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asowe protesty na Bliskim Wschodzie
i w Afryce Póánocnej, odbywające siĊ
w pierwszej poáowie 2011 roku, zostaáy zapoczątkowane podpaleniem siĊ ulicznego sprzedawcy w Tunezji. Po sukcesie protestów tunezyjskich (w postaci wydalenia prezydenta Zine
El-Abidine Ben Aliego), ludnoĞü sprzeciwiająca siĊ autorytarnym rządom w Egipcie zaczĊáa
siĊ gromadziü táumnie na kairskim placu Tahrir.
DziĊki relacjom telewizyjnym i internetowym
niezadowoleni ze swojej sytuacji obywatele wielu innych paĔstw regionu organizowali
wystąpienia publiczne domagające siĊ zmian
politycznych. Fenomen tych masowych przypadków nieposáuszeĔstwa obywatelskiego, początkowo okreĞlanych jako niepokoje czy wrzenie w regionie, z czasem zyskaá w wiĊkszoĞci
globalnych mediów nacechowane pozytywnie
miano Arabskiej Wiosny lub Arabskiego Przebudzenia. Obydwie nazwy nawiązywaáy bezpoĞrednio do dziewiĊtnastowiecznej Wiosny Ludów i dwudziestowiecznej Jesieni Ludów.
Niniejszy artykuá przedstawia wyniki analizy
treĞci artykuáów dotyczących Arabskiej Wiosny,
pochodzących z tureckiej codziennej prasy anglojĊzycznej w okresie styczeĔ–czerwiec 2011
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roku. W obliczu rewolucji politycznych w Ğwiecie arabskim wĞród zachodnich publicystów popularne staáo siĊ wskazywanie obecnego ustroju
Turcji jako modelu demokracji dla Bliskiego
Wschodu1. JednoczeĞnie Turcja od czasu objĊcia
rządów przez PartiĊ SprawiedliwoĞci i Rozwoju (turecki skrót: AKP) w 2002 r., szczycąc siĊ
wysokim wzrostem gospodarczym, rozpoczĊáa
politykĊ zagraniczną wskazującą na chĊü posiadania wiĊkszego wpáywu na ksztaát polityki
paĔstw regionu. Nastroje związane ze wzrostem
znaczenia Turcji na Bliskim Wschodzie moĪna
byáo w 2011 r. wyczytaü nie tylko w zachodnich
mediach, ale takĪe w tureckiej prasie.
Zbadanie opinii na temat wydarzeĔ Arabskiej Wiosny wyraĪanych przez tureckich
publicystów wydaje siĊ interesujące równieĪ
ze wzglĊdu na ciąĪącą na nich koniecznoĞü
negocjacji pomiĊdzy kulturami zachodnimi
i bliskowschodnimi. Perspektywa Turcji áączy
bowiem spojrzenie z obrĊbu regionu – bezpoĞredniego sąsiedztwa rewolucji – ze spojrzeniem
w pewnym stopniu europejskim i zachodnim.
NaleĪy bowiem pamiĊtaü, Īe to paĔstwo jest
czáonkiem Rady Europy, dáugoletnim czáonkiem NATO i kandydatem do Unii Europejskiej.

B. Ghosh, The Modern Islamist, “Time International” 2011, nr 21 (178), s. 24–32; por. J. Zdanowski, Bliski
Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Kraków 2011, s. 210–215.
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AnglojĊzyczne dzienniki stanowią zaĞ szczególny przypadek prasy tureckiej, gdyĪ zamieszczane w nich informacje i komentarze mogą
wspieraü lub przeciwstawiaü siĊ polityce zagranicznej prowadzonej przez TurcjĊ.
W pierwszej czĊĞci pracy zostaáa zarysowana
krótka charakterystyka tureckiego rynku prasowego. NastĊpnie przedstawiono metodologiĊ i specyÞkĊ przeprowadzonych badaĔ. Ostatnie czĊĞci
artykuáu zostaáy poĞwiĊcone iloĞciowym badaniom agenda setting oraz uramowienia. Badania
iloĞciowe zostaáy uzupeánione jakoĞciową analizą
sposobów obrazowania w badanych gazetach tematyki wyáonionej z analizy agenda setting.

