiş, ancak 

basın özgürlüğünü kısıtlamakta çok farklı değildir. Yasa çıkarıldıktan bir yıl sonra, 

Lübnanlı gazeteler onu şiddetle kınadı ve ona şiddetle saldırdı: Fransız hükümdar, 

“Köpekler havlar ve kervan yürür” adlı ünlü sözünü söyledi. Lübnanlı gazeteler karşı 

çıkması üzerine, 1925'te yasayı değiştirmeye ve idari dondurma maddesini ilave etmeye 

zorladı. Bu karar, basının gerçekliğini daha da kötüleştirdi, Ulusal basında zulüm, hapis 

ve dondurma vardı ve bu yasa bağımsızlıktan kısa bir süre sonra bile hüküm sürdü. 

Bu dönemde Lübnanlı gazeteler, gazetecilerin tarzı ve ülkenin durumunu ele 

alma ve reform talep etme eğilimleri konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş ve 

bazıları da hataları eleştirmiştir. Ancak bu dönemde gazetecilerin ilgisi, editöryal 

makaleleri ön sayfaya atmakla ilgilendikleri odaklanmıştır. Haber alanı neredeyse göz 

ardı edildi. Manda süresi boyunca, el-Nahar, el-Ahd Elcedid ve Beyrut gibi sadece 

birkaç güçlü gazete ortaya çıktı. Ancak okuyucu az sayıda olması nedeniyle gazetelerin 

yayılması zayıf olmuştur. 
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4.3 Birinci Dünya SavaĢı'ndan sonra Mısır'da gazeteciliğin 

geliĢimi 

 

  Mısır Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz işgaline maruz kaldı, bu yüzden 

Mısırlılar özgürlük ve bağımsızlık haklarını ve İngiliz ordusunun tahliyesini talep 

ediyorlardı. Mısır gazetelerine gelince, sansürden çok muzdaripti ve "Al-Şaab, Al-

Ceride" gibi ulusal gazetelerin çoğu ortadan kayboldu. Sadece el-Ahram ve birkaç 

gazete kaldı. Düşünce, basın ve parlamento hayatı özgürlüğünü kuran 1923‟te 

Anayasası çıkışına kadar Mısır'da Basın kuşatılmaya devam etti. Mısır basınının 

hayatının yeni bir evresine girdiğini gördük. Siyasi partiler ortaya çıktı ve yeni gazeteler 

yayınlandı. Bu 1935'e kadar yürürlükte kaldı. 

Mesleki bakış açısıyla Mısır basını, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu güne kadar 

gelişti. Böylece Mısır gazeteleri, iyi sınıflandırılmasıyla ve konu bolluğu ile en büyük 

uluslararası gazeteler ile rekabet düzeyine çıktı. Mısırlı gazeteler, aynı zamanda, baskı 

hızını arttıran ve karakterleri geliştiren ve onları okurları güzelce çeken modern basım 

makinelerini de getiren ilk Arap ülkelerinden biriydi. 

Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yayımlanan en önemli Mısır gazeteleri: 

1920'de çıkan el-Ahbar gazetesi, 1936'da el-Masri, 1946'da Ahbal el-Yevm, 1950'de el-

İhvan el-Müslimun, 1953'te el-Cumhuriye, 1956'da el-Şaab gazetesidir. 
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4.4 Birinci Dünya SavaĢı'ndan sonra Filistin'de basının geliĢimi 

 

İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour'un bu dönemde Yahudilere söz vererek 

Filistin'de yasadışı bir hak verdikten sonra Filistin Britanya'nın Mandası altına girdi ve 

ekonomik koşullar kötüleşti. Verilen söz yere getirilince ve Filistin işgalinin 

uygulanmasında, İngilizler ilk ve orta okulların kurulmasıyla ilgilendiler ve bunu 

onların Arap halkının önünde imajlarını güzelleştirmek için yaptılar zira bundan önce 

Osmanlı hükümeti yalnız ilköğretime ilgi duydu. Aynı zamanda İngiltere işgalci 

yönetimi Yahudi okullarını Yerel Yahudi Konseyi‟nde bıraktı. 

Manda döneminde Filistin'deki eğitimin genişlemesinin yanı sıra, edebi hayatın 

gelişmesini temsil eden geniş bir kültürel gelişme meydana geldi. Netice olarak, bir dizi 

yazar, şair, gazeteci ve tarihçin ortaya çıktı. Kentlerde ve köylerde kültür ve siyasal 

dernek ve kulüpler kurulmuş, günlük, haftalık, siyasi, edebi ve ekonomik gazeteler 

yayınlanmıştır. Bir dizi matbaa ve kağıt fabrikası da kuruldu.
5
 

Manda hükümeti Filistinli gazeteleri Osmanlı matbuat rejimine tabi tuttu ve 

Manda hükümeti durumuna uygun olarak bunlarda herhangi bir değişiklik yapmadı. 

1933'te Yayın Yasası çıkarıldı. Gazete lisansı alma koşullarının belirlenmesi gibi belirli 

koşulları içeriyordu. 

Manda süresinin ilk on yılında Filistin basını Mısır, Suriye ve Lübnan'daki diğer 

gazetelerin düzeyinde değildi. Fakat edebi, siyasi ve kültürel hayata aktif bir katkı yaptı. 

1918'de İngiliz Ordusu Komutanlığı Filistin'deki Mandasından sonra resmi bir gazete 

yayınladı ve The Palestine News olarak isimlendirildi. Ayrıca eklerini de yayınlandı. İlk 

sayı İbranice, "Hadaşot ve Ha'aretz" ve Arapçasını ise "Filistin" adında yayınladı, 

Filistin Hükümeti resmi gazetesidir ve Kahire'de Manda makamlarınca yayınlanan ve 

Filistin Araplarına hitaben İngilizce gazetenin Arapça çevirisidir. 1931'de aynı gazete 

"el-Vakayi el-Filistiniye" adı altında aylık olarak yayınlandı. Devlet tarafından yapılan 

açıklamaları, tebliğleri ile düzenlemeleri yayınladı ve İngiliz işgalinin sonuna kadar 

devam etti. 

Uzun sürmeyen çok sayıda dergi ve küçük gazete yayınlandı. 1929'da, basın 

faaliyeti Kudüs'ten Arap gazeteciliği alanındaki yerini işgal eden Yafa'ya aktarıldı. 

1929'daki huzursuzluk ve istikrarsızlıklar, Arap gazeteleri tarihinde yeni bir dönem açtı. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Dr. Hüseyin Ebu Şeneb, Filistin basını, ortaya çıkışı ve gelişimi, 1. Baskı (Amman: Elcelil neşriyat 1988) s. 
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BeĢinci Konu 

 

5.1. II. Dünya savaĢı esnasında Arap basını (1939-1945) 

II. Dünya savaşı sırasında çoğu Arap ülkeleri İngiliz ve Fransız mandası altında 

idi. Savaş yıllarında dünyada yaşanan siyasi durumlara ilaveten, İngiliz ve Fransız 

hükümetleri kısıtlamaları ile Arap basınına yönelik yeni basın yasaları nedeniyle birçok 

Arap gazetesinin yayımı durduruldu. 

Bu dönemde çalışmaya devam eden gazetelerin işlediği en önemli konular; 

siyaset, bağımsızlık, müzakereler, anayasa, hükümet sistemleri ile partilerin çatışmaları. 

Ayrıca, toplumun konularından aşağıdaki konuları ele aldı: Kadınların kurtuluşu, 

tesettür, fahişelik, uyuşturucu, misyonerlik, işbirliği, işçi ile çiftçi hakları. 

O dönemde Arap gazeteleri Arapça reformu ile geliştirilmesi için mücadele 

ederek bir taraftan ifadedeki zayıflıktan, diğer taraftan asonans ve dekorasyondan 

kurtararak özetlenmiş orta tarza değiştirmişlerdir. Ayrıca saldırıya maruz kalan 

Arapçayı savunarak Arap dünyasında Fransız ve İngiliz kültürleri yaygınlaşmasına Arap 

kültürünü savunmuştur ve hükümdarların zulmüne karşı savaşmış, özgürlük yanında 

durmuş, yabancı imtiyazlara ve karma mahkemelere yönelik hamle yapmıştır. 

Mısır gazeteleri Cemaleddin Efganî, Abdülaziz Sealibi, Şekip Arslan, Alal El-

Fasi, Abdülhamit Bin Badis ve Elbeşir El-İbrahimi ve diğeri bütün özgür Arap düşün 

sahiplerine sayfalarını açtı. 

1945'te II. Dünya savaşı çıkmasıyla işgalci İngiliz hükümeti gazetelere yeniden 

sansür uyguladı ve savaşın bitiminde sansür kaldırdı, ondan sonra 1948'de Filistin'i işgal 

etmesi itibariyle 1952 yılına kadar tekrar sansürü uyguladı. 

II. Dünya savaşından sonra, ister editörlük metodu ister genel politikası 

yönünden, Mısır basını kapsamlı değişim geçirdi. Zira Mısır meselesi, Filistin meselesi 

ile diğeri bütün Arap meselelerinin yandaşı oldu ve bağımsızlık ile özgürlük için kavga 

etti. 

Mısırda basın ortaya çıktığından beri baskı altında tutarak sıkı basın sansürü 

uyguluyordu, gazetecileri cezaevine gönderdi ve gazetelerini durduruyordu. Bu durum 

1946 yılında Mısırda şura meclisi kuruluncaya kadar devam etti. Onun varlığı, basının 

hükümetin adaletsizliğinden korunmasını sağladı. 
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5.2. II. Dünya SavaĢı'nda Filistin basını 

 

II. Dünya Savaşı sırasında, Filistin, el-Difaa ve Sıratı Mustakim günlük 

gazeteleri dışında bütün Arap gazeteleri durmuştur. 1945-1948 arasındaki dönemde, 9'u 

politik olan Filistin'de 68 yeni gazete yayımlandı. 

1940'lı yıllarda periyodik, aylık ve uzman basının ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, 

gazetelerin yayınlanmasına katkıda bulunan çok sayıda kültürlü kişi bulundu.
6
 

İngiliz mandasının son döneminde (II. Dünya Savaşı sırasında) Filistin basını 

özellikle sansürlük yönünden sert bir muameleye maruz kaldı. Sansür, Londra'da sansür 

yetkilileri tarafından talimatlar alır oldu. Bu durum savaşın sonuna kadar devam etti, 

ondan sonra gazete sansürü düzenlendi fakat o dönemde Filistin basını Filistin'de 

faaliyet gösteren Siyonist kurumun tehlikelerinin uyarmakta başrolünün bilincinde 

kaldı. O dönemin gazetelerinden biri 15.05.1944 tarihinde çıkan “haftalık el-İttihad 

gazetesi”dir. 

Lübnan, Suriye ile Irak gibi diğer Arap ülkelerinin basın durumu Mısır ve 

Filistin'inkine benziyordu ve İngiliz ile Fransız mandasından ve Arap basınına 

uyguladığı yasalardan çok çekmiştir. Körfez ülkelerine gelince, basın gelişim 

aşamasında idi ve geri kalan Arap ülkelerine göre çok azdı ve manda hükümetlerinin 

üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
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 Arap basını - Filistin ansiklopedisi 2014 
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5.3. II. Dünya SavaĢından sonra bugüne kadar Arap basını 

 

II. Dünya Savaşından sonra Arap basını durumu biraz farklılık gösterdi. İngiliz 

ve Fransız mandasına karşı bazı devrimler meydana geldi, bu da bazı Arap ülkelerinde 

Arap basınının gidişatını farklılaştırdı ve işgallere karşı devrimden yana oldu. 

1952 yılında Mısır devrimi ilan edildikten hemen sonra bütün gazeteler 

memnuniyetle karşıladı ve hiçbir kısıtlama koymadan devrim tam özgürlük sağladı, 

ancak bazı gazeteler bu özgürlüğü ülkenin durumlarına zarar verecek şekilde kötüye 

kullandığı için, devrim hükümeti bazı gazeteleri durdurdu ve basını güçlü bir şekilde 

düzenlemeye başladı. 

Devrimden sonra basımı durdurulan gazetelerden “el-Masri” gazetesidir, Mısır 

gazetelerinin azar azar durdurulması başladı ve nihayet Kahire'de bazı haftalık gazeteler 

ile birlikte dernek, bilimsel heyet ile sendikaların tarafından yayınlanan bazı dergilere 

ilave olarak sadece 3 adet günlük gazete kaldı, onlar “el-Ahram, el-Ahbar ve el-

Cumhuriye”dir. 

Devrim sırasında basın için bir anayasanın hazırlanması için birçok girişim 

yapıldı fakat ilk başta başarılı olamadı ve devrimin ilk aylarında devrimim sözcüsü 

haline gelen el-Ahram ile el-Ahbar gazeteleri gibi Kahire basını devletin resmi 

yaklaşımına uydu. Bu durum 24 Mayıs 1960 tarihinde Mısır cumhurbaşkanı Cemal 

Abdülnasır'ın “el-Ahram, el-Ahbar, Roz el-Yusuf, el-Hilal” gazetelerinin mülkiyetinin 

milli birliğe devretme kararını vermesine kadar kaldı. Karar, o tarihte basının seviyesini 

yükseltmeyi ve halkı daha açık bir şekilde ifade etmeyi amaçlayan bir düzenleme olarak 

tanımlandı. Kararda, bir gazetenin yalnızca Ulusal Birlikten alınmış bir lisansla 

çıkarılabileceği ve birliğin lisansı olmadan basında hiçbir kişinin çalışamayacağı 

belirtilmiştir. 
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5.4. II. Dünya SavaĢı ve Bağımsızlık sonrası Lübnan Basını 

 

Önceki sayfalarda I. Dünya Savaşından önce, Fransız mandası döneminde olan 

Lübnan basınının birinci aşamasını ele aldık. Burada ise Fransız mandasından 

bağımsızlık dönemi olan ikinci dönemi ele alacağız. 

II. Dünya savaşı sona ermesi ile Lübnan'ın Fransız mandasından bağımsızlığa 

kavuşması ile Lübnan basını çok fazla değişmedi çünkü iktidar yetkilileri Manda süresi 

boyunca kurulan yasaları uyguladılar. Ancak yasalardaki bu sıklaştırma, gazetecileri 

(idari durdurma) yasasına karşı büyük bir kampanya başlatmaya ve yayınları 

durdurmalara karşı koruyacak bir yasa talep etmelerine yol açtı. 

1949'da, idari durdurma yasasını kaldıran hükümet Basın Yasasını yürürlüğe 

koydu, ancak bu yasa gazeteleri kısıtlayan yayın yasaklarını arttırdı ve gazetecilerin 

hapis cezalarını saklı kılarak bunlara yüklenen azami cezaları uyguladı. Gazetelerin 

çoğu, gazetecinin basın özgürlüğünden, vatandaş olarak haklarından yararlanmaktan 

yoksun ettiğinden, bu durum yanını durdurmaktan daha kötü sonuçlar değerlendirdi. 

Yasanın yürürlüğe girmesine birkaç gün geçmeden Lübnan basını daha önce hiç 

görülmemiş bir şekilde kötü muameleye maruz kaldı. Devlet bir gün içinde yedi gazete 

yargılamaya gönderdi ve devlet, bu gazetelerin aleyhine dava açtı. Bu durum, 

özgürlükleri savunmak için gazetelerin genel grevi ilan etmesine neden oldu. Kahire, 

Şam ve Bağdat'taki kuruluşlar, örgütler ve basın birlikleri tarafından desteklendi. Ancak 

hükümet, özellikle milletvekilleri olmak üzere basın mensuplarına karşı düşmanca 

davrandı ve bu baskı, milletvekillerinin ve resmi tebligatlarını boykot etmeye ve 

gazetelerde yayınlamamaya itti. Devlet daha sonra yasa taslağını onaylatmak üzere 

Konseye iade edeceğine ve ardından Olağanüstü Hal Yasasında bulunan basınla ilgili 

maddeyi yürürlükten kaldıracağına söz verdi. 

O dönemde Lübnan'daki gazete ve dergi sayısı önemli ölçüde artmıştı, böylece 

Beyrut'taki günlük gazetelerin sayısı 50'yi geçti. Bu, 1953'te hükümetin Lübnan'daki 

gazete ve dergilerin sayısını sınırlayan bir kararname çıkarmasına itti. Bu kararnameye 

rağmen, Lübnanlı gazetelerin sayısı, nüfus sayısına göre çok büyük kaldı ve önceki 

sayıdan sadece biraz azalma gördü. 

I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana yayımlanan en önemli Lübnanlı 

siyasi gazeteler: 1918'de el-Hurriye gazetesi, 1923'te el-Beyan, 1924'te el-Cumhuriyye, 

1926'da el-Şark, 1933‟te el-Nahar ve bugün hala devam etmektedir, 1941‟de el-Cedid, 

bugün hala devam etmektedir. 

 

 

 

 

 



32 
 

5.5. II. Dünya SavaĢından Sonra bugüne kadar Filistin 

gazeteciliği 

 

1948 yılında meydana gelen Filistin felaketi ne kadar gazete yayımlama durumu 

devam etti. Bu dönemde ve özellikle felaket yılından itibaren, Filistin iki bölüme 

ayrılmaya başladı: 

Birinci Bölüm: Filistin toprakları üzerinde Gazetecilik. Bu dönemde Gazze 

Şeridi Mısır yönetiminin altındaydı. 

İkinci Bölüm: Ürdün yönetimi altındaki Filistin basını. 

Bu yeni koşullar elbette Filistin basını gerçeğine yansıdı açısından. Bu nedenle 

her devlet tarafından koyulan yasalar, kontrolü altında bulunanları bağlayıcı oldu. Batı 

Şeria'daki basın, Ürdün medya mevzuatına bağlı tutuldu ve Gazze Şeridi'nde basın 

Mısır askeri yönetimine bağlı tutuldu. Bu iki dönemi biraz ayrıntılı olarak ele alacağız. 

Bundan sonra Filistin basını, 1967'de Filistin'in tüm topraklarının İsrail 

tarafından işgal edildikten sonra yeni bir döneme girdi. Haziran 1967'de Arap-İsrail 

savaşının ardından Filistin, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs'ün geri kalanı İsrail 

işgalinin altına girdi. Savaştan önce çıkan Filistin gazeteleri durdu ve işgal altındaki 

topraklar 1968'in sonuna kadar gazetesiz kaldı. 8 Kasım 1968'de Mahmud Ebulzüluf El-

Kudüs gazetesini yeniden yayımladı. 

Dolayısıyla, İsrail işgali döneminde Filistinli basının çok zorluk çekti diyebiliriz. 

Fakat bu, bir dizi gazete ve derginin yayımlanmasına engel olmadı. Bütün gazeteler 

ulusal meselelere değinerek ve Filistin halkının vatandaşlarını irşat etmeye odaklandı.
7
 

1994 yılı, Filistin Ulusal İdaresi'nin önce Gazze Şeridi'ne ve daha sonra Batı 

Şeria'ya gelmesiyle çok önemli bir tarihi olaya tanık oldu. Buradan Filistin basının yeni 

bir evresini başlattı ve Filistin Ulusal İdaresi'ne ümitle bakan gazetecilerin yeni bir 

gerçeklik ışığında saldırılardan ve kuşatmalardan ve yoksunluğun etkilerinden uzak olan 

yeni bir rönesansa geçti. 

Yeni basın hareketinin özellikleri, gazete yayımlama izinlerini veren Ulusal 

İdare altında başladı. Bu gazetelerin en ilki, Filistin gazetesiydi ve bu gazete sadece 

sınırlı sayıda yayımlanmış ve sonra durdu. Başlangıçta haftalık olarak yayımlandı ve 

sonra günlük gazeteye döndü. 

Filistin basınının çeşitli zamanlarda gelişimini araştıran kimse, dar bir çemberde 

büyüdüğünü görür, çünkü çoğu zaman onu çevreleyen şartlar, genel ve özel çerçevesini 

belirledi. Şüphesiz ki özgürlük, basının geliştirilmesinde ve görevini yerine getirirken 

güçlü akımlar sağlamasında etkili bir faktördür. Ancak dünyada sansür gücünün baskısı 

altında olmayan basın nadiren bulunabilir. 
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5.6. II. Dünya SavaĢı'ndan sonra Suudi Arabistan'da ve 

Ürdün'de gazeteciliğin geliĢimi 

 

Suudi basını ancak yakın zamanda önemli bir gelişim gösterebildi. I. Dünya 

Savaşı sona ermesinden beri 1950 yılına kadar Suudi Arabistan'da çok az sayıda gazete 

bulunmuştur ve haberler ile hükümetin çalışmalarını ve kraliyet ailesinin öven konuları 

yayımlamak ile sınırlıdır. Ancak matbaa yaygınlaşmasının ve halk arasında eğitimin, 

Kahire ve diğer Arap başkentlerinde bir dizi eğitimli mezunun ortaya çıkmasına yol 

açtı. Büyük şehirlerde medeni ilerlemenin nedenlerine ek olarak Suudi Arabistan'da 

farklı gazetelere de ihtiyaç duyuldu. Son yüzyılın seksenli yıllarından bugüne kadar 

Suudi basınında gelişmeler meydana geldi ve edebiyat dergileri yaygınlaştı ve günlük 

basına rastlamak mümkün oldu. 

Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli Suudi gazeteleri: 1920'de çıkan ve 

uzun zaman sürmeyen "El-Falah" gazetesi, "Umm al-Kura" gazetesi, 1923 yılında 

Hicaz'da Suud Devleti'nin ortaya çıkmasıyla birlikte Mekke'de ortaya çıktı ve bugünkü 

Suudi Arabistan Krallığı'nın ilk resmi gazetesidir ve şimdiye kadar devam etmektedir.  

1935'te çıkan "Medine-i Münevvere", 1954'te çıkan “Riyad” ve bugün hâlâ 

yayınlanmakta olan 1960'ta çıkan “Ukaz” gazetesi. 

Nitekim Ürdün'de basının tarihi yakın tarihe çıkmaktadır, tarihsel olarak Arap 

dünyasındaki en yeni basın olarak kabul ediliyor, çünkü bugünkü haliyle Ürdün devleti 

1920'de kurulan Doğu Ürdün Emirliğinden önce mevcut değildi. Bu nedenle, bu 

ülkedeki basının tarihi, Emirliğin kurulmasıyla başladı. Amman ve Ürdün ülkesinin 

diğer kısımları, Osmanlı döneminde ya da Ürdün'ün kurulmasından önceki dönemde 

önemli bir basın faaliyetini göstermiyordu. 

Ürdün'deki basın, eğitim rönesansı ve Ürdünlüler arasında kültürün yayılması ile 

çok yavaş gelişmeye başladı. Ürdün basını, bir dizi Ürdün hükümeti tarafından ezildi ve 

bastırıldı ve diğer Arap ülkelerinin basınının gerisinde kaldı. 1948'de Filistin felaketi 

ortaya çıkana kadar durum böyle kaldı. İsrail Filistin'i işgal etmesi ve sakinlerini sınır 

dışı etmesiyle, çoğu Ürdün'e taşındı, Hayfa ve Yafa'da basılan gazetelerini aktararak 

Kudüs ve Ürdün'ün başkenti Amman'dan ve Kudüs'te yayımlamaya devam etti. 

