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Batı ile Doğunun savaşında batı med-
yası Putin’e öyle bir fark attı ki doğu-
nun en büyük eksikliği olan “medya 

gücü” bir kez daha gözler önüne serdi.

KIMSE RUSYA ISTEDIĞINI   
 ALDI DEMEMELI

Bilmiyorum farkında mısınız ama batı 
bir tane bile kurşun atmadan Putin’in tüm 
planlarını alt üst etti. Herkesin dev güç de-
diği Rusya kendisinden kat ve kat güçsüz 
olan bir ülkeye karşı başladığı operasyonda 
rezil rüsva oldu. Bazı yorumcular ve politi-
kacılar işin içine duygularını da katıp Rus-
ya’nın bu savaştan istediğini elde ettiğini 
söylese de bu iş öyle değil. Rusya eğer Ki-
ev’e girseydi veya Zelenski’yi devirebilseydi 
o zaman tam olarak başarılı olacaktı. Gerisi 
hikâye. Ben anlamam. Koca Rusya’dan bah-
sediyoruz. O “koca” dediğimiz Rusya bunu 
yapamadı. Yapamadığı yetmiyormuş gibi 
bir de dünya da “savaş suçlusu”, “işgalci” ve 
“darbeci” bir ülke durumuna düştü. Peki 
Bütün bunlar neden oldu?

ENFORMASYON SAVAŞINDA FIYASKO
Elbette ki bunda Rusya’nın beceriksizliği, 

teknolojiyi yadsıyan ve hala II Dünya Sava-
şından kalma taktiklerle savaşa girmesi ve 
Ukrayna halkının kolay lokma olmadığını 
göstermesinin de rolü büyük, ama bence 
burada asıl altı çizilmesi gereken konu 
“enformasyon savaşı”. Bu enformasyon sa-
vaşında Rusya hiç ama hiç başarılı olamadı. 
Putin kısmi de olsa haklı olduğu bazı ko-
nular olmasına rağmen kendisini dünyaya 
ifade edemeyen bir lider durumuna düştü 
Bunun da en büyük nedeni medya oldu.

Batı medyası dünyayı dilediği gibi yö-
netebildiğini ve en büyük savaşta dahi algı 
operasyonu yaparak gündemi kendi lehine 
çevirebildiğini Ukrayna savaşında gösterdi. 
Geleneksel medyada en büyük TV kanalla-
rı, haber ajansları, gazeteler batının elinde. 
Ya Amerika ya da İngiltere’nin kontrolün-
de. Dijital medya, internet, sosyal medya 
deseniz yüzde yüz batının denetiminde. 

Facebook, Twitter, Google, Youtube gibi 
devam dijital enformasyon ağları NATO’yu 
temsil eden Amerika’nın kontrolünde. 
Doğu’nun nesi var? Çinlilerin bir “TikTok”u 
var, Rusların bir Yandex’i bir de Sputnik’leri 
var. Başkada hiçbir şey yok. 

Batı medyasının 
gücü Ukrayna savaşında 
da kendisini gösterdi. 
Zelenski’ye öylesine 
büyük bir destek verdi ki 
Rusya, Twitter’ı, Facebo-
ok’u kapatmak zorunda 
kaldı. Küresel çaplı 
organizasyonlar, etkinlikler ve akla gelen 
tüm gündem belirleyici faktörler batının 

elinde. Daha geçen gün 
2022 Grammy Ödülleri 
töreninde Zelenski’ye 
konuşma izni verdiler.  
Ödül töreni sırasında 
sahnedeki dev ekrandan 
konuşma yapan Zelenski 
bol bol edebiyat yaptık-
tan sonra “..bize destek 
olun sessiz kalmayın” 
dedi. 

Bunları incelerken 
kendi kendime düşün-
düm ve batı medyasının 

gerçekten de dünyayı 
yönetebilecek ve dünya-
nın dengelerini değişti-
rebilecek bir güce sahip 
olduğunu anladım. 1990 
yılındaki Körfez savaşında 
da öyle olmuştu. CNN 
aracılığı ile insanlar futbol 
maçı izler gibi canlı savaş 
izlemişlerdi. 

PEKI YA TÜRKIYE?
Batı medyasının bu 

gücü Türkiye’ye tehdit 
olabilir mi?

Olabilir. Bu büyük risk.
Sadece Batının değil 

doğunun da medyası 
Türkiye’ye tehdit niteliği taşıyor. Dikkat 
edin, şu an Türkiye’de faaliyet gösteren tüm 
uluslararası medya kuruluşları habercilik 
yapma yerine Türkiye’nin iktidar partisine 
karşı algı oyunları yapma derdinde. Siya-

sete müdahil olup 
iktidar partilerini 
belirleyecek güce 
erişmek istiyorlar.