Podstawowe informacje o tureckim
rynku prasowym
Początków prasy tureckiej naleĪy upatrywaü jeszcze w pierwszej poáowie XIX wieku. W 1828 r.
zarządca Egiptu Kavalalõ Mehmed Ali Paúa rozpocząá wydawanie gazety “Vekayi-i Mõssõriyye”,
a 11 listopada 1831 r. ukazaá siĊ pierwszy numer
oÞcjalnego tygodnika Imperium OsmaĔskiego,
“Takvim-i Vekavi”2. Szczególnie waĪne dla dzisiejszej sytuacji na rynku prasowym byáa, prowadzona przez rząd Turcji w latach osiemdziesiątych
XX wieku, liberalizacja gospodarki kraju, która
doprowadziáa do prywatyzacji gazet i powstawania pierwszych duĪych grup medialnych.
Mimo prawnego zabezpieczenia wolnoĞci
prasy poziom swobody sáowa jest oceniany
zarówno przez miĊdzynarodowych komentatorów, jak i samych mieszkaĔców Turcji3 bardzo
krytycznie. Nawet najnowsze akty prawne nie
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chronią rynku przed duĪą koncentracją i w konsekwencji – oligopolizacją4. Internet jest cenzurowany, a prasĊ moĪna karaü w tak wieloznacznych przypadkach, jak „zagroĪenie dla jednoĞci
narodu i bezpieczeĔstwa kraju”. Co wiĊcej,
ostatnia dekada pokazaáa, Īe istnieją takĪe inne
metody nacisku na media – na przykáad przez
kary za nieprawidáowoĞci podatkowe. Jeszcze
w czerwcu 2012 r. ponad setka dziennikarzy
tureckich byáa przetrzymywana w aresztach
i wiĊzieniach pod zarzutem domniemanego
udziaáu w zamachu stanu, a duĪa czĊĞü z nich
pozostawaáa tam bez postawienia zarzutów.
W formie drukowanej wychodzą w Turcji
dwa dzienniki angielskojĊzyczne. „Today’s
Zaman” i „Hürriyet Daily News”, które sprzedawane są w caáym kraju, a ich redakcje mają
gáówne siedziby w Stambule. Natomiast przekazywaniu bieĪących informacji z Turcji w postaci cyfrowej sáuĪą np. takie serwisy jak „Turkishpress.com” oraz „Turkish Weekly”.
„Zaman” to tureckojĊzyczna gazeta o proÞlu promuzuámaĔskim, która ukazuje siĊ od
1986 roku. Jej autorzy popierają partiĊ rządzącą
i okreĞlają siĊ jako dziaáacze na rzecz demokracji, a pogáoski intensywnie rozgáaszane w kraju
mówią o Þnansowaniu tego tytuáu prasowego
przez umiarkowany ruch islamski Hizmet, zaáoĪony przez tureckiego teologa Fetullaha Gülena. OÞcjalnie „Zaman” nie naleĪy do Īadnego
ugrupowania religijnego lub politycznego, ale
w redakcji zarówno tego dziennika, jak i „Today’s Zaman” pracują publicyĞci związani z ruchem Gülena5. Obie gazety naleĪą do koncernu

L. Büúra, Ö. Tülü, History of Turkish Press, http://marmara.academia.edu/BusraLivan/Papers/199585/ history_of_turkish_press [dostĊp: 15.05.2012].
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Por. A. SzymaĔski, MiĊdzy islamem a kemalizmem – problem demokracji w Turcji, Warszawa 2008,
s. 123–133.
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C. Sözeri, Z. Güney, The Political Economy of the Media in Turkey: A Sectoral Analysis, http://www.tesev.org.
tr/Upload/Publication/67e244dd-5c21-4d34-8361-4c7f3d003140/11461ENGmedya2WEB21_09_11.pdf [dostĊp:
15.05.2012].
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A. Kuru, Changing Perspectives on Islamism and Secularism in Turkey: The Gülen Movement and The AK
Party, http://www.setav.org/ups/dosya/28015.pdf [dostĊp 20.06.2012].