Bundan sonra, ülkede kayda değer bir gazetecilik canlanması yaşandı. Ürdün 

basını, bu dönemden sonra, ülkenin tüm sorunları ile ilgilenmeye başladı ve Arap 

dünyası ile dünya haberleriyle daha fazla ilgilenmeye başladı, dağıtımı ve yayılması 

arttı. Ürdün Parlamentosu'nun yayınlar ile ilgili ilk Ürdün yasasını 1953 yılında kabul 

ettiği tarihine kadar Osmanlı Basın Kanunu yürürlükte kaldı ve bu da her gazete 

sahibinin lise diplomasına sahip olması şartını koştu. Ayrıca, sorumlu editörün 

üniversite lisansına sahip olmasını şart ederek aynı koşullar haber ajansları için de 

geçerli kıldı. 

Arap basınının tarihi boyunca Mısır ve Lübnanlı basını her zaman çeşitli Arap 

ülkelerinde ilerlemenin, gelişmenin ve rekabetin öncüleri olmuştur. Bu nedenle bazı 

zamanlarda diğer ülkelerdeki basına üstünlük göstermiştir. 
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5.7. II. Dünya SavaĢı sonrası Arap Basının GeliĢimi 

 

II. Dünya Savaşından sonra Arap basını dil ve içerik yönünden iki defa geliştiği 

söylenebilir. Ayrıca görüş gazeteciliğinden haber gazeteciliğine geçti, bireysel 

çabalardan parti gazeteciliği ile gruplar çabalarına geçmiştir. I. Dünya Savaşından sonra 

gelişmesinin en önemli unsurlarından biri, dünya haberleri ile ilgilenmek, iç haberlere 

ve görsellere önem vermektir. 

Kısıtlamalara ve yasalara rağmen, Batılılaşmaya ve sömürgeleştirmeye 

direnebildi ve sansür tarafından yayınlanması aksatılan özgür ülkelerin bayrağını 

taşıyan Arap dünyasının birçok yerinde gizli gazeteler yayınlandı. 

Ne yazık ki, gazete davalarının çoğu özgür görüş için değildi, Filistin komplosu, 

Arap basınına rehberlik etmek, çeşitli kısıtlamalardan kurtarmak, sömürgeciliği ve 

Siyonizmi açıkça karşılamaya gütmek için uzun vadeli bir etkiye sahip olduğu 

denilebilir. 

Şüphesiz ki gazetecilik Arap fikrinin aynasını, kültürlülere ve okurlara 

penceresini temsil etmektedir. Düşün savaşları, kültür konuları ile kavramları, birlik, 

parçalama, popülizm ile batılılaştırma konuları sayfalarında yer almaktadır. 

Genel olarak, iki savaş arasındaki bu dönemdeki Arap basını, bir soruya verilen 

cevabı temsil etti: Arap dünyasında kültür, sosyoloji, düşün ve ekonominin temelini 

oluşturmak için bir temel arayışıdır.
8
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Altıncı Konu 

 

Türk - Arap iliĢkileri ve Türkiye'ye Arap algısı 

 

Arapların Türkiye‟ye algısı tarihsel olarak bugünkü gibi çok yönlü olmuştur, 

ancak günümüzde, Arapların Türkiye‟ye bakışının oluşumu üzerinde etkisi olan bir dizi 

dönüm noktası tanımlamak mümkündür. 

Örneğin, Arap dünyasından Arap milliyetçileri, Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı 

yakından izliyorlardı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu izleyen reformlar karışık 

tepkiler verdi. Halifeliğin haddizatında ortadan kaldırılması bir hayal kırıklığına ve 

eleştiriye yol açan bir eylemdi. İslamcılar, Türkiye'nin laikliğine karşı büyük kampanya 

yürüttüler, ancak o zamanlar Türkiye, Arap ülkelerinin yeni yükselen seçkin 

çevrelerinde Mustafa Kemal Atatürk'e bir hayranlık kaynağı olarak kaldı.
9
 

Daha sonra Arap milliyetçilerinin önceki görüşü, Türkiye‟nin olumsuz bakış 

açısını şekillendirmede önemli bir etkendi. Bağımsızlık sonrası dönemde, Türkiye'nin 

Arap milliyetçi öyküleri, Osmanlıları Arap devletlerinin geri kalmışlığına neden olan 

sömürgeciler olarak gösterdi. Ancak Türk tarafında, Osmanlı mirasından uzaklaşma 

hareketi ile Arap devrimi sonrasında ihanet duygusu arasında duygular değişti. Her ne 

kadar yakın tarih yazıları özellikle bu baskı ve ihanet sınıflarına karşı çıksa da, Türkiye 

ile Arap dünyası arasındaki ilişki, ders kitapları ve kültürel faaliyetlerle günümüze kalan 

bu tarihi hatıralar bağlamında gelişmiştir. 

Soğuk Savaş sırasında, Türkiye, savaşın ilk yıllarında en önemli Arap 

rejimlerinin düşman olduğu Batı kampı taraflısı oldu ve bu özellikle İsrail‟e ve 

Amerika‟ya verdiği destek nedeniyle Batı‟ya karşı popüler bir düşmanlığa yol açtı. Bu 

olaylar sorunlu ilişkilerin oluşmasına katkıda bulundu. Araplar Türkiye'yi ABD'nin 

takipçisi olarak gördü. Türkiye‟nin bu olumsuz görüşünün, 1955‟te Bağdat Paktı‟nın 

kuruluşuna katılımı ve 1949‟da İsrail Devleti‟nin tanınması ve bu durumun taraflar 

arasındaki boşluğu genişletmesi dikkat çekicidir. 

1980‟den itibaren, 1979‟da İran devriminin tehdidinin algılanması ve Mısır‟ın 

İsrail‟le barış antlaşmasının bir sonucu olarak bölgesel politikalardan çekilmesi gibi 

yeni stratejik faktörlerin ortaya çıkması nedeniyle, Türkiye‟de Arap‟ın ilgisinin arttığı 

yeni bir dönem başlamıştır. Türk tarafında, askeri rejim, Turgut Özal döneminde 

genişleyen bir sorun olan Orta Doğu ile ilişkilerinin önemini vurguladı. Bu ilgi, 

Türkiye'de okuyan Arap öğrenci sayısındaki artışa ve Türkiye ile Arap dünyası 

arasındaki turist ve ticari genişlemeye yansıdı.
10

 

Bu ilgi, bilimsel ve akademik alanı da kapsayacak şekilde genişledi. Toplantılar 

ve yayınlar etkinliği sayesinde, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkileri geliştirmek 

                                                           
9
 Beşir M. Nafi “Araplar ve modern Türkiye”: yüzyıl boyunca değişik bakışlar, Türkiye’ye iç bakış, Cilt 11, 

No.  (2009), sayfa 281 
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 AGE , sayfa 71 
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için ortak tarihin yeniden tanınmasının ve basmakalıp görüşün gözden geçirilmesinin 

önemini vurgulayan bir eğilim ortaya çıkmıştır.
11

 

Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkileri, seksenli yılların sonuna doğru bozulmaya 

başladı, zira Irak İran‟la savaşıyla meşgul iken Türkiye büyük toprak alanlarını sulamak 

için Türkiye ve komşuları arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açan Dicle ve Fırat 

suyunu kullanarak, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu projesini genişlettikten sonra, bu 

girişimler sonuçsuz kaldı. Ayrıca su meselesi Türk - Suriye ilişkileri üzerinde olumsuz 

bir etki yarattı çünkü Suriye bu projede Suriye'nin suları üzerindeki Türk kontrolünü 

gördü. Bu, Suriye‟de kendi kendine yeterlilik fikrine hakim olmaya yardımcı oldu ve bu 

da bunu doksanlı yıllarda Arap Birliği toplantılarının gündeminde olan kamuoyu ile 

ilgili bir Arap sorununa dönüştürdü. 

Türkiye‟ye gelince, asıl mesele liderinin Şam‟da ikamet ettiği Suriye‟nin 

PKK‟ya verdiği destek, iki ülke arasında bir krize yol açtı ve sonuç olarak, iki taraf 

arasında karşılıklı güvensizlik ve şüphe ortamı oluştu. Bu kriz Ekim 1998‟de, Türkiye 

Suriye‟nin PKK‟ya olan desteğini kesmemesi durumunda karşı güç kullanmakla tehdit 

etmesiyle zirveye ulaştı ve Suriye‟nin PKK liderini topraklarından çıkardığı ve 20 Ekim 

1998‟de Adana Anlaşması‟nın imzalanmasına yol açtı. 1990'lı yıllar boyunca bölge, 

Soğuk Savaş sonrası ve Körfez Savaşı sonrası dönemde yeni Ortadoğu düzenine ilişkin 

tartışmalara karışmıştı.
12

 

O zaman, tartışma sadece yeni ortaya çıkan bölgesel düzenin özellikleri ve 

aktörleriyle sınırlı değildi “Ancak Türkiye, artık o bölgesel sistemin önemli bir üyesi 

olmadığı için bu tartışmaların bir parçası olarak düşünmüyordu”.
13

 

Ancak Türkiye, özellikle Körfez Savaşı ve Suriye'nin PKK'ya destek 

vermesinden sonra Irak'taki bölgedeki gelişmelerden tehdit altında olduğunu hissetti. 

Türkiye, tehditlerle başa çıkmak durumunda, bu tehditleri dengelemek amacıyla 

ittifaklar kurmaya çalışırken, askeri seçeneği önceliklerinin başında koyan bir politika 

benimsemeyi seçti. Böylece, Türkiye doksanlı yıllarda Arap dünyasında bu tür 

tartışmaların ilgi konusu değildi ve ilişkiler, karşılıklı tehdit ve güvensizliğin yaygınlığı 

ile karakterize edildi. Bu iklim 2003'ten sonra büyük ölçüde değişmeye başladı.
14
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Arapların Türkiye algısındaki değişiklikler 

1. Türkiye ile ilgili faktörler 

Türkiye ile ilgili çeşitli gelişmeler, Arap dünyasında Türkiye'nin imajının 

gelişmesine katkıda bulunmuştur; bunlardan: 2003‟te Türkiye‟ye Adalet ve Kalkınma 

Partisi‟nin iktidara gelmesi, Türkiye büyük millet meclisinin Irak‟la savaşında ABD‟yle 

işbirliği yapmaktan kaçınması ile ilgili 2003 yılında aldığı kararı, Türkiye'nin Avrupa 

Birliği ile olan ilişkileri, Özellikle, Türkiye'nin katılımının müzakerelerinin Aralık 

2004'te başlaması, Türkiye'nin Gazze savaşına ve sözde 2009 Davos olayına tepkisi, 

İslamcı kökenli Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılında seçilmesi, Arap dünyasında 

Türkiye'ye olan ilgiyi artırdı. 

Bu önemli gelişme, Türkiye'nin yeniden düşünülmesine neden oldu. Belki de bu 

gelişmelerden en önemlisi, Türk siyasi sisteminin İslami çoğunluğu karşısında küçük bir 

laik grup olarak görülmesidir. Bu değişiklik, Türk parlamentosunun 1 Mart 2003‟te, 

ABD‟nin Irak‟taki işgaline katılımını reddetme kararının bir sonucu olarak ortaya 

çıkmış, bu karar Amerika‟nın takipçisi olarak uzun süredir Türkiye'nin Arap dünyasına 

hakim görüşünde bir çatlak yaratarak Türkiye'nin güvenilirliğini artırmıştır. 

Aynı zamanda, Türkiye'nin AB ile ilişkisi ilerlemekteydi ve Helsinki'deki 1999 

Avrupa Konseyi zirvesi, Türkiye'ye AB üyeliği için aday statüsü vermeye karar 

vermiştir. Takiben Aralık 2004‟te katılım müzakerelerine başlama kararı verildi. Tüm 

bu gelişmeler Arap dünyasında Türkiye ile ilgili bir başka algıyı sarstı: "Türkiye, 

Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyor, AB ise hiç ilgilenmiyor." Son olarak, Gazze‟deki 

İsrail taarruzu sırasında Türk politikası ve daha sonra Türkiye Başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan‟ın 2009‟da Davos‟daki Dünya Ekonomik Forumu‟nda tepkisi Türkiye'nin 

Arap dünyasındaki popülaritesini artırdı. Türkiye Başbakanı Erdoğan'dan o zamanki 

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile halka açık bir toplantıda ve Gazze konulu açık 

tartışmalarda öfkeli sözlerin değişmesi onu Arap kitleleri arasında popüler bir lider 

haline getirdi ve Türkiye'nin uzun İsrail'in yakın bir müttefiki olduğu algısına bir kez 

daha zor durum oluşturdu.
15

 

Bu gelişmelerin tümü, Arap dünyasındaki diğer gelişmelerle bağlantılıydı ve bu 

nedenle bölgedeki tartışmaları da etkiledi ve sonuçta Türkiye'nin hem Arap kitleleri 

hem de hükümetlere ilişkin genel algısında bir değişiklik oldu. Bu geçmiş olaylara ek 

olarak, hem Türkiye ekonomisinde hem de dış politikadaki genel değişimin, daha 

olumlu bir imaja çevrilebilecek olan bu ülkeye ilgi yaratmayı başardığını düşünmek 

uygundur. Türkiye, AB üyeliği arzusuyla geniş çaplı siyasi reformlar yapması 

Avrupa‟nın genel atmosferine uyum sağlama çabalarından kaynaklandı ve bu siyasi 

değişimlere paralel olarak Türkiye‟nin de ekonomik bir dönüşüm geçirdiği, Türkiye‟nin 

1980‟lerde Daha liberal ekonomik politikaları benimsemesi ile Tüm krizlere rağmen, 

Türkiye ekonomisi, dünyanın en büyük 16. ekonomisi olma yolunda önemli ilerleme 

kaydetmiştir. 

                                                           
15

 Davos’tan çıktıktan sonra Erdoğanı karşılamak, Al-Jazeera (İngilizce basım), 31 Ocak 2009, 31 Mart 
2010 tarihine kadar aşağıdaki adreste bulunmaktadır: 
http://english.aljazeera.net/news/europe/2009/01/20091303153967187.html 

http://english.aljazeera.net/news/europe/2009/01/20091303153967187.html?fbclid=IwAR04j7YR9aeTChgL6gIjmatmgCp3gkaqc7H28jOfIIfqzgsdUE3cA7FEirA
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Böylece, Türkiye ekonomisinin politik reformlara karşı dayanıklılığı, 

Türkiye'nin bölgedeki yumuşak gücünü artırarak, Türkiye'yi Arap dünyasındaki 

reformistler akımı için çekici bir model haline getirmiştir. 

Son olarak, Türkiye'nin dış politikası, Arapların olumlu bakışının gelişmesine 

katkıda bulunmuştur. Türk dış politikalarını belirleyen bazı özel kararlarının etkisi 

önceden ortaya çıkmıştır, ancak Türkiye'nin dış politikasının ardından olumlu bir eğilim 

arz ederek geliştiği görülmektedir. Türkiye, Orta Doğu'daki komşularıyla olan sorunlu 

ilişkilerinde köklü bir değişiklik yapmayı başarmış, bölgeyle olan ilişkilerinde 

diplomasi, diyalog ve karşılıklı ilişkilere güvenmiştir. 

Dahası, Türkiye, bölgesel ihtilaflarda rolünü üstlenen üçüncü taraf olarak ortaya 

çıkmıştır, taraflar ise onu yapıcı bir rolle dürüst bir taraf olarak kabul etmişlerdir. Genel 

olarak, Türkiye, bölgenin sabitliği, istikrarı ve huzuru kendi kendine meselelerle başa 

çıkma kabiliyetinden kaynaklandığı ve hepsinin de Türkiye'nin çıkarına bağlı olduğu 

gerçeğiyle, bölgeye ilişkin kendi görüşünü geliştirmeye başlamıştır. Bu yeni dilin, 

Arapların Türkiye'ye bakış açısını etkilemesi üzerinde büyük etkisi oldu. 

 

2. Bölge ile ilgili faktörler 

Orta Doğu'daki politik, ekonomik ve stratejik gelişmeler, Türkiye'deki Arapların 

algısını da değiştirdi. Bölgedeki son zamanlardaki birtakım gelişmeler, 2000‟de İsrail‟le 

Arap barış sürecinin çöküşü, Filistin çatışmasının gelişmesi, ABD‟nin 2003‟te Irak‟ı 

işgal etmesi, İran‟ın bölgesel bir güç olarak yükselişi ve Arap iç bölünmeleri gibi bir 

kriz duygusu yarattı. Bazı Arap ülkeleri için de çökme tehlikesi Tüm bölgede bir 

zayıflık hissi gelişmesine neden oldu. 

Türkiye‟yi üçüncü taraf politikasını benimsemeye teşvik eden hareketinin temel 

nedeni, Arap bölünmelerinin ciddiyeti ve bölgede siyasi bir boşluk oluşmasıydı. Zira 

Arap dünyasındaki bölünme, yalnızca Filistin ve Irak gibi bölgedeki devletlerin 

sorunlarını ele alma becerisini zayıflatmakla kalmadı, aynı zamanda diğer güçlerin 

kendi çıkarlarının peşinden gitmesine müdahale etmesine izin verdi. Bölgedeki ikinci 

boşluk ise ABD tarafından yapıldı, çünkü Bush yönetiminin bir Orta Doğu rejimi 

kurmadaki başarısızlığı 2003‟ün Irak işgalinden sonra özellikle belirgin hale geldi, 

2003‟ten önce bile, Bush yönetimi Arap-İsrail barış süreciyle ilgilenmekte büyük ölçüde 

isteksizdi. Bu nedenle, ideolojik boşluğa eşlik eden bir doktrin boşluğu, Amerika 

Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki güç ve güvenilirliğinde bir çelişki yarattı. Bu, bu 

boşlukları Türkiye ve İran gibi bölgesel güçlerle doldurmasına neden oldu. Ancak 

İran'ın aksine Türkiye, bölgedeki tüm taraflarla konuşma kabiliyeti nedeniyle üçüncü 

taraf olarak hareket eden bağımsız, değerli ve saygın bir güç olarak ortaya çıktı.
16

 

Türkiye'nin dürüst bir taraf olarak algılanması, Türk Merkezinin gücünde bir 

etkendi, bu nedenle siyasi, ekonomik ve sosyal bağlam, Türkiye'nin sadece bölgeye 

daha fazla ilgi göstermesi için bir fırsat değil, aynı zamanda Türkiye'nin çekiciliğini de 

artırdı. Türkiye, farklı taraflara farklı şeyler ifade ediyordu. Türkiye'nin Arap görüşü, 

Arap ulusal bağlamının konumları ve yorumlarıyla şekillendi. Bu nedenle, Arap 

                                                           
16

 “Türkiye’nin dış politikası” Jordan Times gazetesi, 16 Eylül 2009. 
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dünyasında ideolojik merkezlerdeki farklılıklar nedeniyle ülkeler arasında bu görüşlerin 

farklı olması şaşırtıcı değildir.
17

 

 

3. Ekonomik çıkarlar 

Arap dünyasında ekonomik nedenlerle Türkiye‟ye ilgi duyan geniş bir grup 

vardır. Türkiye‟yi yalnızca ekonomik bir ortak değil, aynı zamanda dünyaya açılan bir 

kapı olarak gören Suriye ve Irak rejimleri, özellikle Irak‟taki Kürdistan Bölgesel 

Hükümeti gibi rejimleri de içeriyor. 

Türkiye aynı zamanda komşu ülkelerde doğrudan yabancı yatırım kaynağıdır. 

Mısır'daki Türk yatırımları, 2011 yılında Mısır devrimi ve hükümetin değişmesine Mısır 

ve Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ayrılmasıyla iktidarın değişmesine kadar büyük 

önem kazanmış ve ardından Mısır'daki durumu komple değişti. Öte yandan, Türkiye 

Körfez'de büyüyen bir yabancı yatırım kaynağıdır. Türkiye, Mısır, Suriye ve Ürdün ile 

serbest ticaret anlaşmaları imzaladı ve bu gelişmelerin bir sonucu olarak, Türkiye, bu 

ilişkiyi sürdürmek isteyen Arap dünyasında iş sınıfı ile iyi ilişkileri oldu. Aynı şekilde, 

Türk iş sınıfı, özellikle yakınlardaki şehirlerde, Orta Doğu ile ekonomik ilişkilerin 

geliştirilmesinden yana olmuştur.
18

 Ancak, Arap devrimlerinden ve Türkiye'nin Mısır ve 

Suriye konusundaki tutumundan sonra, bu ülkelerle Türkiye arasındaki durum ve 

anlaşmaların birçoğu farklı oldu. Ciddi sosyo-ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan 

Arap ülkeleri için, Türkiye'nin ekonomik dönüşümü özellikle önem kazanmıştır. 

Türkiye'deki siyasi reform çabaları tartışmaları gibi, Arap muhalifleri de, Suriye ve 

Mısır'daki gibi ülkelerinin politikalarının başarısız olduğunu kanıtlamak için 

Türkiye'nin ekonomik gelişimini kullanıyor.
19
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 Mustafa Al-Labbad, Türkiyeyi anlamak: Mısırlı perspektif, Türk iç bakışlar, cilt 11-1(2009) Sayfa 53-61 
18

 Kemal Kureyş , Natlı Tutçi ve Joshwa Wooker: “Keşfedilen komşuluk: Türkiye’nin orta doğudaki 
Atlantik  değeri” -Brüksel minberi evrakları dizisi 2009, sayfa 21-22. 
19

 “Türkiye’den bir mektup” adlı makale, Mısır yazarı Fehmi Huveydi, Ortadoğu gazetesi 27 Aralık 2007. 
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BĠRĠNCĠ KONU 

TEZ KONUSU ARAP ÜLKELERĠ 

(MISIR, LÜBNAN, SUUDİ ARABİSTAN, FİLİSTİN VE KATARDIR) 

 

Bu tezde araştırmacı tarafından özellikle günlük basılı gazeteler başta olmak 

üzere bazı Arap ülkeleri seçilerek o ülkelerdeki basın organları mercek altına alınmıştır.  

Araştırmacının araştırma yöntemine göre basın organlarını araştırmak üzere beş 

tane Arap ülkesi seçilmiş olup araştırmada bu ülkelerin her türlü matbu basını 

incelenecektir. Araştırmanın konusu olmak üzere ise bu ülkelerden 10 (on) tane örnek 

gazete seçilmiştir. Araştırma, Arap basınının 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye‟de 

meydana gelen darbe girişimi süresince meydana gelen olayları nasıl izlediğini ve halka 

bilgi verirken hangi kaynakları kullandığı, ayrıca Arap basınının halka bilgileri nasıl 

ulaştırdığını araştırmaktadır.  