PEKI TÜRKIYE 
NE YAPMALI?

Kendi küresel 
medya markalarını yaratmalı. Bu çok 
zor bir şey. Maalesef ülke olarak küresel 
marka yaratma konusunda zayıf kaldık 
ama en azından kamu medyası TRT ara-
cılığı ile Türkiye bir küresel çaplı medya 
gücüne sahip olmalı ki en ufak mesele-
de derdini bu batı ve doğu medyalarına 
karşı anlatabilsin.

UKRAYNA SAVAŞININ MEDYA 
CEPHESINDE KIM KAZANDI?
Rusya-Ukrayna 
savaşında 
konuşulması 
gereken 
konulardan 
biri de medya 
savaşlarında 
batının 
hakimiyetinin bir 
kez daha ortaya 
çıkması oldu. 

 

Resmi İlanlar: https://www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1593464

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, 
kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bakırköy 
İlçesi, Şevketiye Mahallesi, Gazievronos Ve Mevkii, 330 
Ada, 4 Parsel, 814,33 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 
22/150 Arsa Paylı, 2. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm, Mes-
ken Nitelikli Taşınmazın 1/2 Hissesi Satışa Konudur.

Özellikleri:Satışa ilişkin dosyada mevcut27.07.2021 
tarihli bilirkişi raporuna göre “Konu taşınmaz, İstanbul 
İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Gazi Evre-
nos Caddesi, 31 Can Apartmanında yer almaktadır. 
Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle 4-5 
katlı konut amaçlı kullanılacak şekilde yapılaşma söz 
konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu 
bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık 
ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafeler-
de karşılanabilmektedir. Bölge, üst düzey gelir grubuna 
sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge 
özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da 
güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanma-
sını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı 
tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.
Konu bina 814,33 m² alanlı arsa üzerine inşa edilmiştir. 
Bina; bodrum + zemin + 3 normalkattan müteşekkil, 
betonarme-karkas, ayrık nizamda inşa edilmiştir. Tapu 
Müdürlüğünde 30.12.1965 sayılı mimari projesine göre 
bodrum katta kapıcı dairesi, kalorifer daire, sığınak, 
zemin ve normal katlarda her katta 2 daireden toplam 8 
adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephe-
si akrilik boyalı, çatısı kiremit kaplıdır. Binaya giriş zemin 
kattan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina 
yaklaşık 54 yaşındadır. 2. Kat, 6 nolu mesken daire; 
Taşınmaz mimari projesinde net 110 m², brüt 142 m² kul-
lanım alanlıdır.Taşınmaz balkonlu salon ve mutfak, kiler, 
3 oda, wc, banyo, antre ve hol bölümlerinden oluşmak-
tadır. TAPU KAYITLARINDA KONU PARSELDEKİ BİNA 
İÇİN 02.09.2016 TARİH VE 10560 YEVMİYE NOSU İLE 
6306 SAYILI KANUN GEREĞİNCE RİSKLİ YAPIDIR 
ŞERHİ BULUNMAKTADIR. MAHALLİNDE YAPILAN 
İNCELEMEDE BİNADAKİ TÜM DAİRELER BOŞALTIL-
MIŞ VE BİNANIN GİRİŞ KAPISININ MÜHÜRLENDİĞİ 
GÖRÜLMÜŞTÜR. “denilmektedir.

İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünün 07.06.2021 tarihli imar durum 
belgesine göre; 330 ada 4 parsel; ‘’ 16.09.2007/28.11.20

12/18.05.2018 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama 
İmar Planında ayrık nizam, TAKS: 0.25, Hmax: 4 kat, 
(14.50 m.) irtifalı konut alanında kalmaktadır. Parselin 
karşı komşusu olan 324 ada 10 parel üzerinde tescilli 
eski eser yapılar olduğundan uygulamaaşamasında 
İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir. ’’ 
denilmiştir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL (Tapu kaydında belirtilen 
hisse bedelidir.)

KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan: Yönetim Pla-

nı:25/09/1968 2-Beyan: 6306 sayılı kanun gereğince 
riskli yapıdır. 02.09.2016-10560 3-Beyan: Diğer: Konusu 
İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğünün 19/01/2021 Ta. 1052817 Sayılı 
Yazısı Ve Eki 5573 Karar Nolu Yazısı Gereğince Koru-
ma Alanında Kalmaktadır.Tarih:-Sayı: 25/03/2021 - 5453 
Diğer:(Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir.)