Bu tezde araştırma konusu olarak seçilen Arap ülkeleri; Suudi Arabistan, Mısır, 

Katar, Filistin ve Lübnan‟dır. Bu ülkelerin tez konusu olarak seçilmesinin nedeni, 

Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ekonomik ve politik ilişkilerin Türkiye‟de meydana 

gelen olaylara yönelik ilginin daha çok olmasını sağlamasının yanı sıra bu ülkelerdeki 

basın organlarının Türkiye‟de meydana gelen olaylara ve haberlere büyük bir ilgi 

göstermeleridir. Diğer neden ise; Adalet ve Kalkınma Partisi‟nin liderliğinde 16 yıl 

süreyle Türkiye‟deki politik istikrar faktörü, Türkiye‟nin coğrafi olarak Arap dünyasına 

yakın olması ve hem kültür hem de gelenek ve görenekler bakımından doğudan uzak ve 

farklı olan Avrupa ülkelerinin aksine doğuya yakın kültürel bir bağı olmasıdır. İşte tüm 

bu nedenler, Türkiye‟yi ilgi odağı haline getirmektedir.
20

 

Tüm bunlara ilave olarak tez konusu olarak seçilen bu ülkelerdeki Arap basını, 

Arap basını tarihinde ortaya çıkan en eski basın yayın organlarından sayılmaktadır ve 

basın alanında çok köklü bir tarihe sahiptir. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde bu 

tezde araştırma konusu olması için bu ülkelerin seçilmesini sağlamıştır.  

Tezde; “Filistin, Mısır, Lübnan, Suudi Arabistan Krallığı ve Katar” ülkeleri 

hakkında detaylı olarak bahsedilecek olup ayrıca araştırmacının bu ülkeleri seçme 

nedenleri açıklanacaktır. 
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   Rami el-Cündi, “Türkiye’de Arap Medyası” adlı makale, 2018 (https://goo.gl/mjRNCN) 
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ĠKĠNCĠ KONU 

TEZ KONUSU OLAN ARAP ÜLKELERĠN BASININ SEÇĠLME 

NEDENLERĠ 

 

1.2 FĠLĠSTĠN 

Tez konusu olarak seçilen her bir ülke hakkında ayrıntılı bir şekilde bahsedecek 

olursak öncelikle Filistin‟den başlamamız gerekir. Çünkü Filistin, Türkiye ile Osmanlı 

döneminden başlayarak günümüze kadar süren tarihi ve siyasi ilişkisi en köklü olan 

ülkedir. Ayrıca 2008 yılında patlak veren savaştan sonra karadan, denizden ve havadan 

Gazze‟ye yönelik İsrail‟in uyguladığı ambargoyu kırmak amacıyla denize açılan 

“Özgürlük Filosu” adıyla bilinen yardım filosu içerisindeki “Mavi Marmara” gemisine 

31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail‟in saldırı düzenlemesi akabinde iki ülke arasındaki bu 

ilişki iyice perçinlenmiş oldu.  

 

O dönemde İsrail deniz kuvvetlerinden özel bir ekipçe düzenlenen saldırıda 10 

Türk gönüllü şehit olmuş, 56 kişi de yaralanmıştı. Bu olaydan sonra Filistin basını, 

Türkiye ile olan her türlü ilişkiye çok büyük önem vermeye başladı. Filistin basını 15 

Temmuz günü Türkiye‟de meydana gelen darbe girişimi gecesini 24 saat boyunca 

olayları takip etti. Filistin basını, Türk ve uluslararası basından an be an haberleri takip 

etmeye koyuldu ve böylece canlı olarak Türkiye'de meydana gelen olayları Türkiye'yi 

seven Filistin halkına aktarmış oldu. 

 

Tüm bu faktörlere ilave olarak Filistin basını, diğer Arap ülkelerine kıyasla 

erken dönemde yazılı basına geçen Arap ülkeleri arasında yer almaktadır. Araştırmacı, 

bu hususa tezin birinci bölümünde ayrıntılı bir şekilde değinmiştir.  

 

Araştırmacının bu tezde beş Arap ülkesini seçmesinin nedenlerini detaylı olarak 

anlattıktan sonra, bu bölümde ise her bir Arap ülkesi medyasını ayrı ayrı anlatacağız ve 

daha sonra araştırma konusu olan her bir ülkeden iki gazete seçerek o gazetelerden 

bahsedeceğiz. 

 

Araştırmaya konu olan Arap ülkelerindeki medya sayısının izlenmesine 

başlamadan önce belirtmek gerekir ki araştırmacı bu Arap ülkelerinde resmi bir kaynak 

veya medya sayısının herhangi bir kesin resmi istatistiklerine ulaşamamış, bu nedenle 

de arama sürecinde kesin sayılara belirli bir dereceye kadar ulaşım zor olmuştur. Ancak 

araştırmacı bazı İngilizce sitelerdeki ve makalelerdeki istatistiklere ve Arapça olmayan 

siteleri bu hususta takip etmeye dayalı olarak bazı bilgilere erişmiştir. 
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Filistin Medyası 

 

Filistin medyasından bahsedecek olursak; bu konu biraz zor ve doğru bir 

istatistik bilgiye dayanmayan bir konudur. Çünkü Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs veya 

Filistin Özerk Bölgeleri, İsrail işgaline karşı özerk yönetim için mücadele eden 

insanlarla dolu bölgelerdir. Bir diğer Filistin basını ise 1948‟de işgal edilen Filistin 

topraklarında yer almaktadır ve İsrail‟in kontrolü altındadır. Daha önce belirtilen 

sebeple bu araştırmada,1948 yılında işgal altındaki bölgelerde bulunan Filistin 

medyasına değinmeyeceğiz. 

 

Eylül 1993‟te yapılan Oslo Anlaşmalarından önce, Filistin yönetimine ait bir 

televizyon kanalı yoktu. Oslo‟dan sonra, Filistin yönetimi, Filistin Yayın Kurumunu 

(PBC) kurdu, radyo ve televizyonu denetlemeye başladı.
21

 

 

Filistin topraklarında televizyon, haber ve bilginin ana kaynağıdır. Medya 

ortamı, Batı Şeria'yı kontrol eden El Fetih ile Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas 

arasındaki rekabeti yansıtmaktadır. Filistin'deki temel yayın organları, her biri 

televizyon ve radyo istasyonları tarafından işletilen Filistin yönetimine ait televizyon 

ağı ve Hamas'a bağlı El-Aksa ağıdır. 

 

Batı Şeria'daki günlük Filistin gazeteleri, Filistin yönetimini destekleyen 

manşetler ve başlıklar içermekte olup Gazze'deki gazeteler ise Hamas'ı destekleyen 

manşetler atmaktadır. 

 

Bu araştırmada, dünyada tanınan Filistin toprakları olması hasebiyle Gazze ve 

Batı Şeria'daki Filistin medyasından bahsedeceğiz. Filistin televizyon kanalları 

hakkında ise; dördü ana Filistin kanalı, biri Gazze'de bulunan Al-Aksa kanalı, bir diğeri 

işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin Kanalı ve her ikisinin de merkezi 

Lübnan'da bulunan Kudüs Kanalı ve Filistin el-Yevm kanalı bulunmaktadır. Ancak 

Lübnan merkezli olan kanalların Batı Şeria'da ve Gazze'de ofisleri vardır. Yine Batı 

Şeria'ya ve Gazze'ye yayılmış halde toplam 18 tane Filistin yerel radyo istasyonu 

bulunur.
22

 

 

Filistinli günlük gazeteleri: Filistin'de dört yerel günlük gazete bulunmaktadır. 

Bunlar; Gazze'de Filistin Gazetesi adında bir gazete, Batı Şeria'da (El-Eyyam, El-Hayat 

El-Cedide) adında iki gazete ve Kudüs'te ise Kudüs Gazetesi.
23
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   International Press Institute. World Press Review, 2018 . http://www.freemedia.at 
22

   Arap Medyası Sitesi / Filistin, 2018. (https://arabic-media.com/palestine-rtv.htm) 
23

   “Palestinian territories profile - Media” adlı makale, 2018. (https://goo.gl/kfAPjR) 
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2.2 MISIR 

Araştırmacının tezinde Mısır‟ı seçmesinin nedenine gelince ise; Mısır, Arap ve 

Ortadoğu ülkeleri arasında en önemli ülkelerden biri sayılmaktadır. Mısır basını, Arap 

dünyasındaki en eski basındır ve Mısır‟da basın çok eskiye dayanmaktadır. Tüm 

bunlara ilave olarak Mısır basını, Türk Başkanın 2013 yılının Temmuz ayında Mısır‟da 

Abdülfettah Sisi komutasında meydana gelen askeri ihtilali reddeden tutumu nedeniyle 

Türkiye‟de meydana gelen olaylara çok büyük önem vermiştir. Ayrıca askeri darbe 

yönetiminin Mısırlı sivillere yönelik yaptığı katliamlarda Türkiye‟nin insani tutumu da 

bunda etkili olmuştur. Diğer taraftan Mısır‟daki rejime karşı oldukları için Mısırlı 

yetkili mercilerin yakalamak üzere kovuşturmasına maruz kalan çok büyük sayıda 

Mısırlıya Türkiye kucak açmıştır.  

 

Mısır‟ın yeni politikasına yönelik Türkiye‟nin tutumu ve olaylar, 15 Temmuz 

2016 tarihinde Türkiye‟de meydana gelen darbe girişimi sırasındaki olayların Mısır 

basını tarafından dikkatle izlenmesini sağlamıştır. Burada Mısır‟la ilgili olan çok önemli 

bir hususa da değinmek gerekiyor; Mısır‟daki mevcut basın ve yayın organlarının 

tamamı seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi‟yi deviren devlet başkanı 

Abdülfettah Sisi‟yi desteklemektedir.  

 

Bu araştırmada Türkiye‟deki darbe girişimi Mısır basını tarafından nasıl takip 

edildiği, olaylara yönelik Mısır basınının tutumu, haberleri ve haber raporlarını 

yayınlamak üzere hangi kaynaklara başvurulduğunu açıklamaya çalışacağız.  
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Mısır Medyası 

 

Mısır, resmi bölgesel medya alanında rol sahibi bir ülkedir. Mısır medyası, 

bölgedeki en etkili medya organlarından biri sayılmaktadır. Televizyon ve film 

endüstrisi, Mısır Medya Prodüksiyon Şehri‟nin tanıtımlarıyla birçok Arapça konuşulan 

ülkeye ev sahipliği yapmaktadır. 

Devlet, medyada büyük bir güçtür ve birçok televizyon ve radyo istasyonunu, 

web sitesini, gazeteyi ve dergiyi yönetmektedir. Son yıllarda, Mısır makamları 

geleneksel ve sosyal medyayı daha önce benzeri görülmemiş derecede sansürlemiştir. 

Böylece sıcak siyasi tartışmaların yapıldığı pek çok meşhur televizyon talk show 

programı ortadan kaybolmuştur. İnternette aktivistlerin faaliyetlerine son verebilmek 

için bahane olarak "yanlış haberler" yayınlama suçlaması ortaya atılmıştır. Sınırsız 

Uluslararası Muhabirler raporunda, Sınırsız Muhabirler Mısır'ın gazeteciler için 

dünyanın en büyük hapishanelerinden biri olduğu sonucuna varmışlardır. Örgütün 

haberine göre Mısırlı yetkililer, Müslüman Kardeşleri desteklediğinden şüphelenilen 

gazetecilere karşı 2013‟ten bu yana bir baskı başlatmıştır. 

Mısır'da televizyon en popüler medya aracı sayılmaktadır. İki tür televizyon 

vardır: devletin kontrol ettiği ulusal yayın ve altı bölgesel kanal bulunmaktadır. Devrik 

Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevden alınmasından sonraki dönemde birçok özel 

ağ ortaya çıkmıştır. 

Mısır, uydu kanallarında da büyük bir güçtür. Ücretli Arap televizyon 

şebekelerinin çoğu, Kahire'deki Medya Yapım Şehri'nde bir varlığı sahiptir. Mısır, 

NİLESAT adında kendi uydusu olan ilk Arap ülkesidir. 

Mısır'da kimisi özel kimisi devlete ait olmak üzere toplamda 20 adet günlük 

gazete bulunmaktadır. Bu rakam aslında Mısır'ın yüzölçümü ve nüfusu düşünüldüğünde 

oldukça az sayılır. Ancak okuyucuların internet üzerinden yayınlanan haberlere yönelik 

güvenleri arttıkça yazılı basını takip etme oranları düşmektedir.
24

 

Mısır, 25 Ocak 2011 devriminden bu yana birçok değişikliğe ve zorluğa tanık 

olmuş bir medyaya sahiptir. Ana akım medyada sınırlı sayıda sesler kalmıştır. İnsanların 

çoğu görüşlerini çoğunlukla sosyal ağlarda, özellikle Twitter'da ifade edebilmektedirler. 

Anayasa, ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü garanti etmesine rağmen, bu 

özgürlükleri engelleyen yasalar da bulunmaktadır. Bilgiye Erişim Yasası, Mısır'da 

henüz geliştirilmemiştir, ancak uzun yıllar mecliste böyle bir yasa talep edilmiştir. 

Halkın kullanımları ve tercihleri değişti. Bununla birlikte, televizyon hala tüm 

Mısırlılara ulaşmakta kullanılan en popüler medya aracıdır. Dijital medya kayda değer 

bir büyüme kaydetti ve birçok medya kuruluşu geleneksel iş modellerini değiştirmeye 

ve dijital hizmetleri daha yüksek bir düzeye adapte etmeye başladı. 
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   BBC internet sitesinde yayınlanan “Mısır Medyası” hakkında makale, 2018 (https://goo.gl/qCqiFE) 
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Televizyon piyasası oldukça güçlüdür ve televizyon hala Mısır'daki en yaygın 

medya aracıdır. Ulusal televizyon, hükümetin sözcüsü olmaktan başka dönüşüm 

konusunda gerçek bir değişim yaşamamıştır. 

Mısır hükümetine ait 8 resmi kanal dâhil olmak üzere Mısır'daki televizyon 

kanalı sayısı 98'dir. Radyo istasyonlarına gelince, Mısır'da çok fazla radyo istasyonu 

vardır , ancak kayıtlı istasyon sayısı 59 yerel radyodan oluşmaktadır. İçerik olarak ise 

siyasi, sosyal, eğlence ve spor alanları arasında radyodan radyoya değişmektedir. 

Mısır‟daki basına gelince, Mısır hükümeti Mısır‟ın üç büyük gazetesini kontrol 

eden bir sisteme sahiptir. Bu gazeteler; El-Ahram, El-Ahbar ve El-Cumhuriyyet 

gazeteleridir. Bu günlük gazetelerin editörleri cumhurbaşkanı tarafından atanır ve bu 

nedenle de atananlar olarak hükümet bu gazetelere çok az denetim gerçekleştirir. Çünkü 

devlete ait bir gazeteye atanmaları ve çalışmaları nedeniyle, devlete bağlı oldukları 

anlaşılmaktadır. Ayrıca onlara çok fazla alan verilir, çünkü bazı tabulardan kaçınırlar - 

hükümeti eleştirmekten kaçınırlar. Çünkü onları seçen ve o göreve getiren hükümettir. 

Bu gazetelerin en büyüğü, dünyanın en büyük Arap gazetesi olan Al-Ahram'dır.
25

 

Mısır'daki günlük gazete sayısı hakkında yapılan son istatistiklere göre özel ve 

resmi olmak üzere toplamda 20 adet gazete bulunmaktadır. Bunların 8 tanesi Mısır'da 

en yaygın olan gazetelerdir. Hâlihazırdaki Mısır basınından bahsedecek olursak; 

hükümet tarafından uygulanan sıkı denetimler ve baskılar nedeniyle hepsi hükümetle 

aynı çizgide ilerlemekte ve hepsi de hükümet yanlısı yayın politikası izlemektedir. 

Muhalif basın bulunmamaktadır. 
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   “ adlı makale; (Egypt Press, Media, TV, Radio, Newspapers), 2019 (https://goo.gl/FRBDCo) 
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2.3 SUUDĠ ARABĠSTAN 

Şimdi de sıra Suudi Arabistan‟a geldi. Suudi Arabistan, Arap dünyasında tıpkı 

Mısır gibi çok önemli bir ülke olduğu için tez konusu ülkeler arasında yer almıştır. 

Suudi Arabistan, Mekke-i Mükerreme‟nin ve Medine-i Münevvere‟nin bulunduğu ülke 

olması nedeniyle hem Araplar hem de Müslümanlar için merkez sayılmaktadır. Diğer 

taraftan Türkiye‟deki büyük Suudi turizmine ilave olarak iki ülke arasındaki politik ve 

ekonomik ilişkiler nedeniyle 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye‟de meydana gelen 

darbe girişiminin öncesinde de Türkiye, Suudi basınının her zaman ilgi odağı olmuştur. 

Suudi vatandaşları da Türkiye‟de meydana gelen her türlü olaya önem göstermekte ve 

ilgi duymaktadırlar. Suudi basının rolü, Türkiye‟de neler oluyor bunu halkın bilmesini 

sağlamak üzere haberleri vatandaşlara aktarmaktan ibaretti.  

Suudi Arabistan‟daki basında da tıpkı Mısır‟da olduğu gibi destekleyen veya 

muhalif olan basın diye bir şey yoktur. Suudi Arabistan‟daki basın iktidarı tamamıyla 

destekleyen bir yapıya sahiptir. Tüm basın organları, ülkedeki kralın siyasetiyle uyumlu 

olarak hareket etmektedir. 

 

Suudi Arabistan Medyası 

 

Suudi Arabistan'da çok sayıda farklı medya organı (gazeteler, radyolar, 

televizyonlar) bulunmaktadır. Bunun nedeni ise Suudi Arabistan'ın geniş coğrafi yapısı 

ve nüfusudur. Ancak bu kadar çok sayıda medyaya rağmen demokrasi yoktur, medyanın 

kendine ait bir görüşü bulunmamaktadır. Çünkü hepsi de Suudi rejiminin bir parçasıdır 

ve içinde hiç bir muhalif basın organı yoktur. 

Suudi yatırımcılar, Arap televizyon endüstrisindeki ana aktörlerdir, ancak ülke, 

bölgedeki en kontrollü medya ortamlarından birine sahiptir. Hükümeti ve kraliyet 

ailesini eleştirmek ve İslam inancını sorgulamak yasaktır. Medya organlarında 

otokontrol (kendi kendini sansürleme) sistemi yaygındır. 

Özel televizyonlar Suudi toprakları üzerinde işletilemez, ancak ülke Arap 

uydusu ve ücretli televizyon kanalları için büyük bir pazar konumundadır. Suudi 

yatırımcılar, Birleşik Arap Emirlikleri menşei iki medya devi olan MBC ve OSN'nin 

arkasında durmaktadırlar. Suudi milyarder Prens El-Velid bin Talal, Rotana medya 

imparatorluğuna sahip ve 2011'de Twitter'da 300 milyon dolar sağlamıştır. 

Televizyon hakkında bahsedecek olursak; Suudi Arabistan'da 117 televizyon 

kanalı var ve hepsi Arapça olarak yayın yapmaktadır. Yerel radyo istasyonları ise; yine 

hepsi Arapça yayın yapan 76 yerel radyo istasyonu bulunmaktadır. Araştırmamızda ise 

değineceğimiz İngilizce yayın yapan 13 günlük gazete de vardır. Suudi Arabistan'ın 

Arap dünyasındaki en meşhur günlük gazetesi 1978 yılında yayın hayatına başlayan Al-

Şark Al-Avsat (Ortadoğu) Gazetesi'dir. Gazete, Suudi Araştırma ve Yayın Şirketi'nin 

(SRPC) mülkiyetinde Londra'da yayınlanmıştır. Ayrıca ülkede günlük olarak yayın 

yapmayan 200'e yakın gazete bulunmaktadır.26
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   “Saudi Arabia Press, Media, TV, Radio, Newspapers” adlı makale, 2019 (https://goo.gl/Gx1oAU) 
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2.4 LÜBNAN 

    Lübnan‟ın ise bu tezin araştırma konusu ülkeleri arasında seçilmesinin nedeni, 

Lübnan basının Arap dünyasında Arap halkı büyük ölçüde etkileyen en önemli basın 

organlarından sayılmasıdır. Buna ilave olarak Lübnan basını çok köklü bir tarihe 

sahiptir. Lübnan basınının yazım ve gazetecilik politikası ve üslubu diğer Arap 

basınından çok farklıdır. Lübnan‟da gazetecilik alanında yazılar yazma tekniğine özel 

bir okul bulunmakta ve bu da Lübnan‟ı diğer Arap basın organları içinden ön plana 

çıkarmaktadır. Lübnan basınının Türkiye‟deki 15 Temmuzda meydana gelen darbe 

girişimini takip etmeyi tercih etmesinin bir diğer sebebi ise; Lübnan basını Türkiye‟deki 

olayları büyük ölçüde takip etmekte ve gerek hükümeti destekleyen gerekse de 

hükümete muhalif olan Lübnan basın organları Türk haberlere çok büyük önem 

vermektedir. Bir diğer sebep ise Türkiye‟deki Lübnan turizmidir. Nitekim Lübnan 

basını, ekonomik, turizm ve siyasi yönden Türkiye‟yi önemsemektedir. Çünkü tüm bu 

unsurlar Lübnan‟dan Türkiye‟ye turizm hareketini olumlu yönde etkilemektedir.  

 

Lübnan, medya açısından en ilginç Arap ülkelerinden biri olarak kabul edilir; 

Sünni, Şii, Hristiyan ve diğer mezheplerin yanı sıra dini ve siyasi partiler gibi pek çok 

partiyi ve mezhepleri içerdiği için ülkenin doğası nedeniyle çok çeşitli partizan bir 

medyadır. Lübnan medyasında diğer tüm Arap ülkelerine kıyasla büyük bir demokrasi 

marjı var ve bu nedenle de Lübnan‟da pek çok muhalefet yanlısı ve tarafsız gazete 

bulunmaktadır. 

 

Lübnan Medyası 

Halen Lübnan'da yürürlükte olan 1962 tarihli Basın Yasası, siyasi olaylar 

hakkında haber yayınlamak isteyen herhangi bir gazete veya derginin ilk önce 1. sınıf 

(kategoride) lisans ile verilen yasama kararını almasını zorunlu kılmaktadır. Bunun 

sonucunda siyasi yayınların sayısı 1950'lerde önemli ölçüde artış göstermiştir. 

Hâlihazırda 53 günlük gazete, 48 haftalık gazete ve dört aylık dergi içeren 1 

(birinci) kategori yayınlarında 105 lisans bulunmakta olup, 1 (birinci) kategoride lisanslı 

yazılı medya sayısını azaltmak amacıyla Lübnan hükümeti yeni lisans verme işlemini 

durdurmuştur.
27

 

Bu bölümde, Lübnan'da yayın yapan resmi - kayıtlı (tescil edilmiş) temel basın 

organlarından ve sayılarından (gazete, radyo, televizyon) bahsedeceğiz. Öncelikle 

gazetelerden bahsedeceğiz, çünkü Lübnan, Ortadoğu‟da özel gazete mülkiyet 

oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biridir ve bu nedenle de en çeşitli baskı 

ortamlarından biri sayılmaktadır. Lübnan'da son istatistiklere göre toplam 13 adet 

günlük gazete bulunmaktadır. 2009 IPSOS araştırması, Lübnan'da 8 adet en popüler 

gazete olduğunu (Bu gazetelerin altısı Arapça, biri İngilizce ve bir diğeri de Fransızca 

olarak basılmaktadır.) olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
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   Parlamento Seçimleri Yasasına İlişkin Ulusal Komisyon, Lübnan, “Media situation in Lebanon” adlı 
makale, 2019 
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İç savaş sırasında yayına başlayan çok sayıda ruhsatsız basın istasyonunu 

kontrol altına almak amacıyla, 1994 yılının Ekim ayında, Lübnan hükümeti 1994 tarihli 

Görsel-İşitsel Medya Yasası olarak bilinen 382/94 sayılı Yasa'yı çıkardı. Kanun, 

elektronik yayının tekelleşmesine son vermiş ve Lübnan‟ı Ortadoğu‟daki özel radyo ve 

televizyon kanallarının yayınlanmasına ve kendi sınırları içinde dağıtımına izin veren 

ilk ülke olarak düzenleyici bir sistem kurmaya zorlamıştır. Yazılı basını denetim altına 

alan basın yasasında olduğu gibi, 1994 yılına ait Görsel-İşitsel Medya Yasası, 1 no‟lu 

kategori ruhsatları arasında ayrım yapmakta; haber ve siyasi programların bu kategori 

üzerinden yayın yapmasına müsaade ederken 2 no‟lu kategoride ise haber yayını 

yapmak istemeyen televizyon istasyonlarına izin vermemektedir. Her bir kategori için 

farklı ruhsat harçları uygulanmaktadır.  

Radyoya gelince ise Lübnan‟da onlarda özel radyo istasyonu bulunmaktadır. 

Kısa dalga üzerinden yayın yapan dört radyo istasyonu, 20 adet AM ve 22 adet FM 

radyo olmak üzere Lübnan‟da toplamda 46 adet yerel radyo istasyonu bulunmaktadır. 

Radyo yayını, geniş bir dinleyici düzeyini korumaktadır. Buna rağmen A kategorisinde 

siyasi içerik ve haber yayınlama iznini sahip ruhsatlı radyo sayısı oldukça azdır. Bu 

hususta radyolar, tıpkı televizyon kanalları gibidir. Lübnan'da radyo istasyonlarının 

çoğu belirli bir siyasi gruba veya partiye aittir. Haber ya da politik içerik yayınlayan 

radyo istasyonlarının sayısı, hepsi Arapça olarak yayın yapan 7 (yedi) yerel radyo 

istasyonudur. 

Televizyon ile ilgili olarak, 1994‟te Lübnan‟daki Görsel-İşitsel Medya 

Yasası‟nın öngördüğü lisans gereklerinden önce, sayısı 15 kanala ulaşan çok sayıda 

televizyon kanalı vardır. Çünkü Lübnan'da yerel kanallar çoğunlukla partiye aittir ve 

bazı mezheplerin ve siyasi çıkarların amaçlarını yerine getirmektedir. Bu sayı, şu anda 

yasal olarak yayın yapan yedi televizyon kanalıyla sınırlandırılmış olup bunların ikisi 

tamamıyla haber yayını yapmaktadır.
28
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   Lübnan medyası hakkında “Lebanon’s Media Landscape” adlı makale; 2019 (https://goo.gl/hrmefW) 
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2.5 KATAR 

Katar Devleti, Orta Doğu'daki en önemli Körfez ülkelerinden biri sayılır ve bu 

tezin araştırma konusu olarak seçilmesinin nedeni, Türkiye ile olan büyük siyasi 

yakınlaşma ve iki ülke arasındaki devasa ekonomik ve yatırım projeleridir. Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Khalifa Al-

Thani arasındaki büyük ilişkilerin yanı sıra, özellikle son yıllarda Katar-Türk ilişkileri 

önemli ölçüde artmış ve Katar medyasının Türkiye'deki olaylara ilgi göstermeye 

başlamıştır. 

Katar'da da hükümet yanlısı ve hükümet karşıtı diye bir basın yok; Katar'daki 

basının çoğu tarafsız ya da Katar rejimini desteklemektedir. 

 

Katar Medyası 

 

Uluslararası arenada ve Arap dünyasında tanınan El-Cezire Televizyon kanalı 

Katar'da çok büyük bir etki yaratmıştır. Merkezi Katar Devleti'nin başkenti Doha'da 

bulunan El-Cezire Televizyonunun mülkiyeti Katar'a aittir. El-Cezire Televizyonu, önde 

gelen Arapça haber servislerinden biri olarak Katar'ın Arapça yayın yapan temel ağı 

konumundadır.  

El-Cezire televizyonunda Arap Yarımadası bölgesindeki hassas konular 

konuşulabilirken Katar ve Körfez müttefiklerini eleştirmekten kaçınmaktadır. Özellikle 

Arap Baharı devrimlerinde bazı Arap hükümetleri El-Cezire Televizyonundan rahatsız 

olmuş ve bunun neticesinde birçok Arap ülkesinde kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştır. 

El-Cezire Televizyonunun dünya genelinde 70'ten fazla ofisi ve yaklaşık 3.000 

çalışanı bulunmaktadır. Al Jazeera İngilizce Kanalı 2006 yılında yayın hayatına 

başlamıştır. Diğer ofisleri arasında Bosna merkezli Al-Jazeera Al-Balkaniya ve 

Amerikan merkezli "Al Jazeera" bulunmaktadır. 

Yerel kitlelerin istekleri devlet tarafından işletilen televizyon ve radyo tarafından 

karşılanmaktadır. Katar'ın ayrıca Arapça ve İngilizce olarak yayınlanan günlük 

gazeteleri de vardır. Gazete manşetleri yönetici sülale ile bağlantılıdır ve gazeteler, 

devletin iç veya dış işleri hakkında çok az kritik rapor içerir veya hiç içermez. 

BBC World Servisi Arapça olarak radyo yayını yapmakta, yine France 

International Radyosu da buradan yayın yapmaktadır. Merkezi Birleşik Arap 

Emirliklerinde olan Uluslararası Fransız Monte Carlo Arapça Fransız Radyosu yayın 

hizmetlerini sürdürmektedir. Bir diğer radyo ise Doha'da bulunan FM üzerinden yayın 

yapan ABD radyosu Radyo Siwa'dır. 

Ülkede resmi medya organlarının sayısına yönelik güvenilir en son istatistiklere 

göre toplamda 7 adet günlük gazetenin yanı sıra iki adet televizyon kanalı 

bulunmaktadır. Bunlar daha önce bahsini ettiğimiz El-Cezire Televizyonu ve Katar 

Televizyonudur. Ayrıca ülkede yayın yapan 12 adet yerel radyo istasyonu vardır.
29
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   “Qatar profile – Media” adlı makale, 2019. (https://goo.gl/fwbYm5) 
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III. KONU 

ÇalıĢmada örnek olarak verilen bazı Arap gazeteleri ve 

editör politikaları 

 

3.1 Filistin Günlük Gazetesi 
 

Günlük gazete, Gazze Şehri'nde Alvasat Medya ve Yayıncılık Ltd. Şirket 

tarafından yayınlanan Filistin halkının tüm kesimlerine hitap eden kapsamlı ve bağımsız 

bir Filistin gazetesidir. Batı Şeria'da bir merkez ofisi olan, Filistin'de tüm bölgelerde 

dağıtılıyordu, Batı Şeria'da yayınlanması yasaklandı ve sadece Gazze Şeridi'nde 

dağıtılmaktadır. 16/9/2006 tarihinde Enformasyon Bakanlığı tarafından verilen 9/81 C 

lisans numarası ile "Filistin gazetesinin ilk sayısı 2007 yılında Mayıs ayının üçüncü 

gününde yayınlandı.
30

 

Editör Politikası 

1. Düşünceye ve diğer görüşlere saygı göstermek ve bireylerin, kurumların ve 

kurumların hakaretinden uzak durmak. 

2. Delillere, kanıtlara ve belgelere güvenmek ve belgesi kanıtsız hiçbir tarafı 

suçlamamak. 

3. İslam Şeriat ve asil Filistin ve Arap gelenek ve göreneklerinin hükümlerine 

bağlılık. 

4 - Profesyonelce çalışmak ve gazetecilik çalışmasının ilkelerini, ahlakını ve 

kurallarını ve Filistin basınının yasalarını izlemek. 

5. Filistin ulusal birliğini, diyalog ve karşılıklı saygı anlamlarını ortaya koymak 

ve ihtilaf adabını düzenlemek. 

6 - Arap ve İslami boyut ile küresel medeniyet boyutunu ve adil insancıl 

sorunları pekiştirmek. 

7. Filistin halkının ve ulusal ilkelerini meşru haklarını savunmak ve 

korunmalarına katkıda bulunmak.
31
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 Filistin gazetesi web sitesi, 2019.  www.felesteen.ps 
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 Gazete ile ilgili tanıtıcı broşür, Filistin gazetesi, günlük-siyasal -kapsamlı, Gazze-Filistin gazetesi halkla 
ilişkiler tarafından yayınlanmaktadır, 2017. 

http://www.felesteen.ps/
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3.2 Katar Al-Arap Gazetesi 

 
Katar Al-Arab Gazetesi, 1972'de Katar'da Dar Al-Oruba Basın, Matbaa, 

Yayıncılık ve Dağıtım Evi tarafından yayımlanan ilk günlük gazete olarak kuruldu. 

Katar basın kurucusu ve gazetede sorumlu editör görevini yapan Merhum Sayın 

Abdullah Hüseyin Nime tarafından kuruldu. 

Başlangıçta, Al-Arap altı sayfa olarak yayınlandı, o zamanlar fiyatı 50 dirhemdi 

ve Kahire, Amman ve Cezayir'de muhabirleri vardı. Al-Arap, 1996 yılına kadar 

yayınlamaya devam etti ve 7096 sayılı son sayısı 02 Ocak‟ta yayınlandı, 22 sayfa, fiyatı 

2 Katar riyalı idi. Al-Arap gazetesinin yayını 18 Kasım 2007'de yeniden başladı. İlk 

sayısı 1996'da yayınlanan Al-Arap gazetesinin son sayısını tamamlayan 7097 numaralı 

sayıydı. Dar Al-Arap Yayın ve Dağıtım Evi tarafından yayınlandı. Yönetim Kurulu 

Başkanı Şeyh Sani Bin Abdullah Al Sani'dir. Baş editörü ise Abdullah bin Hamad El-

Azba'dir. 

 

Editör Politikası 

1. Al-Arap editoryal hattında ve entelektüel yönelimlerinde bağımsızdır. Mesleğin 

tüzüğü, vicdanın sesi, okuyucunun varlığı ve hukukun üstünlüğü dışında bir 

otorite yoktur. 

2. Al-Arap görüşlere ve fikirlere açık serbest alandır. İçtihat‟a açık bir kitaptır, 

Arapların çadırı altındaki herkesin buluşabileceği bir vahadır. 

3. Al-Arap etkileşimli modern gazetedir. Toplum ve medyanın yaşadığı 

dönüşümlerin doğasının farkındadır. Yeni teknolojinin sunduğu yeni fırsatlardan 

yararlanmaya çalışır. 

4. Al-Arap, Katar medyasını Arap ve uluslararası liderlik saflarına yükseltmek için 

bir eğitim ve öğretim okuludur. 

5. Al-Arap, okuyucuya gerçeği, tüm gerçeği çeşitli ve muhtelif açılardan 

aktarmaya çalışıyor ve su götürmeyen şüphesiz kanıtlarını verir. 

6. Al-Arap, halkla toplum kurumları arasında güvenilir bir arabulucu olmak için 

gayret göstermektedir. İnsanların farkındalığının arttırılmasına ve doğru ve titiz 

bilgi edinme haklarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. 

7. Al-Arap, bu güzel ülkede yaşayan herkesi bilgilendiren, öğreten ve eğlendiren 

yerel haberlerin varlığını güçlendirmek için çalışıyorlar.
32
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 Katarlı Al-Arap gazetesi web adresi, 2019. 
Site bağlantısı: https://www.alarab.qa/About 
 

https://www.alarab.qa/About


53 
 

3.3 Lübnanlı El-Ahbar Gazetesi 

 
El-Ahbar'ın ilk sayısı, İsrail‟in Lübnan‟a karşı saldırganlığından 33 gün sonra 14 

Ağustos 2006‟da yayınlandı. Kurucusu Cozef Samaha'nın ilk editörlüğünde söylediği 

gibi zor bir başlangıç, ancak “hesaplanmış bir macera”. 21. yüzyılın “El-Ahbar” 

macerası politik ve profesyonel olarak farklı olmasındadır. “El-Ahbar”, Ahbar Beyrut 

Firması tarafından 1953 yılında kurulan “El-Ahbar” gazetesinin lisansı altında 

düzenlenmiştir. 

 

Editör Politikası 

 
Politikada, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbinden Doğu, Afrika, Güney 

Amerika ve Avrupa'ya kadar dominantlığı reddeden bir kampa ait solcu eğilimli bir 

gazetedir. 

Profesyonel olarak, El-Ahbar, gazeteciliğe geleneksel yaklaşımı kıran modern 

bir günlük gazete üretmek için bir genç gazeteci grubuna güveniyor, olayın politik 

bağlamı ile sınırlı kalmadan, günlük yaşamı ve toplum sorunlarını etkileyen özel 

araştırmalara öncelik veriyor. El-Ahbar, basın endüstrisindeki modern standartlara uyan 

tasarımı, şekli ve web sitesi ile karakterize edilir ve görüntü ve karikatürlere özel önem 

verir.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Lübnanlı Al-Ahbar gazetesi web adresi, 2019. 
Sitenin bağlantısı: https://www.al-akhbar.com/About_Us 

 

https://www.al-akhbar.com/About_Us
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3.4 Mısırlı EĢ-ġuruk Gazetesi 

 
2009'da kurulan Arapça günlük gazete, Kahire'de merkezinden 

yayınlanmaktadır. Sahibi Dar Eş-Şuruk ve yayımcısı Arap ve uluslararası yayıncılık 

Mısır Şirketidir. Mısır'da bağımsız gazeteler dünyasında doğmuş en yeni gazetedir. 

 

Editör siyaseti 

8. Mısırlı partizan olmayan muhalefet gazetelerinden sayılır. 

9. Diğer bazı bağımsız gazetelerde olduğu gibi okuyucuyu çekmek için heyecanı 

kullanmıyor. 

10. Gazete, haber ve araştırmacı gazetecilik hattını izlemeye, heyecandan uzak ve 

bilgiyi insaf etmeye gayret gösterir. 

11. Mısır'da son yıllarda yayılmış birçok gazetenin, özellikle bağımsız Al-Masri Al-

Yavm ve Al-Dustur gazetesinin yanı sıra Al-Ahram, Al-Ahbar ve Al-Cumhuriye 

gibi eski ulusal gazetelerin çekiştiği pazarda güçlü bir şekilde rekabet etmeye 

çalışıyor.
34

 

 

 Suudi gazeteciliğine gelince, Suudi gazetelerine ait herhangi bir arşivi 

bulamadığı için araştırmacı herhangi bir gazete getirmemiştir. Ayrıca araştırmacı 

Al-Şark Al-Avsat gazetesi, Okaz gazetesi gibi en ünlü Suudi gazetelerle 

iletişime geçmeye çaba harcadı fakat araştırmacıya yanıt verilmedi. Ayrıca 

Suudi gazetelerin herhangi birsi ile ilgili editör siyasetine ait bilgi 

bulunmamaktadır. 
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 Uluslararası gazetecilik web adresi "PICK YOUR NEWSPAPER", 2019. 
Link: http://www.pickyournewspaper.com/world-newspapers/shorouk.html 
 

http://www.pickyournewspaper.com/world-newspapers/shorouk.html
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I. KONU: Gazete Yazı Türlerinin İçeriğinin ve Biçiminin 

Genel Özellikleri  
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I. KONU 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Gazete Yazı Türlerinin Ġçeriğinin ve Biçiminin Genel Özellikleri 

Araştırma planına göre, bu bölümde, araştırmacı ve danışman tarafından seçilen 

beş ülkeden on Arap gazetesi üzerinde içerik analizi ve 15 Temmuz 2016‟da Türkiye‟de 

yaşanan darbe girişimi olaylarını kapsama açısından bu gazeteler arasında karşılaştırma 

yapılacağına karar verilmiştir. Araştırma planına göre bu ülkeler; Suudi Arabistan, 

Mısır, Lübnan, Filistin ve Katar‟dır. 

Gazetelerin içerik analizine başlamadan önce şunu söylemek gerekir ki, 

araştırmacı, Suudi Arabistan‟dan iki gazetenin ve Lübnan‟dan bir gazetenin arşivine 

erişmekte bir sorunla karşılaşmıştır. Araştırmacı, arşivlerine erişmek için bu gazetelerle 

iletişim kurmuş olsa da, maalesef yanıt almamıştır. Bu da onu, araştırmayı arşivine 

eriştiği gazetelerle tamamlamaya zorlamıştır. Bunların sayısı, dört Arap ülkesinden yedi 

gazeteye ulaşmış ve şu şekilde sıralanmıştır: Filistin‟den iki gazete, Mısır‟dan iki 

gazete, Katar‟dan iki gazete ve Lübnan‟dan bir gazetedir. 

Araştırmada seçilmiş olan gazeteler şunlardır: Filistin ve El-Hayat (Filistin), 

Eş-Şuruk ve Ed-Düstur (Mısır), Eş-Şark ve Al-Arap (Katar) ve El-Ahbar (Lübnan). 

Seçilmiş Arap gazetesi örneğindeki sayılar (Türkiye‟de başarısız darbe girişimi 

sonrası, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında, yani 32 gün boyunca çıkan sayılar) 

için içerik analizi formunun hazırlanmasından sonra, aşağıdaki sonuçlar ve istatistikler 

elde edilmiştir: 

 HABERĠN KAPLADIĞI ALAN  
 

Gazeteler Çeyrekten daha 

az 

Çeyrek sayfa Yarım sayfa Tam sayfa 

 % S % S % S % S  

Filistin  29  29  57  6 

El-Hayat  26  12  4  - 

Eş-Şuruk  37  17  2  - 

Ed-Düstur  122  24  8  1 

Eş-Şark  272  63  30  9 

Al-Arap  78  69  29  8 

El-Ahbar  12  14  23  17 

         Toplam 
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 HABER KAYNAĞI  

Gazeteler Diğer Uluslararası 

ajans 

Ulusal 

Ajans 
Kendi 

Muhabiri 
Editör  

 
  % S % S % S % S % S 

Filistin  23  77  4  14  3 

El-Hayat  11  27  2  -  2 

Eş-Şuruk  16  35  -  1  4 

Ed-Düstur  12  66  4  38  35 

Eş-Şark  74  245  15  23  25 

Al-Arap  44  86  28  14  12 

El-Ahbar  12  16  -  26  23 

           Toplam 

 

 HABERĠN YAKLAġIM BĠÇĠMĠ  

Gazeteler Nötr Olumsuz Olumlu  

 % S % S % S  

Filistin  90  2  31  

El-Hayat  33  6  3  

Eş-Şuruk  45  15  -  

Ed-Düstur  85  70  -  

Eş-Şark  341  -  41  

Al-Arap  159  -  25  

El-Ahbar  60  6  -  

       Toplam 

 

 

 

   HABERĠN HANGĠ SAYFADA YER ALDIĞI 

 

 

Gazeteler 

Son 

Sayfa 
İç 

Sayfa 
Üçüncü 
Sayfa 

 

Birinci 
Sayfanın 

Devamı 

Birinci 

Sayfa 
 

 % S % S % S % S % S 

Filistin  8  93  4  6  12 

El-Hayat  -  29  -  6  7 

Eş-Şuruk  1  35  2  6  12 

Ed-Düstur  2  104  14  27  8 

Eş-Şark  5  326  5  31  15 

Al-Arap  -  141  1  20  22 

El-Ahbar  1  40  6  10  9 

           Toplam 
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 ĠÇERĠKTE KULLANILAN GÖRSEL UNSURLAR  

Gazeteler Yok Var Grafik Konu 

İlgili 
Karikatür Kişisel 

Fotoğrafı 

 

 % S % S % S % S % S % S 

Filistin  49  73  -  43  3  27 

El-Hayat  32  9  -  8  -  1 

Eş-Şuruk  9  46  -  23  -  23 

Ed-Düstur  60  95  -  45  -  50 

Eş-Şark  212  170  3  100  8  59 

Al-Arap  47  137  -  94  9  34 

El-Ahbar  23  43  1  41  -  1 

             Toplam 

 

 HABERĠN GAZETDE VERĠLMĠġ 

BĠÇĠMĠ 

 

Gazeteler Manşet Sürmanşet Manşet altı  

 % S % S % S 

Filistin  29  1  94 

El-Hayat  4  1  37 

Eş-Şuruk  5  3  48 

Ed-Düstur  19  2  134 

Eş-Şark  68  -  314 

Al-Arap  66  -  118 

El-Ahbar  31  1  34 

       Toplam 

 

HABERLERĠN TÜRÜ 

Gazeteler Olaylar/ Durum Köşe yazısı Haber dosyası / 
Özel haber 

 

Filistin 78 21 18 

El-Hayat 29 9 4 

Eş-Şuruk 36 16 4 

Ed-Düstur 70 12 73 

Eş-Şark 253 65 64 

Al-Arap 114 35 35 

El-Ahbar 16 12 38 

    Toplam 
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Günler FİLİSTİN 
(Filistin) 

EL-HAYAT 
(Filistin) 

EŞ-ŞURUK          
(Mısır) 

ED-DÜSTUR 
(Mısır) 

EŞ-ŞARK 
(Katar) 

AL-ARAP     
(Katar) 

EL-AHBAR 
(Lübnan) 

16 Temmuz 2 1 - - 9 13 4 

17 24 6 - 26 25 30 - 

18 12 8 8 21 33 21 9 

19 10 6 8 26 35 10 7 

20 7 1 5 14 32 7 2 

21 8 - 1 8 23 10 7 

22 6 2 5 7 13 5 3 

23 3 2 3 11 19 6 4 

24 3 - 3 12 16 6 - 

25 7 3 1 5 10 3 3 

26 1 1 2 4 7 6 3 

27 - - 2 - 8 2 - 

28 4 - 1 1 12 6 2 

29 3 2 - 5 8 2 1 

30 2 - - 1 6 2 1 

31 3 1 2 - 8 8 - 

1 Ağustos 2 1 2 - 9 6 4 

2 2 1 3 1 9 3 3 

3 2 - 1 - 10 3 2 

4 2 - 2 - 8 2 1 

5 3 - 1 1 8 4 - 

6 1 1 2 3 9 3 - 

7 1 - - 1 10 3 - 

8 1 - 1 - 8 5 1 

9 3 1 - 2 7 3 2 

10 - - - - 8 2 2 

11 3 - 1 - 5 2 1 

12 - - - 1 7 4 2 

13 2 2 - 2 6 2 2 

14 1 3 - - 6 2 - 

15 3 - 2 1 3 1 - 

16 2 - - - 6 - - 

Toplam 123 42 56 155 382 184 66 

(Tablo 1) 
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Tablo 1: Gazete baĢına düĢen haber sayısı 

Elde edilen sonuçlar, Türkiye‟de yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları 

hakkındaki konuları 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında en çok ele alan Arap 

gazetelerinin Katar gazeteleri olduğunu göstermiştir. Katarlı Al-Arab gazetesi, Türkiye 

hakkında 382 haberle en ön sırada yer almıştır. Ardından 184 haber yayınlayan Katarlı 

Eş-Şark gazetesi yer almıştır. Araştırmacı tarafından belirlenen zaman dilimi içinde 

Türkiye hakkında en az haber yayınlayan gazeteler ise, yalnızca 42 haberi yayınlayan 

Filistinli El-Hayat gazetesi ve yalnızca 56 haberi yayınlayan Mısırlı Eş-Şuruk gazetesi 

idi. 