1. Satış Günü : 18/05/2022 günü 16:00 - 16:10 arası
2. Satış Günü : 20/06/2022 günü 16:00 - 16:10 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat 

Salonu
SATIŞ ŞARTLARI : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci 

artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada 
tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alaca-
ğına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini 
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bu-
lunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan 
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebi-
lecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının 
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa 
satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen de-
ğerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fizi-
ken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya 
tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce 
T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 

5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tara-
fından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette 
yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz 
edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan 
teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerin-
den yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet 
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 12/03/2013 
tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak 
teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul 
üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı 
mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde 
gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Sa-
tış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım 
harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile 
teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.

İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu 
dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın 
tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya ya-
pılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynak-
lanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen 
İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar 
verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönün-
den; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yar-
gıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 
Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğin-
ce sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya 
aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması 
ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi 
halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına 
neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan 
kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklen-
meden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış 
bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi 
borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi 
yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin 
dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı 
kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sa-
yılı AATUHK’nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Ayrı-
ca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra 
dosyada vukubulacak KDV ve Damga vergisi ile ilgili 
olarak oran açlısından (Yargıtay 12. HD. 2015/23334 E. 
2015//27771 K. GİB’ nın 21.08.2013 Tarih 937670041-
1330 (28/2012-86) sayılı yazıları gereği) ileride eksik 
alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak 

KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına 
ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.

3- Tahliye işlemleri için “taşınmaz alıcıya ihale edilip 
bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 
(134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek 
tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından 
veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir 
belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları 
tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi 
için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ 
edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp 
taşınmaz alıcıya teslim olunur.” hükmünü içeren İ.İ.K 
135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gay-
rimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere 
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu 
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak-
tır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi 
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra 
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile 
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak-
lardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti 
borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı 
bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu ad-
reslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması 
halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat 
adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca ad-
res tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda 
yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gö-
rebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, baş-
kaca bilgi almak isteyenlerin 2021/388 Tlmt. sayılı 
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.25/03/2022

T.C. BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ
2021/388 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret suçundan Dairemizin 
yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/02/2022 tarihli ilamı ile 125/1, 
265/1, 265/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Abdurrazzak 
ve Zübeyde oğlu, 01/01/1965 doğumlu, Mardin, Midyat, Çavuşlu mah/
köy nüfusuna kayıtlı ABDÜLVAHİT AR tüm aramalara rağmen buluna-
mamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm 
özetinin Traji 50.000 üzerindeki gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edil-
miş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.04.2022

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE  
MAHKEMESİ 12. CEZA DAİRESİ

İ L A N DOSYA NO : 2021/725 ESAS
KARAR NO : 2022/382

BASIN: 1593392Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Davacı , TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , 
EKREM ÖZKARDEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak 
(Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı EKREM ÖZKARDEŞ yönünden daha önce adres araştırma-
sı ve T.K. İlgili maddeleri hükümlerince tebligat yapılmış ise de, tebliğ 
imkansızlığı olduğundan bugüne kadar adı geçen davalıya tebliğin yapı-
lamadığı anlaşıldığından, 15/12/021 tarihli bilirkişi Mehmet Raci Özden 
tarafından sunulan bilirkişi raporununilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı EKREM ÖZKARDEŞ’e ilgili bilirkişi raporunun tebliğine karar 
verilmiş olup, 12/09/2022 günü saat 10:50’de duruşma yapılacağı iş 
bu ilanla tebliğ edilen bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince 
tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi 
raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve 7201 sayılı 
tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılır. 01/03/2022

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. TÜKETİCİ 
MAHKEMESİNDEN

ESAS SAYISI : 2020/924 ESAS
İLAN

BATI medyasının bu kadar güçlü ol-
duğu bir dünya sisteminde şunun net 
bilinmesi lazım: Doğu’nun hiçbir za-
man maç kazanma şansı olmaz. Doğu 
ülkelerinin medyalarına bakıyoruz. 
2010’lu yıllarda Putin kendi küresel 
medyasını yaratmak istedi. Bu konuda 
ciddi girişimlerde de bulundu. Mesela 
Rus arama motoru Yandex’i küresel 
piyasalara açtı. Yandex başarılı oldu 
ama devamı gelmedi. Putin’in bir 
diğer girişimi Sputnik Medyanın dün-
yaya açılması oldu. Türkiye’de dahil 
pek çok ülkede yayın yapan Sputnik 
Rusya’nın enformasyon politikasında 
hiçbir varlık gösteremedi. Bırakın ba-
tıya alternatif bir haber ajansı olmayı 
faaliyette olduğu ülkelerde bile sesini 
duyuramadı. Mesela Türkiye’de yayın 
yapan Sputnik, iktidar partisi AK 

Parti’nin aleyhine yaptığı yayınlarla 
adını duyurdu. Oysa Sputnik ve onun 
radyosunun amacı Rusya’nın pers-
pektifinden bir habercilik yapmak 
olmalıydı ama olmadı. 