 

 

 

 
Tekrarlama Yüzdelik % 

0 3 9.38 

1 5 15.63 

2 8 25 

3 8 25 

4 1 3.13 

6 1 3.13 

7 2 6.25 

8 1 3.13 

10 1 3.13 

12 1 3.13 

24 1 3.13 

Toplam 32 100 

(Tablo 2) 

Tablo 2: Filistin gazetesinde yer alan haber sayısının tekrarlanma sıklığı ve 

yüzdesi 

Türkiye‟de yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları hakkındaki konuları ele 

alan Filistin gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan sayılarının 

içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber sayısı, her biri 

8 kez ve %25 oranında, yani her ikisi toplam %50 oranında, tekrarlanan „2 Haber‟ ve „3 

Haber‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber sayıları ise, her biri 1 kez ve %3,13 

oranında tekrarlanan „4 Haber‟, „6 Haber‟, „8 Haber‟, „10 Haber‟, ‟12 Haber‟ ve „24 

Haber‟ idi. 
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Tekrarlama Yüzdelik % 

0 14 43.75 

1 9 28.13 

2 5 15.63 

3 1 3.13 

6 2 6.25 

8 1 3.13 

Toplam 32 100 

(Tablo 3) 

Tablo 3: Filistinli El-Hayat gazetesinde yer alan haber sayısının tekrarlanma 

sıklığı ve yüzdesi 

Türkiye‟de yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları hakkındaki konuları ele 

alan Filistinli El-Hayat gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

sayısı, 14 kez ve %43,75 oranında tekrarlanan „0 Haber‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en 

düşük olan haber sayıları ise, her biri 1 kez ve %3,13 oranında tekrarlanan „3 Haber‟ ve 

„8 Haber‟ idi. 

 

 

 
Tekrarlama Yüzdelik %  

0 11 34.38 

1 7 21.88 

2 7 21.88 

3 3 9.38 

5 2 6.25 

8 2 6.25 

Toplam 32 100 

Tablo 4 

Tablo 4: Mısırlı EĢ-ġuruk gazetesinde yer alan haber sayısının tekrarlanma sıklığı 

ve yüzdesi 

Türkiye‟de yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları hakkındaki konuları ele 

alan Mısırlı Eş-Şuruk gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

sayısı, 11 kez ve %34,38 oranında tekrarlanan „0 Haber‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en 

düşük olan haber sayıları ise, her biri 2 kez ve %6,25 oranında tekrarlanan „5 Haber‟ ve 

„8 Haber‟ idi. 
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Tekrarlama Yüzdelik %  

0 11 34.38 

1 7 21.88 

2 2 6.25 

3 1 3.13 

4 1 3.13 

5 2 6.25 

7 1 3.13 

8 1 3.13 

11 1 3.13 

12 1 3.13 

14 1 3.13 

23 1 3.13 

26 2 6.25 

Toplam 32 100 

Tablo 5 

 

Tablo 5: Mısırlı Ed-Düstur gazetesinde yer alan haber sayısının tekrarlanma 

sıklığı ve yüzdesi 

Türkiye‟de yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları hakkındaki konuları ele 

alan Mısırlı Ed-Düstur gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

sayısı, 11 kez ve %34,38 oranında tekrarlanan „0 Haber‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en 

düşük olan haber sayıları ise, her biri 1 kez ve %3,13 oranında tekrarlanan „3 Haber‟, „4 

Haber‟, „7 Haber‟, „8 Haber‟, ‟11 Haber‟, ‟12 Haber‟, ‟14 Haber‟ ve „23 Haber‟ idi. 
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Tekrarlama Yüzdelik %  

3 1 3.13 

5 1 3.13 

6 4 12.5 

7 3 9.38 

8 8 25 

9 3 9.38 

10 3 9.38 

12 1 3.13 

13 1 3.13 

16 1 3.13 

19 1 3.13 

23 1 3.13 

25 1 3.13 

32 1 3.13 

33 1 3.13 

35 1 3.13 

Toplam 32 100 

Tablo 6 

Tablo 6: Katarlı EĢ-ġark gazetesinde yer alan haber sayısının tekrarlanma sıklığı 

ve yüzdesi 

Türkiye‟de yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları hakkındaki konuları ele 

alan Katarlı Eş-Şark gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

sayısı, 8 kez ve %25 oranında tekrarlanan „8 Haber‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük 

olan haber sayıları ise, her biri 1 kez ve %3,13 oranında tekrarlanan „3 Haber‟, „5 

Haber‟, „12 Haber‟, „13 Haber‟, ‟16 Haber‟, „19 Haber‟, „23 Haber‟, „25 Haber‟, „32 

Haber‟, ‟33 Haber‟ ve „35 Haber‟ idi. 
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Tekrarlama Yüzdelik %  

0 1 3.13 

1 1 3.13 

2 8 25 

3 6 18.75 

4 2 6.25 

5 2 6.25 

6 5 15.63 

7 1 3.13 

8 1 3.13 

10 2 6.25 

15 1 3.13 

21 1 3.13 

30 1 3.13 

Toplam 32 100 

Tablo 7 

Tablo 7: Katarlı Al-Arap gazetesinde yer alan haber sayısının tekrarlanma sıklığı 

ve yüzdesi 

Türkiye‟de yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları hakkındaki konuları ele 

alan Katarlı Al-Arap gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

sayısı, 8 kez ve %25 oranında tekrarlanan „2 Haber‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük 

olan haber sayıları ise, her biri 1 kez ve %3,13 oranında tekrarlanan „0 Haber‟, „1 

Haber‟, „7 Haber‟, „8 Haber‟, ‟15 Haber‟, ‟21 Haber‟ ve „30 Haber‟ idi. 

 

 
Tekrarlama Yüzdelik %  

0 10 31.25 

1 5 15.63 

2 7 21.88 

3 4 12.5 

4 3 9.38 

7 2 6.25 

9 1 3.13 

Toplam 32 100 

Tablo 8 

Tablo 8: Lübnanlı El-Ahbar gazetesinde yer alan haber sayısının tekrarlanma 

sıklığı ve yüzdesi 

Türkiye‟de yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları hakkındaki konuları ele 

alan Lübnanlı El-Ahbar gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

sayısı, 10 kez ve %31,25 oranında tekrarlanan „0 Haber‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en 

düşük olan haber sayısı ise, 1 kez ve %3,13 oranında tekrarlanan „9 Haber‟ idi. 
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Arap gazetelerinin Türkiye‟deki 15 Temmuz Darbe Girişimi‟nden bahseden haberlerin 

sayısı açısından karşılaştırılması 

16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında Türkiye‟de yaşanan 15 Temmuz Darbe 

Girişimi‟nden bahseden ve araştırma konusu olan Arap gazetelerinde yer alan haberlerin 

sayılarının tekrarlanma oranlarının karşılaştırılmasının nihai sonuçlarına göre, 

araştırmacı, Katar basınının Türkiye ile ilgili en çok haber yayınlanan Arap basını 

olduğunu ve bazı günlerde tek bir sayıda 30 ila 35 haber yayınladığını tespit etmiştir. 

Ardından Mısır basını ikinci sırada yer almış ve tek bir sayıdaki haber sayısı 23 ila 

26‟ya ulaşmıştır. Ardından Filistin basını tek bir sayıda azami 24 haberle üçüncü sırada 

yer almıştır. Dördüncü ve son sırada ise, tek bir sayıda haber sayısı 9‟u geçmeyen 

Lübnan basını yer almıştır. 
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ARAP GAZETELERĠNDE HABERLERĠN DAĞILIMI VE 

GAZETE YAZI TÜRLERĠNĠN BĠÇĠMĠ 

1) Haberin sayfada kapladığı alanın büyüklüğü 

Filistin Tekrarlama Yüzdelik % 

Çeyrekten daha az 31 25% 

Çeyrek sayfa 29 24% 

Yarım sayfa 57 46% 

Tam sayfa 6 5% 

Toplam 123 100% 

Tablo 9 

Tablo 9: Haberin sayfada kapladığı alanın büyüklüğü „Filistin gazetesi‟ 

Filistin gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında 

çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin sayfada kapladığı 

alanın büyüklüğü bakımından tekrarlanma sıklığı en yüksek olan alan, 57 kez ve %46 

oranında tekrarlanan „Yarım Sayfa‟ idi. Haberlerin neredeyse yarısı, çeyrek sayfa veya 

çeyrek sayfadan az yer kaplamıştır. „Çeyrek Sayfadan Az‟ 31 kez ve %25 oranında 

tekrarlanmış iken, „Çeyrek Sayfa‟ 29 kez ve %24 oranında tekrarlanmıştır. Türkiye 

hakkında toplam 123 haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en düşük olan 

alan ise, 6 kez ve %5 oranında tekrarlanan „Tam Sayfa‟ idi. 

 

El-Hayat Tekrarlama Yüzdelik % 

Çeyrekten daha az 26 62% 

Çeyrek sayfa 12 29% 

Yarım sayfa 4 10% 

Tam sayfa 0 0% 

Toplam 42 100% 

Tablo 10 

Tablo 10: Haberin sayfada kapladığı alanın büyüklüğü „El-Hayat gazetesi‟ 

Filistinli El-Hayat gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri 

arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin sayfada 

kapladığı alanın büyüklüğü bakımından tekrarlanma sıklığı en yüksek olan alan, 26 kez 

ve %62 oranında tekrarlanan „Çeyrek Sayfadan Az‟ idi. Türkiye hakkında toplam 42 

haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en düşük olan alan ise, 0 kez ve %0 

oranında tekrarlanan „Tam Sayfa‟ idi.  
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EĢ-ġuruk Tekrarlama Yüzdelik % 

Çeyrekten daha az 37 66% 

Çeyrek sayfa 17 30% 

Yarım sayfa 2 4% 

Tam sayfa 0 0% 

Toplam 56 100% 

Tablo 11 

Tablo 11: Haberin sayfada kapladığı alanın büyüklüğü „EĢ-ġuruk gazetesi‟ 

Mısırlı Eş-Şuruk gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri 

arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin sayfada 

kapladığı alanın büyüklüğü bakımından tekrarlanma sıklığı en yüksek olan alan, 37 kez 

ve %66 oranında tekrarlanan „Çeyrek Sayfadan Az‟ idi. Türkiye hakkında toplam 56 

haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en düşük olan alan ise, 0 kez ve %0 

oranında tekrarlanan „Tam Sayfa‟ idi.  

 

Ed-Düstur Tekrarlama Yüzdelik % 

Çeyrekten daha az 122 79% 

Çeyrek sayfa 24 15% 

Yarım sayfa 8 5% 

Tam sayfa 1 1% 

Toplam 155 100% 

Tablo 12 

Tablo 12: Haberin sayfada kapladığı alanın büyüklüğü „Ed-Düstur gazetesi‟ 

Mısırlı Ed-Düstur gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri 

arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin sayfada 

kapladığı alanın büyüklüğü bakımından tekrarlanma sıklığı en yüksek olan alan, 122 

kez ve %79 oranında tekrarlanan „Çeyrek Sayfadan Az‟ idi. Türkiye hakkında toplam 

155 haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en düşük olan alan ise, 1 kez ve 

%1 oranında tekrarlanan „Tam Sayfa‟ idi.  
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EĢ-ġark Tekrarlama Yüzdelik % 

Çeyrekten daha az 280 73% 

Çeyrek sayfa 63 16% 

Yarım sayfa 30 8% 

Tam sayfa 9 2% 

Toplam 382 100% 

Tablo 13 

 

Tablo 13: Haberin sayfada kapladığı alanın büyüklüğü „EĢ-ġark gazetesi‟ 

Katarlı Eş-Şark gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri 

arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin sayfada 

kapladığı alanın büyüklüğü bakımından tekrarlanma sıklığı en yüksek olan alan, 280 

kez ve %73 oranında tekrarlanan „Çeyrek Sayfadan Az‟ idi. Türkiye hakkında toplam 

382 haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en düşük olan alan ise, 9 kez ve 

%2 oranında tekrarlanan „Tam Sayfa‟ idi.  

 

 

Al-Arap Tekrarlama Yüzdelik % 

Çeyrekten daha az 78 42% 

Çeyrek sayfa 69 38% 

Yarım sayfa 29 16% 

Tam sayfa 8 4% 

Toplam 184 100% 

Tablo 14 

 

Tablo 14: Haberin sayfada kapladığı alanın büyüklüğü „Al-Arap gazetesi‟ 

Katarlı Al-Arap gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri 

arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin sayfada 

kapladığı alanın büyüklüğü bakımından tekrarlanma sıklığı en yüksek olan alan, 78 kez 

ve %42 oranında tekrarlanan „Çeyrek Sayfadan Az‟ idi. Türkiye hakkında toplam 184 

haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en düşük olan alan ise, 8 kez ve %4 

oranında tekrarlanan „Tam Sayfa‟ idi 
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El-Ahbar Tekrarlama Yüzdelik % 

Çeyrekten daha az 12 18% 

Çeyrek sayfa 14 21% 

Yarım sayfa 23 35% 

Tam sayfa 17 26% 

Toplam 66 100% 

Tablo 15 

Tablo 15: Haberin sayfada kapladığı alanın büyüklüğü „El-Ahbar gazetesi‟ 

Lübnanlı El-Ahbar gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 

tarihleri arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin 

sayfada kapladığı alanın büyüklüğü bakımından tekrarlanma sıklığı en yüksek olan alan, 

23 kez ve %35 oranında tekrarlanan „Yarım Sayfa‟ idi. Ardından 17 kez ve %26 

oranında tekrarlanan „Tam Sayfa‟ yer almıştır. Türkiye hakkında toplam 66 haberin 

incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en düşük olan alan ise, 12 kez ve %18 

oranında tekrarlanan „Çeyrek Sayfadan Az‟ idi.  

 

 

Arap gazetelerinin haberin sayfada kapladığı alanın büyüklüğü açısından 

karşılaştırılması 

Araştırma konusu olan tüm Arap gazetelerinde yer alan haberlerin kapladığı alan 

üzerinde yapılan içerik analizinin sonuçları, „yarım sayfa‟ haberlerinin en çok olduğu 

Lübnanlı El-Ahbar gazetesi dışındaki tüm gazetelerde tekrarlanma sıklığı en yüksek 

olan haberlerin „çeyrek sayfadan az‟ alan kaplayan haberler olduğunu göstermiştir. 

Sonuçlar ayrıca, „tam sayfa‟ kaplayan haberlerin, Lübnanlı El-Ahbar gazetesi 

dışındaki tüm Arap gazetelerinde en az tekrarlanan haberler olduğunu göstermiştir. 

Bazılarının bile tam sayfa kaplayan herhangi bir haberi yoktu. Lübnanlı El-Ahbar 

gazetesinde ise, „tam sayfa‟ kaplayan haberler ikinci en yüksek tekrarlanma sıklığına 

sahip idi. 
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2) Haber kaynağı 

Arap gazetelerinin haber kaynaklarının içeriğini analiz etmeye başlamadan önce, 

çalışmadaki bazı kaynakların netleştirilmesi gerekmektedir: 

 

 Diğer: Bunlar Arap gazetelerinin karikatürlere, grafiklere ve köşe yazarlarına 

dayandığı kaynaklar. 

 

 Uluslararası Ajanslar: Arap basını çok sayıda ünlü uluslararası ajansa 

dayanmıştır. En çok dayanıldığı ajanslar; Reuters, AFP (Fransız Basın Ajansı), 

Anadolu Ajansı ve diğer bazı ajanslar idi. 

 

 Ulusal Ajanslar: Bunlar Arap gazetelerinde en az kullanılan kaynaklar olup her 

gazetenin ülkesine ait ajanslardır. Örneğin, Katar gazeteleri, Katar hükümeti ve 

onun Türkiye‟deki darbe girişimi olaylarına ilişkin yorumuyla ilgili haberler için 

resmi ulusal haber ajansı Kana‟ya dayanmışlardır. Filistin basını resmi ulusal 

haber ajansı Wafa‟ya dayanmışken, Mısır basını Mısırlı haber ajansı Şarkul 

Avsat‟a dayanmıştır. Lübnan basını ise, hiçbir haber için hiçbir zaman ulusal 

ajanslara dayanmamıştır. 

 

Filistin Tekrarlama Yüzdelik % 

Diğer 23 19% 

Uluslararası Ajansı 79 64% 

Ulusal Ajans 4 3% 

Kendi Muhabiri 14 11% 

Editör 3 2% 

Toplam 123 100% 

Tablo 16 

Tablo 16: Filistin gazetesinde haber kaynağı 

Filistin gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında 

çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin kaynağı bakımından, 

büyük ölçüde uluslararası ajanslara ve daha az ölçüde köşe yazısı, karikatür veya grafik 

gibi diğer kaynaklara dayanılmıştır. Türkiye hakkında toplam 123 haberin incelenmesi 

sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber kaynağı, 79 kez ve %64 oranında 

tekrarlanan „Uluslararası Ajanslar‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber kaynağı 

ise, 3 kez ve %2 oranında tekrarlanan „Editör‟ idi. 
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El-Hayat Tekrarlama Yüzdelik % 

Diğer 11 26% 

Uluslararası Ajansı 27 64% 

Ulusal Ajans 2 5% 

Kendi Muhabiri 0 0% 

Editör 2 5% 

Toplam 42 100% 

Tablo 17 

Tablo 17: El-Hayat gazetesinde haber kaynağı 

Filistinli El-Hayat gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri 

arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin kaynağı 

bakımından, büyük ölçüde uluslararası ajanslara ve daha az ölçüde köşe yazısı, 

karikatür veya grafik gibi diğer kaynaklara dayanılmıştır. Türkiye hakkında toplam 42 

haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber kaynağı, 27 

kez ve %64 oranında tekrarlanan „Uluslararası Ajanslar‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en 

düşük olan haber kaynağı ise, 0 kez ve %0 oranında tekrarlanan „Gazete Muhabiri‟ idi. 

 

 

EĢ-ġuruk Tekrarlama Yüzdelik % 

Diğer 16 29% 

Uluslararası Ajansı 35 63% 

Ulusal Ajans 0 0% 

Kendi Muhabiri 1 2% 

Editör 4 7% 

Toplam 56 100% 

Tablo 18 

Tablo 18: EĢ-ġuruk gazetesinde haber kaynağı 

Mısırlı Eş-Şuruk gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri 

arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin kaynağı 

bakımından, haberlerin yarısından fazlasında uluslararası ajanslara dayanılmıştır. 

Türkiye hakkında toplam 56 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en 

yüksek olan haber kaynağı, 35 kez ve %63 oranında tekrarlanan „Uluslararası Ajanslar‟ 

idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber kaynağı ise, 0 kez ve %0 oranında 

tekrarlanan „Yerel Ajanslar‟ idi. 
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Ed-Düstur Tekrarlama Yüzdelik % 

Diğer 12 8% 

Uluslararası Ajansı 66 43% 

Ulusal Ajans 4 3% 

Kendi Muhabiri 38 25% 

Editör 35 23% 

Toplam 155 100% 

Tablo 19 

Tablo 19: Ed-Düstur gazetesinde haber kaynağı 

Mısırlı Ed-Düstur gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri 

arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin kaynağı 

bakımından, haberlerin yarısından azında uluslararası ajanslara ve daha az ölçüde gazete 

muhabirlerine ve editörlerine dayanılmıştır. Türkiye hakkında toplam 155 haberin 

incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber kaynağı, 66 kez ve 

%43 oranında tekrarlanan „Uluslararası Ajanslar‟ idi. Ardından 38 kez ve %25 oranında 

(haberlerin dörtte biri) tekrarlanan „Gazete Muhabiri‟ yer almıştır. Ardından 35 kez ve 

%23 oranında (neredeyse haberlerin dörtte biri) tekrarlanan „Editör‟ yer almıştır. 

Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber kaynağı ise, 4 kez ve %3 oranında tekrarlanan 

„Yerel Ajanslar‟ idi.  

 

 

EĢ-ġark Tekrarlama Yüzdelik % 

Diğer 74 19% 

Uluslararası Ajansı 245 64% 

Ulusal Ajans 15 4% 

Kendi Muhabiri 23 6% 

Editör 25 7% 

Toplam 382 100% 

Tablo 20 

Tablo 20: EĢ-ġark gazetesinde haber kaynağı 

Katarlı Eş-Şark gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri 

arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin kaynağı 

bakımından, ağırlıklı olarak uluslararası ajanslara dayanılmıştır. Türkiye hakkında 

toplam 382 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

kaynağı, 245 kez ve %64 oranında tekrarlanan „Uluslararası Ajanslar‟ idi. Ardından 74 

kez ve %19 oranında tekrarlanan „makale, karikatür ve infografik gibi Diğer Kaynaklar‟ 

yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber kaynağı ise, 15 kez ve %4 

oranında tekrarlanan „Yerel Ajanslar‟ idi.  
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Al-Arap Tekrarlama Yüzdelik % 

Diğer 44 24% 

Uluslararası Ajansı 86 47% 

Ulusal Ajans 28 15% 

Kendi Muhabiri 14 8% 

Editör 12 7% 

Toplam 184 100% 

Tablo 21 

 

Tablo 21: Al-Arap gazetesinde haber kaynağı 

Katarlı Al-Arap gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri 

arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin kaynağı 

bakımından, ağırlıklı olarak uluslararası ajanslara dayanılmıştır. Türkiye hakkında 

toplam 184 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

kaynağı, 86 kez ve %47 oranında, yani haberlerin neredeyse yarısında tekrarlanan 

„Uluslararası Ajanslar‟ idi. Ardından 44 kez ve %24 oranında tekrarlanan „Diğer 

Kaynaklar‟ yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber kaynakları ise, 14 kez 

ve %8 oranında tekrarlanan „Gazete Muhabiri‟ ve 12 kez ve %7 oranında tekrarlanan 

„Editör‟ idi. 