AL Jazeera bir geldi bir gitti. Ne-
den gelip neden gittiklerini onlar 
da anlamadı. Arapların satın 
aldığı Independent, birkaç 
ülkede faaliyet gösterdi. Bun-
lara ek olarak Türkiye’de de bir 
dijital portal olarak medyaya 
giriş yaptı ama ses getire-
medi. Çin, kendi ulusal 
medyasını Avrupa’da ve 
Türkiye’de değişik yatı-
rımlarla göstermek istedi ama onlar 
da yapamadı. Türkiye’de bir radyo ve 
butik dijital portal ile faaliyet gösterdi 
ama hiçbir varlık gösteremedi. Doğu-

nun tüm bu küresel medyalarını top-
lasanız bir tane CNN bile etmez. Böyle 
bir tabloda doğunun dünya üzerinde 
medyada ne kadar güçsüz olduğunu, 
medya bilgisinden yoksun ve cahilce 

yatırımlar yaptığını, batının ise ne 
kadar akıllıca medya yatırımları 

yaparak medyanın farklı işlev-
lerini habercilikle birleştirerek 
profesyonel bir “algı yönetimi” 
yapmada ne kadar usta oldu-

ğunu gösterdi. Bunun faturasını 
bu savaşta Rusya çok pis 

ödedi. Kendi medyasını 
yaratamadığı için derdini 
anlatamadı, algı operas-

yonu yapamadı ve bir anda Zelenski 
karşısında gariban bir duruma düştü. 
Putin bu savaşı cephede değil medya-
da kaybetti. 

BU MEDYA 
GÜCÜYLE 

DOĞU ASLA 
KAZANAMAZ 

BU mini savaş III dünya savaşının 
bir demosu gibi oldu. Nükleer si-
lahları bir kenara koyarsak bundan 
sonra bu gibi savaşlarda batının 
her zaman kazanacağını anladık. 
Batının elindeki en büyük koz olan 
“ekonomik üstünlük” ve “medya 
gücü” doğunun da en büyük zafiye-
ti olarak tarihe geçti. Doğu belki ba-
tının ekonomik üstünlük konusun-
daki avantajını Çin’le dengeleyebilir 
ama “medya gücü” konusundaki 
açığını asla kapatamaz. Çünkü batı 
medyası doğunun da beceriksizliği 
sayesinde çok ileride. Artık öyle bir 
dünyada yaşıyoruz ki batı medyası 
ne derse o oluyor. Batı medyasının 
söylediği bir “yalan” eğer doğru 
olarak kabul görmesi gerekiyorsa, 
kabul görüyor ve o “yalan” doğru 
oluyor.  

Bunu Putin gördü mü bile-
mem, danışmanları ona modern 

dünya düzeninde medyanın algı 
yaratmadaki önemini anlatıp bu 
konuda Rusya’nın çok geride kaldı-
ğını anlattılar mı bilemem ama an 
itibariyle algı savaşlarının da etkisi 
ile Zelenski bir “kahraman”, Putin ise 
bir “cani”ye döndü, amaçlanan algı 
bu şekilde gelişti.

Çini ile, Hindistan’ı ile Rusya’sı 
ile Japonya’sı ile doğunun “biz 
medyada neden batının bu kadar 
gerisinde kaldık?” diye düşünmesi 
ve bu konuya yönelik bir stratejik 
yapılanmaya gitmesi lazım. Yoksa 
çok kutuplu dünya yaratılsa bile 
batı medyası karşı kutbu tek başına 
bir tane kurşun bile atmadan yok 
eder. Ben Putin’in yerinde olsaydım 
kurmaylarıma kızacağıma Russia 
Today, Sputnik gibi küresel medya-
larının yöneticilerine kızardım. Tabi 
ki Putin’de o vizyon var mı o ayrı bir 
mesele…

Batı medyası ne derse o oluyor

Doç. Dr. Michael 
KUYUCU