 

 

El-Ahbar Tekrarlama Yüzdelik % 

Diğer 10 15% 

Uluslararası Ajansı 14 21% 

Ulusal Ajans 0 0% 

Kendi Muhabiri 23 35% 

Editör 19 29% 

Toplam 66 100% 

Tablo 22 

Tablo 22: El-Ahbar gazetesinde haber kaynağı 

Lübnanlı El-Ahbar gazetesine ait sonuçlara göre, 16.07.2016-16.08.2016 

tarihleri arasında çıkan sayılardaki 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberlerin 

kaynağı bakımından, gazetenin kendi kaynaklarına ve raporlarına dayanılmıştır. Türkiye 

hakkında toplam 66 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan 

haber kaynağı, 23 kez ve %35 oranında, yani haberlerin yarısından azında, tekrarlanan 

„Gazete Muhabiri‟ idi. Ardından 19 kez ve %29 oranında, yani haberlerin dörtte 

birinden fazlasında, tekrarlanan „Editör‟ yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan 

haber kaynağı ise, 0 kez ve %0 oranında tekrarlanan „Yerel Kaynaklar‟ idi. 
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Arap gazetelerinin haber kaynağı açısından karşılaştırılması 

Arap gazetelerinin içerik analizinin sonuçları, araştırma konusu olan tüm Arap 

gazetelerinin Türkiye ile ilgili haberlerinin kaynağı bakımından ağırlıklı olarak 

uluslararası ajanslara ve daha az ölçüde muhabirlerine ve editörlerine dayandığını 

göstermiştir. Araştırma konusu olan Arap gazetelerinin bir kısmı da, ağırlıklı olarak 

muhabirlerine ve editörlerine dayanan Lübnanlı El-Ahbar gazetesi hariç, muhabirlerine 

asla dayanmamıştır. 

Araştırmacının vardığı sonuçlardan biri de, Arap gazetelerinin çoğunun, haber 

kaynağı bakımından yerel ajanslara çok az dayandığıdır. 

* Not: Kaynaklarda „Diğer‟ seçeneği, makale yazarlarını ve karikatüristleri içermiştir. 
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3) Haberlerin yaklaĢım biçimi „haberlerin tutumları‟ 

Haberlerin yaklaşım biçiminin içerik analizinin sonuçlarına geçmeden önce, 

tutumların kategorilerini tez içeriğine göre açıklamak gerekmektedir. Nötr, olumsuz ve 

olumlu olmak üzere 3 kategori vardır. Araştırmacının bu kategorilerle ne demek istediği 

şuydu: 

       Nötr: Gazete, herhangi bir fikir vermeden haberleri kaynaklarda olduğu gibi aynen 

aktarmıştır. Haber başlıkları, ilginç veya haberlerin içeriğine aykırı değildi ve 

kamuoyunu ve gazetenin okurlarını kışkırtmak gibi amaç gütmemiştir. 

Örneğin, Arap gazeteleri, haberleri Anadolu Ajansı veya Reuters gibi uluslararası bir 

kaynaktan olduğu gibi herhangi bir değişiklik yapmadan yayınlamış ve belki de 

değişiklik, içeriği etkilemeden başlıkta veya ifade tarzında meydana gelmiştir. 

     Olumsuz: Gazete, haberlerde fikrini açıkça ifade etmiş ve doğrudan yanlış bilgi 

sunmaya ve haberleri dürüst olmayan kaynaklardan aktarmaya çalışmıştır. Tezin 

konusuna gelince de, Türkiye‟deki darbeyi destekleyen ve 15 Temmuz 2016 tarihli 

olaylarla ilgili yalan yanlış bilgilerin yayınlanmasına katkıda bulunan haberler, 

içeriğinden dolayı araştırmacı tarafından olumsuz haberler olarak kabul edilmiştir. 

Örneğin, araştırma konusu olan Mısırlı gazeteler, haberleri kasıtlı olarak ilginç ve 

gerçeğe aykırı başlıklar altında yayınlamışlardır. Ayrıca, meşru Türk hükümetine karşı 

kamuoyunu ayaklandırmak, Türk hükümetini bir suçlu olarak göstermek ve 

Türkiye‟deki darbeci ordunun Türk halkı tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan‟a ve Türk hükümetine karşı yaptıklarını doğru bir eylem olarak 

desteklemek için Mısırlı gazete yazarlarının makalelerine de büyük ölçüde 

dayanmışlardır. Bu yaklaşım biçimi, haber başlıklarında ve Mısırlı yazarların köşe 

yazılarında büyük ölçüde belirgindi. 

       Olumlu: Gazete, doğru dürüst haberler vermeye ve güvenilir haber kaynaklarına 

dayanmıştır. Ayrıca, darbe girişimine karşı çıktığını ve meşru Türk hükümetini 

desteklediğini köşe yazarları ve haber başlıkları aracılığıyla göstermiştir. Araştırmacının 

darbeye karşı çıkan Türk halkının talep ve tercihi olduğu için olumlu haber 

kategorisinde sınıflandırdığı şey budur.  

Örneğin, Filistinli Filistin gazetesi ve Katarlı Eş-Şark ve Al-Arap gazeteleri, bu tür 

haberlerin yayınlanmasıyla karakterize edilmiştir. Bu gazetelerin yayınladığı haberlerin 

başlık ve içerikleri, meşru Türk hükümetine ve cumhurbaşkanına karşı düzenlenen 

yasadışı darbeye karşı çıkmıştır. Adı geçen gazeteler bunu, Katar liderliğinin, halk 

tarafından seçilen Türkiye cumhurbaşkanı ve Türk hükümetinin yanında açıkça durduğu 

ve meşrutiyete karşı yapılmış darbe girişimine karşı çıktığı hakkında haberler 

yayınlayarak göstermişlerdir. Ayrıca, bu gazetelerin tüm köşe yazarları, Türk 

hükümetinin darbecilere karşı aldığı tedbirleri desteklemiş ve başarısız darbe girişimine 

karşı çıkmışlardır. 
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Filistin Tekrarlama Yüzdelik % 

Nötr 90 73% 

Olumsuz 2 2% 

Olumlu 31 25% 

Toplam 123 100% 

Tablo 23 

Tablo 23: Filistin gazetesinde haberlerin yaklaĢım biçimi 

Filistin gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan sayılarının 

içerik analizi sonuçlarına göre, haberlerin tutumu neredeyse üçte iki oranında nötr idi. 

Türkiye hakkında toplam 123 haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en 

yüksek olan tutum, 90 kez ve %73 oranında tekrarlanan „Nötr‟ idi. „Olumlu‟ haberler, 

31 kez ve %25 oranında tekrarlanmıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan tutum ise, 2 

kez ve %2 oranında tekrarlanan „Olumsuz‟ idi.  

 Filistin gazetesindeki olumsuz haberler, İbrani basınından aktarılan ve İsrailli 

gazeteci ve analistlerin görüşlerini ileten haberlerdir. 

 

 

El-Hayat Tekrarlama Yüzdelik % 

Nötr 33 79% 

Olumsuz 6 14% 

Olumlu 3 7% 

Toplam 42 100% 

Tablo 24 

Tablo 24: El-Hayat gazetesinde haberlerin yaklaĢım biçimi 

Filistinli El-Hayat gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, haberlerin tutumu çoğunlukla nötr idi. 

Türkiye hakkında toplam 42 haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en 

yüksek olan tutum, 33 kez ve %79 oranında tekrarlanan „Nötr‟ idi. „Olumsuz‟ haberler, 

6 kez ve %14 oranında tekrarlanmıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan tutum ise, 3 

kez ve %7 oranında tekrarlanan „Olumlu‟ idi.  
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EĢ-ġuruk Tekrarlama Yüzdelik % 

Nötr 41 73% 

Olumsuz 15 27% 

Olumlu 0 0% 

Toplam 56 100% 

Tablo 25 

Tablo 25: EĢ-ġuruk gazetesinde haberlerin yaklaĢım biçimi 

Mısırlı Eş-Şuruk gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, haberlerin tutumu çoğunlukla nötr idi. 

Türkiye hakkında toplam 56 haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en 

yüksek olan tutum, 41 kez ve %73 oranında tekrarlanan „Nötr‟ idi. „Olumsuz‟ haberler, 

15 kez ve %27 oranında tekrarlanmış ve haberlerin neredeyse dörtte birini teşkil 

etmiştir. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan tutum ise, 0 kez ve %0 oranında tekrarlanan 

„Olumlu‟ idi. Demek ki, Türkiye‟deki darbe girişimine karşı çıkan hiçbir haber, haber 

başlığı veya makale bulunmamıştır. 

 

Ed-Düstur Tekrarlama Yüzdelik % 

Nötr 85 55% 

Olumsuz 70 45% 

Olumlu 0 0% 

Toplam 155 100% 

Tablo 26 

Tablo 26: Ed-Düstur gazetesinde haberlerin yaklaĢım biçimi 

Mısırlı Ed-Düstur gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, nötr haberlerin ve olumsuz haberlerin 

tekrarlanma sıklıkları birbirine yakındı. Türkiye hakkında toplam 155 haberin 

incelenmesi sonucunda, „Nötr‟ haberlerin 85 kez ve %55 oranında tekrarlandığı ve 

„Olumsuz‟ haberlerin 70 kez ve %45 oranında tekrarlandığı ortaya çıkmıştır. Bu 

sonuçlar, Ed-Düstur gazetesinin haberlerinin büyük ölçüde olumsuz olduğunu, 

gazetenin darbe girişimini desteklediğini ve seçilmiş Türk hükümetine karşı kışkırttığını 

göstermiştir 
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EĢ-ġark Tekrarlama Yüzdelik % 

Nötr 341 89% 

Olumsuz 0 0% 

Olumlu 41 11% 

Toplam 382 100% 

Tablo 27 

Tablo 27: EĢ-ġark gazetesinde haberlerin yaklaĢım biçimi 

Katarlı Eş-Şark gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, haberlerin tutumu çoğunlukla nötr idi. 

Türkiye hakkında toplam 382 haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en 

yüksek olan tutum, 341 kez ve %89 oranında tekrarlanan „Nötr‟ idi. „Olumlu‟ haberler, 

41 kez ve %11 oranında tekrarlanmıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan tutum ise, 0 

kez ve %0 oranında tekrarlanan „Olumsuz‟ idi. Demek ki, Türkiye‟deki darbe girişimini 

destekleyen hiçbir haber, haber başlığı veya makale bulunmamıştır. 

 

 

Al-Arap Tekrarlama Yüzdelik % 

Nötr 159 86% 

Olumsuz 0 0% 

Olumlu 25 14% 

Toplam 184 100% 

Tablo 28 

Tablo 28: Al-Arap gazetesinde haberlerin yaklaĢım biçimi 

Katarlı Al-Arap gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, haberlerin tutumu çoğunlukla nötr idi. 

Türkiye hakkında toplam 184 haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en 

yüksek olan tutum, 159 kez ve %86 oranında tekrarlanan „Nötr‟ idi. „Olumlu‟ haberler, 

25 kez ve %14 oranında tekrarlanmıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan tutum ise, 0 

kez ve %0 oranında tekrarlanan „Olumsuz‟ idi. Demek ki, Türkiye‟deki darbe girişimini 

destekleyen hiçbir haber, haber başlığı veya makale bulunmamıştır. 
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El-Ahbar Tekrarlama Yüzdelik % 

Nötr 60 91% 

Olumsuz 6 9% 

Olumlu 0 0% 

Toplam 66 100% 

Tablo 29 

Tablo 29: El-Ahbar gazetesinde haberlerin yaklaĢım biçimi 

Lübnanlı El-Ahbar gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, haberlerin tutumu çoğunlukla nötr idi. 

Türkiye hakkında toplam 66 haberin incelenmesi sonucunda tekrarlanma sıklığı en 

yüksek olan tutum, 60 kez ve %91 oranında tekrarlanan „Nötr‟ idi. „Olumsuz‟ haberler 

mevcut olup, 6 kez ve %9 oranında tekrarlanmıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan 

tutum ise, 0 kez ve %0 oranında tekrarlanan „Olumlu‟ idi. 

 

  

Arap gazetelerinin Türkiye‟deki 15 Temmuz Darbe Girişimi‟nden bahseden haberlerin 

yaklaşım biçimi açısından karşılaştırılması 

Haberlerin yaklaşım biçimi üzerinde yapılan içerik analizinin sonuçları, Arap 

gazetelerindeki haberlerin çoğunun tarafsız olduğunu ve tarafsız haberlerin oranının 

%90‟a ulaştığını göstermiştir. Ancak bu yüksek oran, Arap gazetelerinin, özellikle 

haberlerin bir kısmının düşünce ve içerik açısından olumlu olmadığı Mısır gazetelerinin 

oranlarının birbirinden farklı olmasını engellememiştir. 

Filistin gazetelerindeki olumsuz haberlerle ilgili olarak, bu haberlerin İsrail 

basınından veya İsrailli gazetecilerin makalelerinden aktarıldığı açıklığa 

kavuşturulmalıdır. Mısır ve Lübnan basınına gelince, araştırmacı tarafından olumsuz 

haberler olarak sınıflandırılan haberlerin çoğu Mısırlı yazar ve politik analistler 

tarafından yazılmıştır. Son olarak, Katar basınında herhangi bir olumsuz haber 

bulunmamıştır. 
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4) Haberlerin gazete sayfalarındaki yeri 

Filistin Tekrarlama Yüzdelik % 

Son sayfa 8 7% 

İç Sayfa 93 76% 

Üçüncü Sayfa 4 3% 

Birinci Sayfanın Devamı 6 5% 

Birinci Sayfa 12 10% 

Toplam 123 100% 

Tablo 30 

Tablo 30: Haberlerin Filistin gazetesinin sayfalarındaki yeri 

Filistin gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan sayılarının 

içerik analizi sonuçlarına göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberler ağırlıklı 

olarak iç sayfalara dağılmıştır. Türkiye hakkında toplam 123 haberin incelenmesi 

sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber yeri, 93 kez ve %76 oranında 

tekrarlanan „İç Sayfalar‟ idi. Ardından 12 kez ve %10 oranında tekrarlanan „İlk Sayfa‟ 

yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber yeri ise, 4 kez ve %3 oranında 

tekrarlanan „Üçüncü Sayfa‟ idi. 

 

 

El-Hayat Tekrarlama Yüzdelik % 

Son sayfa 0 0% 

İç Sayfa 29 69% 

Üçüncü Sayfa 0 0% 

Birinci Sayfanın Devamı 6 14% 

Birinci Sayfa 7 17% 

Toplam 42 100% 

Tablo 31 

Tablo 31: Haberlerin El-Hayat gazetesinin sayfalarındaki yeri 

Filistinli El-Hayat gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber yeri, 

29 kez ve %69 oranında tekrarlanan „İç Sayfalar‟ idi. 15 Temmuz Darbe Girişimi 

hakkında toplam 42 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı ikinci en 

yüksek olan haber yeri ise, 7 kez ve %17 oranında tekrarlanan „İlk Sayfa‟ idi. 

Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber yerleri ise, her biri 0 kez ve %0 oranında 

tekrarlanan „Üçüncü Sayfa‟ ve „Son Sayfa‟ idi. 
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EĢ-ġuruk Tekrarlama Yüzdelik % 

Son sayfa 1 2% 

İç Sayfa 35 63% 

Üçüncü Sayfa 2 4% 

Birinci Sayfanın Devamı 6 11% 

Birinci Sayfa 12 21% 

Toplam 56 100% 

Tablo 32 

Tablo 32: Haberlerin EĢ-ġuruk gazetesinin sayfalarındaki yeri 

Mısırlı Eş-Şuruk gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber yeri, 

35 kez ve %63 oranında tekrarlanan „İç Sayfalar‟ idi. 15 Temmuz Darbe Girişimi 

hakkında toplam 56 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı ikinci en 

yüksek olan haber yeri ise, 12 kez ve %21 oranında, yani haberlerin neredeyse dörtte 

birinde, tekrarlanan „İlk Sayfa‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber yerleri ise, 

2 kez ve %4 oranında tekrarlanan „Üçüncü Sayfa‟ ve 1 kez ve %2 oranında tekrarlanan 

„Son Sayfa‟ idi. 

 

 

Ed-Düstur Tekrarlama Yüzdelik % 

Son sayfa 2 1% 

İç Sayfa 104 67% 

Üçüncü Sayfa 14 9% 

Birinci Sayfanın Devamı 27 17% 

Birinci Sayfa 8 5% 

Toplam 155 100% 

Tablo 33 

Tablo 33: Haberlerin Ed-Düstur gazetesinin sayfalarındaki yeri 

Mısırlı Ed-Düstur gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber yeri, 

104 kez ve %67 oranında tekrarlanan „İç Sayfalar‟ idi. 15 Temmuz Darbe Girişimi 

hakkında toplam 155 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı ikinci en 

yüksek olan haber yeri ise, 27 kez ve %17 oranında tekrarlanan „İlk Sayfanın Devamı‟ 

idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber yeri ise, 2 kez ve %1 oranında tekrarlanan 

„Son Sayfa‟ idi. 
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EĢ-ġark Tekrarlama Yüzdelik % 

Son sayfa 5 1% 

İç Sayfa 326 85% 

Üçüncü Sayfa 5 1% 

Birinci Sayfanın Devamı 31 8% 

Birinci Sayfa 15 4% 

Toplam 382 100% 

Tablo 34 

Tablo 34: Haberlerin EĢ-ġark gazetesinin sayfalarındaki yeri 

Katarlı Eş-Şark gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber yeri, 

326 kez ve %85 oranında, yani haberlerin üçte ikisinden fazlasında, tekrarlanan „İç 

Sayfalar‟ idi. 15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında toplam 382 haberin incelenmesi 

sonucunda, tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber yerleri ise, her biri 5 kez ve %1 

oranında tekrarlanan „Üçüncü Sayfa‟ ve „Son Sayfa‟ idi. 

 

 

Al-Arap Tekrarlama Yüzdelik % 

Son sayfa 0 0% 

İç Sayfa 141 77% 

Üçüncü Sayfa 1 1% 

Birinci Sayfanın Devamı 20 11% 

Birinci Sayfa 22 12% 

Toplam 184 100% 

Tablo 35 

Tablo 35: Haberlerin Al-Arap gazetesinin sayfalarındaki yeri 

Katarlı Al-Arap gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber yeri, 

141 kez ve %77 oranında, yani haberlerin üçte ikisinden fazlasında, tekrarlanan „İç 

Sayfalar‟ idi. 15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında toplam 184 haberin incelenmesi 

sonucunda, ilk sayfanın ve ilk sayfanın devamının tekrarlanma sıklıkları birbirine 

yakındı. „İlk Sayfa‟ 22 kez ve %12 oranında tekrarlanmış iken, „İlk Sayfanın Devamı‟ 

20 kez ve %11 oranında tekrarlanmıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber yeri 

ise, 0 kez ve %0 oranında tekrarlanan „Son Sayfa‟ idi. 
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El-Ahbar Tekrarlama Yüzdelik % 

Son sayfa 1 2% 

İç Sayfa 40 61% 

Üçüncü Sayfa 6 9% 

Birinci Sayfanın Devamı 10 15% 

Birinci Sayfa 9 14% 

Toplam 66 100% 

Tablo 36 

Tablo 36: Haberlerin El-Ahbar gazetesinin sayfalarındaki yeri 

Lübnanlı El-Ahbar gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber yeri, 

40 kez ve %61 oranında tekrarlanan „İç Sayfalar‟ idi. 15 Temmuz Darbe Girişimi 

hakkında toplam 66 haberin incelenmesi sonucunda, ilk sayfanın (%14) ve ilk sayfanın 

devamının (%15) tekrarlanma sıklıkları birbirine yakındı. Tekrarlanma sıklığı en düşük 

olan haber yeri ise, 1 kez ve %2 oranında tekrarlanan „Son Sayfa‟ idi. 

 

 

Arap gazetelerinin darbe girişimi olaylarından bahseden haberlerin gazete 

sayfalarındaki yeri açısından karşılaştırılması 

Araştırmacı tarafından seçilen Arap gazeteleri üzerine yapılan çalışmanın 

sonuçlarına göre, Türkiye‟den bahseden haberlerin çoğu, en az %60 oranında ve bazen 

de %85‟e ulaşan bir oranda iç sayfalarda kendine yer bulmuştur. Bu, 15 Temmuz Darbe 

Girişimi‟nin olayları ile ilgili haberlerin çoğunlukla uluslararası sayfalar olan iç 

sayfalarda çok geniş yer aldığı anlamına gelmektedir. Öte yandan, son sayfa, Arap 

gazeteleri tarafından Türkiye haberlerini yayınlamak için en az kullanılan sayfa 

olmuştur. Bazı gazetelerde son sayfa %0 oranında kullanılmış ve Türkiye hakkında 

herhangi bir haberin yayınlanmadığı yer olmuştur. Son sayfanın kullanımının en büyük 

yüzdesi, son sayfasında 8 haber yayınlayan Filistin gazetesinde %7 idi. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, Arap gazetelerinin çoğu, darbe girişiminin ilk 

günlerinde Türkiye haberlerini ilk sayfalarda ve ana sayfada yayınlamaya odaklanmıştır. 

Mısırlı Eş-Şuruk gazetesi gibi bazı gazetelerin ilk sayfalarında yayınlanma oranı %21‟e 

ulaşmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, araştırmacı tarafından seçilen tüm Arap 

gazeteleri ilk sayfada Türkiye hakkında haberler yayınlamıştır. En az haber yayınlayan 

gazete bile ilk sayfasında 7 haber yayınlamıştır. Bu, darbe girişimi dönemindeki 

olaylara ve Türkiye‟deki en önemli gelişmelere ilgi ve odaklanma derecesini 

göstermektedir. 
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5) Haberlerin içeriğinde kullanılan görsel unsurlar 

 

Filistin Tekrarlama Yüzdelik % 

Yok 49 40% 

Grafik 0 0% 

Konu İlgili 43 35% 

Karikatür 3 2% 

Kişisel Fotoğrafı 28 23% 

Toplam 123 100% 

Tablo 37 

Tablo 37: Filistin gazetesinin haberlerinin içeriğinde kullanılan görsel unsurların 

dağılımı 

Filistin gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan sayılarının 

içerik analizi sonuçlarına göre, görsel unsurlar 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 

haberlerin %60‟ında kullanılmış ve konu ile ilgili fotoğraflar, karikatürler ve kişisel 

fotoğraflar arasında dağılmıştır. Haberlerin %40‟ında ise, görsel unsurlar hiç 

kullanılmamıştır. 

 

 

El-Hayat Tekrarlama Yüzdelik % 

Yok 33 79% 

Grafik 0 0% 

Konu İlgili 8 19% 

Karikatür 0 0% 

Kişisel Fotoğrafı 1 2% 

Toplam 42 100% 

Tablo 38 

Tablo 38: El-Hayat gazetesinin haberlerinin içeriğinde kullanılan görsel 

unsurların dağılımı 

Filistinli El-Hayat gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 

haberlerin içeriğinde büyük ölçüde görsel unsurlar kullanılmamıştır. Türkiye hakkında 

toplam 42 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan „Görsel 

Unsur Kullanılmamış‟ seçeneği, 33 kez ve %79 oranında tekrarlanmıştır. Buna binaen 

görsel unsurlar haberlerin %21‟nde kullanılmıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan 

görsel unsurlar ise, %0 oranında tekrarlanan „Grafik‟ ve „Karikatür‟ idi. 
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EĢ-ġuruk Tekrarlama Yüzdelik % 

Yok 10 18% 

Grafik 0 0% 

Konu İlgili 23 41% 

Karikatür 0 0% 

Kişisel Fotoğrafı 23 41% 

Toplam 56 100% 

Tablo 39 

Tablo 39: EĢ-ġuruk gazetesinin haberlerinin içeriğinde kullanılan görsel 

unsurların dağılımı 

Mısırlı Eş-Şuruk gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 

haberlerin içeriğinde görsel unsurlar %82 oranında kullanılmış ve konu ile ilgili 

fotoğraflar (%41) ile kişisel fotoğraflar (%41) arasında eşit olarak dağılmıştır. Ardından 

sadece %18 oranında tekrarlanan „Görsel Unsur Kullanılmamış‟ seçeneği yer almıştır. 

Tekrarlanma sıklığı en düşük olan görsel unsurlar ise, %0 oranında tekrarlanan „Grafik‟ 

ve „Karikatür‟ idi. 

  

Ed-Düstur Tekrarlama Yüzdelik % 

Yok 60 39% 

Grafik 0 0% 

Konu İlgili 45 29% 

Karikatür 0 0% 

Kişisel Fotoğrafı 50 32% 

Toplam 155 100% 

Tablo 40 

Tablo 40: Ed-Düstur gazetesinin haberlerinin içeriğinde kullanılan görsel 

unsurların dağılımı 

Mısırlı Ed-Düstur gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 

haberlerin içeriğinde görsel unsurlar %61 oranında kullanılmış ve konu ile ilgili 

fotoğraflar (%29) ile kişisel fotoğraflar (%32) arasında dağılmıştır. Ardından %39 

oranında tekrarlanan „Görsel Unsur Kullanılmamış‟ seçeneği yer almıştır. Tekrarlanma 

sıklığı en düşük olan görsel unsurlar ise, %0 oranında tekrarlanan „Grafik‟ ve 

„Karikatür‟ idi.  
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EĢ-ġark Tekrarlama Yüzdelik % 

Yok 212 55% 

Grafik 3 1% 

Konu İlgili 100 26% 

Karikatür 8 2% 

Kişisel Fotoğrafı 59 15% 

Toplam 382 100% 

Tablo 41 

Tablo 41: EĢ-ġark gazetesinin haberlerinin içeriğinde kullanılan görsel unsurların 

dağılımı 

Katarlı Eş-Şark gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 

haberlerin içeriğinde büyük ölçüde görsel unsurlar kullanılmamıştır. Türkiye hakkında 

toplam 382 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan „Görsel 

Unsur Kullanılmamış‟ seçeneği, 212 kez ve %55 oranında tekrarlanmıştır. Buna binaen 

görsel unsurlar haberlerin %45‟nde kullanılmış ve şu şekilde dağılmıştır: konu ile ilgili 

fotoğraflar %26, kişisel fotoğraflar %15, karikatürler %2, grafik %1. 

 

Al-Arap Tekrarlama Yüzdelik % 

Yok 48 26% 

Grafik 0 0% 

Konu İlgili 94 51% 

Karikatür 9 5% 

Kişisel Fotoğrafı 34 18% 

Toplam 185 100% 

Tablo 42 

Tablo 42: Al-Arap gazetesinin haberlerinin içeriğinde kullanılan görsel unsurların 

dağılımı 

Katarlı Al-Arap gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 

haberlerin içeriğinde görsel unsurlar %74 oranında kullanılmış ve şu şekilde dağılmıştır: 

konu ile ilgili fotoğraflar %51, kişisel fotoğraflar %18, karikatürler %5, grafik %0. 

Türkiye hakkında toplam 185 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en 

düşük olan seçenek, 48 kez ve %26 oranında tekrarlanan „Görsel Unsur Kullanılmamış‟ 

idi. 

El-Ahbar Tekrarlama Yüzdelik % 

Yok 23 35% 

Grafik 1 2% 

Konu İlgili 41 62% 

Karikatür 0 0% 

Kişisel Fotoğrafı 1 2% 

Toplam 66 100% 

Tablo 43 
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Tablo 43: El-Ahbar gazetesinin haberlerinin içeriğinde kullanılan görsel 

unsurların dağılımı 

Lübnanlı El-Ahbar gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 

haberlerin içeriğinde büyük ölçüde görsel unsurlar kullanılmıştır. Türkiye hakkında 

toplam 66 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan görsel 

unsur, %62 oranında tekrarlanan „Konu ile ilgili fotoğraflar‟ idi. Ardından 23 kez ve 

%35 oranında tekrarlanan „Görsel Unsur Kullanılmamış‟ seçeneği yer almıştır. 

Tekrarlanma sıklığı en düşük olan görsel unsur ise, %0 oranında tekrarlanan „Karikatür‟ 

idi. 

Arap gazetelerinin haberlerin içeriğinde kullanılan görsel unsurlar açısından 

karşılaştırılması 

     * Burada tekrarlama toplamının haber sayısından farklı olması, bazı haberlerin 

içeriğinde birden fazla görsel unsurun kullanılmasından ve diğerlerinde görsel 

unsurların (kişisel fotoğraflar, karikatürler, grafikler, konu ile ilgili fotoğraflar) hiç 

kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. 

Bu bağlamda, Arap gazeteleri arasında haber içeriğinde görsel unsurların 

kullanımı açısından büyük bir fark vardı; çünkü bu yüzdeler ve sayılar haber sayısına 

bağlı değildir. Birden fazla görsel unsur (kişisel fotoğraf, grafik, konu ile ilgili fotoğraf) 

kullanan bazı haberler varken, tek bir görsel unsur kullanan haberler ve herhangi bir 

görsel unsur kullanmayıp yalnızca metin yayınlayan haberler de mevcuttur. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, toplam 42 haberde sadece 9 fotoğraf kullanan 

Filistinli El-Hayat gazetesi gibi bazı Arap gazeteleri görsel unsurları çok az 

kullanmışlardır. Öte yandan, Katarlı Al-Arap gazetesi gibi bazı gazeteler, haber 

içeriğinde görsel unsurları çok fazla kullanmışlardır. Katarlı Al-Arap gazetesinin görsel 

unsurları kullanımı %70‟e ulaşmış ve kişisel fotoğraflar, karikatürler ve konu ile ilgili 

fotoğraflar arasında dağılarak çeşitlilik göstermiştir. Katarlı Eş-Şark gazetesi de, 

haberlerinde görsel unsurları çok fazla kullanmış ve tüm görsel unsurları (kişisel 

fotoğraflar, karikatürler, grafikler ve konu ile ilgili fotoğraflar) kullandığı için araştırma 

konusu olan Arap gazetelerinin geri kalanından ayırt edilmiştir. 

Filistinli El-Hayat gazetesi ve Mısırlı gazeteler (Eş-Şuruk ve Ed-Düstur) gibi 

bazı Arap gazeteleri, hiç grafik veya karikatür kullanmamış, ancak diğer görsel 

unsurları kullanmışlardır. Haberlerin içeriğinde hiçbir görsel unsurun kullanılmaması 

açısından, yüzdeler gazeteler arasında değişiklik göstermiştir. Görsel unsurların 

kullanılmaması bakımından Filistinli El-Hayat gazetesi %79 oranla ilk sırada yer almış 

iken, Katarlı Eş-Şark gazetesi %55 oranla ikinci sırada yer almıştır. Ancak Eş-Şark 

gazetesi, 212‟si görsel unsur içermeyen haber olmak üzere, Türkiye hakkında 382 haber 

yayınlamış ve haberlerin geri kalan kısmında her türlü görsel unsur kullanmıştır. 

Gazetelerin geri kalanında, görsel unsur kullanmama oranı %50‟den azdı. 
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6) Haberin gazetede verilmiĢ biçimi 

Filistin Tekrarlama Yüzdelik % 

Manşet 29 24% 

Sürmanşet 1 1% 

Manşet altı 93 76% 

Toplam 123 100% 

Tablo 44 

Tablo 44: Haberin Filistin gazetesinde verilmiĢ biçimi 

Filistin gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan sayılarının 

içerik analizi sonuçlarına göre, haberlerin gazetede verilmiş 3 biçimi vardı ve bunlar; 

manşet, sürmanşet ve manşet altı idi. Tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber biçimi, 

93 kez ve %76 oranında tekrarlanan „Manşet Altı‟ idi. Ardından %24 oranında 

tekrarlanan „Manşet‟ yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber biçimi ise, 

%1 oranında tekrarlanan „Sürmanşet‟ idi. 

 

El-Hayat Tekrarlama Yüzdelik % 

Manşet 4 10% 

Sürmanşet 1 2% 

Manşet altı 37 88% 

Toplam 42 100% 

Tablo 45 

Tablo 45: Haberin El-Hayat gazetesinde verilmiĢ biçimi 

Filistinli El-Hayat gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

biçimi, %88 oranında tekrarlanan „Manşet Altı‟ idi. Ardından %10 oranında tekrarlanan 

„Manşet‟ yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber biçimi ise, %2 oranında 

tekrarlanan „Sürmanşet‟ idi.  

 

EĢ-ġuruk Tekrarlama Yüzdelik % 

Manşet 2 3% 

Sürmanşet 3 4% 

Manşet altı 51 93% 

Toplam 56 100% 

Tablo 46 

Tablo 46: Haberin EĢ-ġuruk gazetesinde verilmiĢ biçimi 

Mısırlı Eş-Şuruk gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili haberler 

büyük ölçüde manşet altında verilmiştir. 15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında toplam 

56 haberin incelenmesi sonucunda, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber biçimi, 51 

kez ve %93 oranında tekrarlanan „Manşet Altı‟ idi. Ardından 3 kez ve %4 oranında 
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tekrarlanan „Sürmanşet‟ yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber biçimi 

ise, %3 oranında tekrarlanan „Manşet‟ idi. 

 

Ed-Düstur Tekrarlama Yüzdelik % 

Manşet 19 12% 

Sürmanşet 2 1% 

Manşet altı 134 86% 

Toplam 155 100% 

Tablo 47 

Tablo 47: Haberin Ed-Düstur gazetesinde verilmiĢ biçimi 

Mısırlı Ed-Düstur gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

biçimi, %86 oranında tekrarlanan „Manşet Altı‟ idi. „Manşet‟ haberleri ise 19 kez ve 

%12 oranında tekrarlanmıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber biçimi ise, 2 kez 

ve %1 oranında tekrarlanan „Sürmanşet‟ idi. 

 

EĢ-ġark Tekrarlama Yüzdelik % 

Manşet 68 18% 

Sürmanşet 0 0% 

Manşet altı 314 82% 

Toplam 382 100% 

Tablo 48 

Tablo 48: Haberin EĢ-ġark gazetesinde verilmiĢ biçimi 

Katarlı Eş-Şark gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

biçimi, 314 kez ve %82 oranında tekrarlanan „Manşet Altı‟ idi. Ardından %18 oranında 

tekrarlanan „Manşet‟ yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber biçimi ise, 

%0 oranında tekrarlanan „Sürmanşet‟ idi. 

 

Al-Arap Tekrarlama Yüzdelik % 

Manşet 66 36% 

Sürmanşet 0 0% 

Manşet altı 118 64% 

Toplam 184 100% 

Tablo 49 

Tablo 49: Haberin Al-Arap gazetesinde verilmiĢ biçimi 

Katarlı Al-Arap gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan haber 

biçimi, %64 oranında tekrarlanan „Manşet Altı‟ idi. Ardından 66 kez ve %36 oranında 

tekrarlanan „Manşet‟ yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber biçimi ise, 

%0 oranında tekrarlanan „Sürmanşet‟ idi. 
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El-Ahbar Tekrarlama Yüzdelik % 

Manşet 31 47% 

Sürmanşet 1 2% 

Manşet altı 34 52% 

Toplam 66 100% 

Tablo 50 

Tablo 50: Haberin El-Ahbar gazetesinde verilmiĢ biçimi 

Lübnanlı El-Ahbar gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, manşet haberlerinin ve manşet altı haberlerin 

tekrarlanma sıklıkları birbirine yakındı. „Manşet Altı‟ haberler 34 kez ve %52 oranında 

tekrarlanmış iken, „Manşet‟ haberleri 31 kez ve %47 oranında tekrarlanmıştır. 

Tekrarlanma sıklığı en düşük olan haber biçimi ise, %2 oranında tekrarlanan 

„Sürmanşet‟ idi. 

 

 

Arap gazetelerinin darbe girişiminden bahseden haberlerin gazetede verilmiş biçimi 

açısından karşılaştırılması 

Haberin gazetede verilmiş biçimi, bir Arap gazetesinden diğerine değişmiştir. 

Ancak araştırma konusu olan Arap gazetelerinde yer alan haberlerin çoğu manşet 

altında verilmiştir. Mısırlı Eş-Şuruk gazetesi gibi bazı gazetelerde manşet altı haberlerin 

oranı, %90‟dan fazlasına ulaşmış iken, tüm gazetelerde %50‟den az olmamıştır. Bu, 

Arap gazetelerinde haberlerin en çok manşet altı verildiğine dair bir kanıttır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, tüm Arap gazeteleri, 15 Temmuz Darbe Girişimi 

haberlerini farklı oranlarda manşet olarak vermiştir. Lübnanlı El-Ahbar gazetesi gibi 

bazı gazetelerde bu oran %50‟ye yaklaşmıştır. Söz konusu gazete, %47‟ye ulaşan 

oranda, 31 haberi manşet olarak vermiştir. Haberleri manşet olarak en az veren gazete 

ise, yalnızca iki manşet haberi (haberlerin %3‟ü) yayınlayan Mısırlı Eş-Şuruk 

gazetesidir. 

Sürmanşet haberleri, Türkiye hakkında toplam yaklaşık 566 haber yayınlayan 

ancak sürmanşet olarak hiçbir haber yayınlamayan Katarlı Eş-Şark ve Al-Arap 

gazeteleri gibi tüm gazeteler tarafından kullanılmamıştır. 
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7) Gazetede kullanılan yazı türleri 

Arap basınında kullanılan yazı türleri için araştırmacı üç tür seçmiştir: 

1. Olay haberleri, 2. Köşe yazıları, 3. Özel haberler. Bu analizde, olay haberlerinin 

yüzdesinin tüm Arap gazetelerinde en fazla olduğu tespit edilmiştir. Çünkü Arap 

gazeteleri, Lübnanlı El-Ahbar gazetesi hariç, uluslararası kaynaklara büyük ölçüde 

dayanmıştır. 

 

    Olay haberlerine bir örnek, darbe girişiminin olaylarını uluslararası ajanslardan 

aktaran haberlerdir. Örneğin, Filistin gazetesi, darbe girişiminin ikinci gününde (16 

Temmuz 2016) ilk sayfasında uluslararası ajanslara dayanarak ilk haberi yayınlamıştır. 

Söz konusu haber, darbe gecesi hakkındaki bilgi ve haberlerin bir derlemesiydi. 

 

    Köşe yazısı Arap basınında, özellikle Katar ve Mısır basınında büyük ilgi görmüştür. 

Örneğin, darbeden sonraki ilk on günde, araştırma konusu olan Mısırlı ve Katarlı 

gazetelerin, Türkiye‟deki darbe girişimi hakkında bu ülkelerdeki en ünlü yazarlar 

tarafından yazılmış bir veya daha fazla makalesi vardı. Burada, iki ülkenin basınındaki 

içeriğin, her ülkenin Türkiye‟ye yönelik politikasına göre değiştiği belirtilmelidir. 

 

   Özel haberlere gelince, bu tür gazete yazılarıyla nitelendirilen en belirgin Arap 

gazetesi, Lübnanlı El-Ahbar gazetesi idi. El-Ahbar gazetesi, kendi yazarları ve 

temsilcileri tarafından hazırlanmış rapor, haber ve röportajlara büyük ölçüde dayanmış 

ve uluslararası ajans ve kaynaklara dayanmaktan uzak durmaya çalışmıştır. Örneğin, 

gazetenin Türkiye‟deki darbe girişimi hakkında yayınladığı ilk haber, gazetenin kendi 

yazarı tarafından ilk sayfaya yazılmış özel bir raporuydu. 

 

Filistin Tekrarlama Yüzdelik % 

Olaylar/ Durum 84 68% 

Köşe yazısı 21 17% 

Haber dosyası / Özel haber 18 15% 

Toplam 123 100% 

Tablo 51 

Tablo 51: Filistin gazetesinde kullanılan yazı türleri 

Filistin gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan sayılarının 

içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan yazı türü, 84 kez ve 

%68 oranında tekrarlanan „Olay Haberleri‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan yazı 

türleri bakımından, köşe yazılarının ve özel haber ile makalelerin tekrarlanma sıklıkları 

birbirine yakındı. „Köşe Yazıları‟ %17 oranında tekrarlanmış iken, „Özel Haberler‟ %15 

oranında tekrarlanmıştır. 
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El-Hayat Tekrarlama Yüzdelik % 

Olaylar/ Durum 29 69% 

Köşe yazısı 9 21% 

Haber dosyası / Özel haber 4 10% 

Toplam 42 100% 

Tablo 52 

Tablo 52: El-Hayat gazetesinde kullanılan yazı türleri 

Filistinli El-Hayat gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan yazı türü, 

%69 oranında tekrarlanan „Olay Haberleri‟ idi. Ardından %21 oranında tekrarlanan 

„Köşe Yazıları‟ yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan yazı türü ise, %10 

oranında tekrarlanan „Özel Haberler‟ idi. 

 

EĢ-ġuruk Tekrarlama Yüzdelik % 

Olaylar/ Durum 36 64% 

Köşe yazısı 16 29% 

Haber dosyası / Özel haber 4 7% 

Toplam 56 100% 

Tablo 53 

Tablo 53: EĢ-ġuruk gazetesinde kullanılan yazı türleri 

Mısırlı Eş-Şuruk gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan yazı türü, 

36 kez ve %64 oranında tekrarlanan „Olay Haberleri‟ idi. Ardından %29 oranında 

tekrarlanan „Köşe Yazıları‟ yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan yazı türü ise, 

%7 oranında tekrarlanan „Özel Haberler‟ idi. 

Ed-Düstur Tekrarlama Yüzdelik % 

Olaylar/ Durum 70 45% 

Köşe yazısı 12 8% 

Haber dosyası / Özel haber 73 47% 

Toplam 155 100% 

Tablo 54 

Tablo 54: Ed-Düstur gazetesinde kullanılan yazı türleri 

Mısırlı Ed-Düstur gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, olay haberlerinin ve özel haberlerin 

tekrarlanma sıklıkları birbirine yakındı. Tekrarlanma sıklığı en yüksek olan yazı türü, 73 

kez ve %47 oranında tekrarlanan „Özel Haberler‟ idi. Ardından 70 kez ve %45 oranında 

tekrarlanan „Olay Haberleri‟ yer almıştır. Tekrarlanma sıklığı en düşük olan yazı türü 

ise, %8 oranında tekrarlanan „Köşe Yazıları‟ idi. 
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EĢ-ġark Tekrarlama Yüzdelik % 

Olaylar/ Durum 253 66% 

Köşe yazısı 65 17% 

Haber dosyası / Özel haber 64 17% 

Toplam 382 100% 

Tablo 55 

Tablo 55: EĢ-ġark gazetesinde kullanılan yazı türleri 

Katarlı Eş-Şark gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan yazı türü, 

253 kez ve %66 oranında tekrarlanan „Olay Haberleri‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük 

olan yazı türleri ise, her biri %17 oranında tekrarlanan „Köşe Yazıları‟ ve „Özel 

Haberler‟ idi. 

  

Al-Arap Tekrarlama Yüzdelik % 

Olaylar/ Durum 114 62% 

Köşe yazısı 35 19% 

Haber dosyası / Özel haber 35 19% 

Toplam 184 100% 

Tablo 56 

Tablo 56: Al-Arap gazetesinde kullanılan yazı türleri 

Katarlı Al-Arap gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan yazı türü, 

114 kez ve %62 oranında tekrarlanan „Olay Haberleri‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük 

olan yazı türleri ise, her biri 35 kez ve %19 oranında tekrarlanan „Köşe Yazıları‟ ve 

„Özel Haberler‟ idi.  

 

El-Ahbar Tekrarlama Yüzdelik % 

Olaylar/ Durum 16 24% 

Köşe yazısı 12 18% 

Haber dosyası / Özel haber 38 58% 

Toplam 66 100% 

Tablo 57 

Tablo 57: El-Ahbar gazetesinde kullanılan yazı türleri 

Lübnanlı El-Ahbar gazetesinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan 

sayılarının içerik analizi sonuçlarına göre, tekrarlanma sıklığı en yüksek olan yazı türü, 

38 kez ve %58 oranında tekrarlanan „Özel Haberler‟ idi. Tekrarlanma sıklığı en düşük 

olan yazı türleri bakımından, olay haberlerinin ve köşe yazılarının tekrarlanma sıklıkları 

birbirine yakındı. „Olay Haberleri‟ %24 oranında tekrarlanmış iken, „Köşe Yazıları‟ 

%18 oranında tekrarlanmıştır.  
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Arap gazetelerinin gazetede kullanılan yazı türleri açısından karşılaştırılması 

Çalışmaya dâhil olan Arap gazetelerinde yer alan Türkiye haberlerinde 

kullanılan yazı türlerinin içerik analizinin nihai sonuçları, iki gazete dışındaki tüm 

gazetelerde %60‟tan fazlasına ulaşan oranda (olay, durum) haberlerinin yayınlandığını 

göstermiştir. Mısırlı Ed-Düstur gazetesinde (olay, durum) haberlerinin oranı yaklaşık 

%45‟e ulaşmıştır. (Olay, durum) haberlerinin en düşük yayınlanma oranı ise, %24 ile 

Lübnanlı El-Ahbar gazetesinde idi. Söz konusu gazetede yer alan haberlerin çoğu, 

editörlerin veya muhabirlerin yazdığı (özel haberler) idi ve bunların oranı %58 olup 

haberlerin yarısından biraz fazlasını teşkil etmiştir. Bu, söz konusu gazetenin özel 

haberlere ilgisinin büyük olduğu anlamına gelmektedir. Gazete ayrıca, %18 oranına 

ulaşan köşe yazıları ve makaleler ile de ilgilenmektedir. 

Ağırlıklı olarak özel haberlere dayanan bir başka gazete olan Mısırlı Ed-Düstur 

gazetesinde, özel haberlerin oranı %47‟ye ulaşıp haberlerin neredeyse yarısını teşkil 

etmiştir. Çalışmadaki diğer Arap gazetelerinde özel haberlerin oranı, %20‟den fazlasını 

geçmemiştir. Köşe yazılarının oranı ise, haber sayısına göre bir gazeteden diğerine 

değişmiştir. Mısırlı Eş-Şuruk gazetesi gibi bazı gazetelerde köşe yazılarının oranı %29‟a 

ulaşmış iken, Mısırlı Ed-Düstur gazetesi gibi diğerlerinde sadece %8‟e ulaşmıştır. 
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Al-Arap Ed-Düstur El-Ahbar El-Hayat

Eş-Şark Eş-Şuruk Filistin

Olaylar/ Durum Küşe yazısı

Haber dosyası / Özel haber
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II. KONU 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sonuçların TartıĢılması ve Öneriler 

Sonuçların TartıĢılması 

1. Türkiye‟de yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları hakkındaki konuları 

ele alan Arap gazetelerinin (Filistin‟den Filistin ve El-Hayat gazeteleri, Mısır‟dan Eş-

Şuruk ve Ed-Düstur gazeteleri, Katar‟dan Eş-Şark ve Al-Arap gazeteleri ve Lübnan‟dan 

El-Ahbar gazetesi) 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında çıkan sayılarının içerik 

analizi sonuçlarına göre, örneklem olarak seçilen gazetelerdeki en yaygın haberler 

„çeyrek sayfadan az‟ alan kaplayan haberler idi. 

Araştırma konusu olan gazetelerin çoğunda, „çeyrek sayfadan az‟ alan kaplayan 

haberlerin oranı %50‟den fazlaydı ve en yüksek oran Mısırlı Ed-Düstur gazetesinde 

%79 idi; çünkü bu gazete, Türkiye hakkında çok sayıda haber ve aynı zamanda küçük 

haberler yayınlamaya dayanmıştır. 

En az tekrarlanan haber alanı ise „tam sayfa‟ idi. „Tam sayfa‟ kaplayan haberler, 

seçilen örneklemin %26‟sını geçmemiş ve bu oran tek bir gazete için geçerliydi; o da 

Lübnanlı El-Ahbar gazetesidir. „Tam sayfa‟ kaplayan haberlerin oranı, gazetelerin geri 

kalanında %5‟i geçmemiştir. Filistinli El-Hayat gazetesi ve Mısırlı Eş-Şuruk gazetesi 

gibi bazı gazeteler ise, tam sayfa kaplayan herhangi bir haberi yayınlamamıştır. 

Çalışmanın sonuçlarından ve içerik analizinden, haber alanını dengeli bir şekilde 

en fazla çeşitlendiren gazetenin Lübnanlı El-Ahbar gazetesi olduğu açıktır. Bu gazetede 

tekrarlanma oranları çok yakındı. „Çeyrek sayfadan az‟ alan kaplayan haberlerin oranı 

%18 iken, „çeyrek sayfa‟ kaplayan haberlerin oranı %21 idi. En sık tekrarlanan haber 

alanı, %35 oranında tekrarlanan „yarım sayfa‟ idi. „Tam sayfa‟ kaplayan haberlerin 

oranı ise %26 idi. Gazetelerin geri kalanında, haberlerin sayfada kapladığı alanların 

oranları arasında büyük bir fark vardı. 

 

2. Arap gazetelerinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında Türkiye‟deki 

darbe girişimi olaylarına ilişkin çıkardığı haberlerin kaynaklarıyla ilgili olarak, 

„uluslararası ajanslar‟ en yüksek tekrarlanma sıklığına sahip idi. Arap gazetelerinin 

çoğu, Arap halkına haber iletmek için uluslararası ve Türk ajanslarına dayanmıştır. 

Örneklem olarak seçilen 7 gazeteden 4‟ünde, kaynak olarak uluslararası ajanslara 

yaklaşık %65 oranında dayanılmıştır. Kalan üç gazetede ise bu oran iki gazetede %50 

civarındayken, Lübnanlı El-Ahbar gazetesinde %21‟e ulaşmıştır. 

"Yazarlar, karikatüristler" gibi diğer kaynaklar, Arap gazeteleri arasında farklı 

oranlarda ikinci sırada yer almış ancak oranı %8‟den az veya %29‟dan fazla değildi. 

Yazarlar içinde, gazetenin kendi yazarları, Arap yazarlar, yabancı yazarlar ve hatta 

İsrailli yazarlar vardı. 

Lübnanlı El-Ahbar ve Mısırlı Ed-Düstur gazetelerinin muhabirleri, Türkiye‟deki 

darbe girişimi olaylarının aktarılmasında önemli bir rol oynamışlardır. Muhabirlerin El-

Ahbar gazetesinin haberlerine katkısı, gazetedeki en sık haber kaynağı olarak %35 

oranında idi. Ed-Düstur gazetesi ise, muhabirlerine uluslararası ajanslardan sonra ikinci 

en yüksek haber kaynağı olarak %25 oranında dayanmıştır. Bu, her iki gazetenin de 

muhabirlerinin Türkiye‟de varlığına ve haber ile olayların kitlelere Türkiye‟den 
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aktarılmasına ilgisini göstermektedir. Filistinli El-Hayat gazetesine gelince, 

muhabirlerinden Türkiye hakkında herhangi bir haber yayınlamamış, esas olarak 

uluslararası ajanslara ve ikinci olarak diğer kaynaklara dayanmıştır. 

Arap gazetelerinin editörlere dayanmasına gelince, oran %2 ile %29 arasında 

değişmiştir. Bununla birlikte ortak faktör, editörlerin, tüm gazetelerin haber 

kaynaklarının bir parçası olması, ancak uluslararası ajanslardan ve diğer kaynaklardan 

önemli ölçüde daha az olmasıdır. 

En az dayanılan kaynak ise, ulusal ajanslar idi. Beş gazetede bu kaynağın oranı 

%15‟i aşmaz iken, Lübnanlı El-Ahbar gazetesi ve Mısırlı Eş-Şuruk gazetesi hiçbir haber 

için hiçbir zaman ulusal ajanslara dayanmamıştır. 

3. Haberlerin yaklaşım biçimine gelince, çoğu Arap gazetesi, Türkiye‟deki darbe 

girişimi haberlerini sunarken, %80‟den daha fazla bir oranda nötr idi. Nötrlük, nötr 

haberlerin oranı %55 olan Ed-Düstur gibi Mısır gazeteleri dışındaki çoğu Arap 

gazetesinin haber sunum biçimi idi. 

Olumlu ve olumsuz tutumlara gelince, bunlar, yazarların, analistlerin, 

uzmanların ve hatta gazetenin kendi yazar, muhabir ve editörlerinin görüşlerini 

yansıtan, gazetenin müdahalesi olsun veya olmasın, konuların sunulmasıyla karakterize 

edilmiştir. Bütün bunlar, gazetenin ve ait olduğu ülkenin politikalarını izlemektedir. 

Örneğin, Mısırlı gazetelerin manşetleri ve haberleri tamamen olumsuz olup Türkiye‟ye 

karşı kışkırtmış ve darbe girişimini desteklemiştir. Mısırlı gazeteler, herhangi bir olumlu 

haber yayınlamamışlardır. Katarlı gazetelerin yayınladığı haberlerin hepsi ise, olumlu 

haberler olup darbe girişimini reddetmiş ve halk ile demokrasiyi desteklemiştir. Filistin 

basınına gelince, birkaç olumlu ve olumsuz haber dışında, çıkan haberlerin çoğu nötr 

idi. Filistinli gazetelerdeki olumsuz haberler, İsrail basınından aktarılmış ve İsrailli 

yazarların Filistinli gazetenin İsrail ile ilgili sayfalarında yayınlanmış görüşlerini temsil 

etmiştir. 

4. Arap gazeteleri tarafından yayınlanan haberlerin bulunduğu sayfa dağılımına 

gelince, Türkiye‟de yaşanan darbe girişiminin olayları, özellikle darbeden sonraki ilk on 

günde, örneklem olarak seçilen gazetelerin özellikle ilk sayfalarında çok geniş bir alan 

kapsamıştır. Özellikle Katar ve Mısır basını darbe girişiminin olayları üzerine 

yoğunlaşmış ve ön sayfalardaki darbe haberlerinin oranı %25‟e ulaşmıştır. 

Arap gazetelerinin iç sayfalarına gelince, bunlar, haberlerin sayfalardaki 

dağılımı açısından çoğu gazetede %70‟ten daha fazla bir orana sahip idi. Haberler, iç ve 

özel sayfalara yoğun bir şekilde dağıtılmış ve geniş alanlar kaplamıştır. Bu sayfalar, 

Türkiye‟de yaşanan darbe girişimi ile ilgili rapor ve analitik yazılara tahsis edilmiştir. 

Son sayfaya gelince, Türkiye‟de yaşanan darbe girişimi ile ilgili haberlerin son 

sayfada yer alma oranının çok az olduğu ve %4‟ü geçmediği tespit edilmiştir. Bu, Arap 

basınının Türkiye ile ilgili haberleri ilk, iç ve özel sayfalarda yayınlamaya 

yoğunlaştığını göstermektedir. 

5. Arap gazetelerinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında Türkiye‟deki 

darbe girişimi olaylarına ilişkin çıkardığı haberlerin içeriğinde kullanılan görsel 

unsurlarla ilgili olarak, araştırma konusu olan gazeteler, her türlü görsel unsuru 

kullanmıştır. Görsel unsurların kullanımı, ihtiyaca, olayın önemine,  vurgulanmasının 

gerekip gerekmediğine ve hatta haberin sunum biçimini çeşitlendirme gerekliliğine göre 

idi. Fotoğraflar, en sık kullanılan görsel unsur idi. Konuyla ilgili fotoğraflar ve 

yazarların kişisel fotoğrafları, yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Karikatürün bile iyi bir 

kullanım oranı var idi. 
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Görsel unsurları kullanmayan haberlere gelince, oranları Arap gazeteleri 

arasında farklılık göstermiştir. Görsel unsur kullanmama oranı, haberlerinin %79‟unda 

herhangi bir görsel unsur kullanmayan Filistinli El-Hayat gazetesi ve haberlerinin 

%55‟inde herhangi bir görsel unsur kullanmayan Katarlı Eş-Şark gazetesi dışındaki 

Arap gazetelerinde %50‟yi geçmemiştir. Bu oran, Arap gazetelerinin geri kalanında 

çeşitli görsel unsurların kullanıldığı haberlerle karşılaştırıldığında yüksek değildir. 

6. Arap gazetelerinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında Türkiye‟deki 

darbe girişimi olaylarına ilişkin çıkardığı haberlerin gazetede verilmiş biçimiyle ilgili 

olarak, araştırma konusu olan gazeteler, her türlü haber biçimini (Manşet, Sürmanşet, 

Manşet altı) kullanmıştır. Manşet altında verilen haberler, en sık haberler olup yaklaşık 

%75 oranında tekrarlanmıştır. Lübnanlı El-Ahbar gazetesinde, diğer Arap 

gazetelerinden farklı olarak, manşetten verilen haberlerin oranı %47‟ye ulaşmıştır. 

Ancak bu oran, Arap gazetelerinin geri kalanında %36‟yı geçmemiştir. 

7. Arap gazetelerinde kullanılan yazı türleri ile ilgili olarak, derleme raporları, 

analitik raporlar ve uzun haberler, Arap gazetelerinin Türkiye‟deki darbe girişiminin 

olaylarını aktarırken kullandığı yazı türleri arasında %50 ile en büyük payı almıştır. Bu, 

gazetelerin darbe girişimi haberlerinde daha derine inmeye ilgisini ve sadece kısa 

haberlerle yetinmemesini göstermektedir. 

Özel haber ve raporlara gelince, Lübnanlı El-Ahbar gazetesi, diğer Arap 

gazetelerinden farklı olarak, bu tür yazıları %58 oranında kullanmıştır. Mısırlı Ed-

Düstur gazetesi, %47 ile ikinci sırada gelmiştir. Arap gazetelerinin geri kalanında ise, 

özel haberlerin oranı %19‟u geçmemiştir. 

Köşe yazıları, %15-20 ile özel haberlere çok yakın bir paya sahip idi. Araştırma 

konusu olan gazetelerin her bir sayısı, Türkiye‟deki darbe olaylarına değinen en az bir 

köşe yazısı içermiştir. 

Yukarıdaki yüzdelerden, oranların haberler, özel raporlar ve köşe yazıları 

arasında çok az bir farkla birbirine yakın olduğu açıktır. Ancak gazeteler, yazı türlerinin 

geri kalanına fazla ilgi göstermemiştir. Örneğin, röportajlar, söz konusu yazı türleriyle 

karşılaştırıldığında çok az bir oranda kullanılmıştır. 

 

 

Sonuç: 

Arap gazeteleri, Türkiye‟de yaşanan darbe girişiminin olaylarının sunumunda ve 

aktarılmasında büyük farklılıklar göstermiş ve söz konusu olaylara, özel olarak iç 

sayfalarda ve genel olarak özel (Arap ve uluslararası) sayfalarda geniş bir yer ayırmıştır. 

Araştırmacı tarafından seçilen Arap gazetelerinin çoğu, özellikle Katar ve Mısır 

gazeteleri başta olmak üzere ön sayfaya odaklanmıştır. Ayrıca, tüm Arap gazeteleri, 

darbe girişimi ile ilgili çıkardığı haberlerin olayla ilgili anlamlı ve etkileyici fotoğraflar 

içerdiğine özen göstermiştir. Ancak, Arap gazetelerinde kullanılan fotoğrafların çoğu, 

Anadolu Ajansı, Reuters, AFP (Fransız Basın Ajansı) ve diğer uluslararası haber 

ajanslardan aktarılmıştır. 
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Öneriler 

1. Arap gazetelerinin 16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında Türkiye‟deki 

darbe girişimi olaylarına ilişkin çıkardığı haberlerin sunumunda, odak noktası darbe 

üzerindeki etkileri nedeniyle büyük ölçüde siyasi meselelerdi. Ancak darbe gibi 

meselelerde çok önemli olan ekonomik konular ve sosyal hikâyeler, darbe gecesi ve 

ötesinde birçok insani hikâyenin yaşanmış olmasına rağmen, büyük ölçüde göz ardı 

edilmiştir. Belki de gazetelerin haberin aktarımında uluslararası ajanslara olan yoğun 

bağımlılığı, yalnızca siyasi haberlerle sınırlı kalmalarına yol açmıştır. Dolayısıyla, Arap 

gazeteleri, siyaseti ihmal etmeden, özellikle insani ve ekonomik konulara az bir önem 

bile vermiş olmalıydı. 

2. Haberin kaynağına gelince, haberlerin doğruluğunu sağlamak ve olayın 

gerçekliğini dürüst ve nesnel bir şekilde ortaya koymak için uluslararası ajanslara olan 

bağımlılığın azaltılmasıyla beraber, özel kaynaklara (muhabirler ve temsilciler) olan 

bağımlılığın arttırılması gerekmekteydi. Bu çalışma sayesinde, Lübnanlı El-Ahbar 

gazetesi dışındaki tüm Arap gazetelerinin uluslararası haber ajanslarına büyük ölçüde 

bağımlı olduğu ve çoğu gazetenin darbe döneminde Türkiye‟de hiçbir temsilcisinin 

olmadığı tespit edilmiştir. Muhabirlere dayanılarak verilen haberler, gazetenin 

merkezinde hazırlanan özel röportaj veya analizlere dayanmıştır. Bu da, haberin 

güvenilirliğini azaltmıştır. Çünkü muhabirin veya temsilcinin olayın merkezinde yer 

alması ve uluslararası ajanslara veya güvenilir olmayabilen kaynaklara başvurmadan 

görüntüyü olduğu gibi iletmesi gerekmektedir. 

3. Araştırma konusu olan Arap gazeteleri, darbe olaylarını aktarırken, gazete 

yazı türleri açısından çeşitlilik göstermemiştir. Tüm gazete yazıları, haberlere ve basın 

raporlarına dayanmaktaydı. Gazeteler ayrıca, insani hikâyelere az bir önem bile vermiş 

olmalıydı. Arap gazeteleri üzerinde yapılan içerik analizinin sonuçları, gazetelerin 

16.07.2016-16.08.2016 tarihleri arasında Türkiye‟deki darbe girişimi olaylarının 

aktarımında hiçbir insani hikâye yayınlamadığını göstermektedir. Siyasi röportaj ve 

analizler, gazetelerin kullandığı diğer yazı türleriyle karşılaştırıldığında çok azdı ve 

araştırma konusu olan tüm Arap gazetelerinde sadece 3 röportaj ve 5 siyasi analizle 

sınırlıydı. Bunun nedeni, olayların merkezinde gazetenin özel bir temsilci veya 

muhabirinin bulunmamasıdır. Raporların kaynağı bile çoğunlukla haber ajansları idi. Bu 

yüzden gazeteler, kullandığı yazı türlerini daha çok çeşitlendirmeye çalışmalıydı. 

4. Kamuoyuna sunulan konular hakkında kamuoyu oluşturma konusunda daha 

fazla fırsat tanımak için, konuların sunumunda kullanılan yöntemlerin çeşitlendirilmesi 

ve analizin sonuçlarından da belirtildiği gibi sadece gerçeklerin sunulmaması 

gerekmektedir. 

5. Darbe olaylarının başlangıcında, özellikle darbe girişiminden sonraki ilk on 

gün, Arap gazetelerinin çoğu, konuya gereken dikkati göstermiş ve olayların belirgin ve 

yoğun aktarılmasına çalışmıştır. Ancak daha sonra, çalışma dönemi (bir ay) boyunca 

haberlerinin oranı bütün Arap gazetelerinin geri kalanından biraz daha yüksek olan 

Katarlı Eş-Şark gazetesi dışındaki çoğu Arap gazetesinde haberler büyük oranda 

azalmaya başlamıştır. 

6. Araştırma konusu olan Arap gazeteleri, gazetenin ait olduğu her ülkenin 

politikasına göre bir bakış açısı göstermeye çalışırken, muhalefetin görüşlerine küçük 
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bir yer bile vermemiştir. Bu, özellikle Katar ve Mısır basınında belirgindi. Mısır 

basınında çıkan haber, rapor ve yorumlar, Türkiye‟deki darbeyi destekleyen bir duruş 

sergilemiştir. Katar basını ise açıkça darbeye karşıydı. Arap gazeteleri, ait olduğu 

ülkenin politikası ve Türkiye ile olan ilişkileri nedeniyle, bu gazetelere karşı çıkan 

görüşe hiçbir yer vermemiştir. 

7. Arap gazetelerin kullandığı haber fotoğraflarının kaynağı, gazetenin kendi 

fotoğrafçıları olmayıp haber ajansları idi. Bu da, gazetelerin, darbenin olaylarıyla ilgili 

kendine mahsus fotoğraflara sahip olmamasına yol açmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışma, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde, özellikle de son 

yıllarda, özellikle ikinci binyılın başından bu yana yaşanan önemli gelişmeler 

ışığında ortaya çıkmıştır. Bu, araştırmacının Türkiye'deki olaylara yönelik yazılan 

Arap basınının yönelimlerini incelemeye yönlendirdi. Araştırmacı, 15 Temmuz 

2016'daki Türkiye darbe girişimi olaylarını ve Arap gazetelerinin darbe girişimi 

hakkındaki haberleri ve raporları nasıl ele aldığını seçti. Araştırmacı, 

gazetelerinin içeriğini ve darbe hakkında nasıl konuştuklarını analiz etmek için 5 

Arap ülkesini seçti. 

        Araştırmacının seçmiş olduğu ülkeler: Filistin, Mısır, Lübnan, Katar, Suudi 

Arabistan. Araştırmacının bu ülkelerin basını seçimi, Arap dünyasında yazılı 

gazetecilik alanında öncü olarak kabul edilmesinin yanı sıra, bu ülkelerin tarihsel, 

coğrafi ve stratejik önemine dayanıyordu ve araştırmacı, mümkün olduğu 

kadarıyla her ülkeden bağımsız ve tarafsız iki gazete seçti, fakat bu tüm 

gazetelere uymamıştır, ayrıca araştırmacının bazı ülkelerin yazılı gazete arşivine 

ulaşamamıştır. 

        Çalışma, Arap gazetelerinin Türkiye’deki darbe olaylarını kapsama 

eğilimlerini ve bu gazetelerin bilgi almada dayandığı kaynakları ve bu gazetelerin 

aktardığı kaynaklara ne ölçüde yandaşı olduğunu tanımlamak için içerik analizi 

yöntemine dayandı. 

        Araştırmacı tarafından alınan yaklaşıma ve araştırmanın bulgularına 

dayanarak, Arap gazetelerinin Türkiye'deki 15 Temmuz 2016 darbesinin 

olaylarını ele almalarında önemli ölçüde farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bazıları 

bu dönemde Türk haberlerine büyük önem verdi ve bazıları pek önem vermedi. 

Arap kamuoyunu darbeye olaylarına yönlendirmede de farklılıklar gösterdiler ve 

haber ve bilgi kaynaklarına güvenmeleri bakımından çok benzerlik gösterdi, 

ancak haber, rapor ve başlıkların formülasyonları devletin politikasına dayanan 

bu gazetelerin editoryal politikasına bağlı olarak farklılık gösteriyordu. 
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Summary 

This study came in light of the significant developments that took place in the 

relations between Turkey and the Arab countries, especially since the beginning of the 

second millennium & specifically in recent years. This prompted the researcher to 

identify the trends of the Arab press written with regard to the events in Turkey, and the 

researcher chose the events of the coup attempt in July 15, 2016 in Turkey and how the 

Arab newspapers dealt with news and reports that talked about the coup attempt, the 

researcher chose 5 Arab countries to analyze the content of a number of newspapers in 

it and how it talked about the coup. 

The Arab countries selected by the researcher are: Palestine, Egypt, Lebanon, Qatar, and 

Saudi Arabia. The researcher chose the journalism of these countries based on their 

historical, geographic and strategic importance. In addition, they are considered the 

pioneer in the field of written journalism in the Arab world, and the researcher chose 

two newspapers from each country and tried to be independent and unbiased to a 

particular point, but this did not apply to all the newspapers, in addition, there are some 

countries that the researcher was unable to obtain the archive of their written 

newspapers. 

The study adopted the methodology of content analysis in order to identify the 

orientations of the Arab newspapers for these countries in their coverage of the coup 

events in Turkey, and how they dealt with the events, in addition to the sources that they 

relied on to obtain information and to what extent those newspapers are biased to the 

sources from which the news are transmitted. 

Based on the researcher's methodology and the findings of the study, it was found that 

the Arab newspapers differed significantly in their handling of the events of the July 15, 

2016 coup in Turkey. Some of them gave great importance to Turkish news in that 

period and some of them did not give much attention. They also differed in directing the 

Arab public opinion towards the latest coup, and were very similar in their reliance on 

news and information sources; however their formulation of news, reports and headlines 

differed according to the editorial policy of those newspapers based on the policy of the 

state. 

 