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medialnego Feza Publishing. AnglojĊzyczny
odpowiednik „Zaman” – „Today’s Zaman” –
zostaá zaáoĪony w 2007 r., a jak podaje redaktor
naczelny Bülent Keneú, w rok od pierwszego
wydania dziennik osiągnąá sprzedaĪ najwyĪszą
wĞród tureckiej codziennej prasy anglojĊzycznej. Redakcja szczyci siĊ wspóápracą z zachodnimi dziennikami, a proÞl ideologiczny tego
tytuáu prasowego jest podobny do „Zaman”,
przy czym tematyka jest dostosowana dla czytelników zagranicznych.
„Hürriyet” to gazeta o proÞlu liberalno-nacjonalistycznym. Zostaáa zaáoĪona w 1948 r.
przez Sedata Simavi, a w 1994 r. kupiáa ją grupa
Do÷an bĊdąca obecnie jednym z najwiĊkszych
holdingów na tureckim rynku medialnym. PublicyĞci tego dziennika są przeciwni rządom
Recepa Tayyipa Erdo÷ana. CzĊĞü z nich ma
tradycyjne kemalistowskie poglądy polityczne,
podczas gdy czĊĞü wyznaje bardziej reformistyczne wartoĞci, toteĪ w obrĊbie grupy wspóápracowników tej gazety dochodzi do polemik.
Początki „Hürriyet Daily News” siĊgają 1961 r.,
gdy rodzina dziennikarska Cevik, po uzyskaniu
pomocy od tureckiego ministerstwa spraw zagranicznych, zaczĊáa wydawaü „Turkish Daily
News”, który wtedy kierowano gáównie do
Īoánierzy NATO stacjonujących w kraju oraz
dyplomatów innych paĔstw pracujących w Turcji. W 2000 r. gazeta zostaáa sprzedana grupie
Do÷an Holding, która szeĞü lat póĨniej zmieniáa
nazwĊ na „Hürriyet Daily News”. W pierwszej
dekadzie XXI w. pojawiaáo siĊ tam wiele táumaczeĔ na angielski z dzienników „Hürriyet”
i „Radikal” i liczba artykuáów specjalnie przygotowywanych dla tego angielskojĊzycznego
dziennika stopniowo rosáa.
Przedstawiony powyĪej opis proÞli wybranych tureckich tytuáów prasowych moĪe Ğwiad-
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czyü o tym, Īe podziaáy związane z poparciem
róĪnych grup politycznych są na tamtejszym
rynku wyraĨne. Badania Aliego Çarko÷lu i Gözde Yavuz6 wykazaáy, Īe w Turcji panuje raczej
wysoki stopieĔ odpowiednioĞci miĊdzy prasą
a poglądami politycznymi, zaĞ pomiĊdzy latami 2002 a 2007 wzrastaá pluralizm zewnĊtrzny,
natomiast malaá wewnĊtrzny, co prowadziáo do
homogenizacji grup czytelniczych danych gazet. Najbardziej monolityczne pod wzglĊdem
wyborów politycznych odbiorców byáy dzienniki: „Zaman”, tytuáy konserwatywne takie jak
„Milli Gazete”, „Yeni ùafak” oraz kemalistowski „Cumhuriyet”.

SpecyÞka przeprowadzonej analizy
treĞci prasy
Jak wskazuje Bogusáawa Dobek-Ostrowska7,
komunikowanie polityczne to celowe nadawanie przekazów o polityce. Zazwyczaj w jego
ramach wyróĪnia siĊ: propagandĊ, reklamĊ
i public relations. Analizowane artykuáy przedstawiaáy (explicite bądĨ implicite) poglądy autora lub autorki na opisywane wydarzenia polityczne. Dlatego moĪna uznaü, Īe przedmiot
niniejszych badaĔ zawiera elementy komunikowania politycznego. W dodatku analizowane dzienniki są skierowane gáównie do obcokrajowców, którzy przebywają w Turcji. Tym
samym przekazywane przez nie treĞci kreują
pewien obraz Turcji oraz wydarzeĔ miĊdzynarodowych. Mogą w dodatku stanowiü elementy
polityki miĊdzynarodowej tego kraju. PoniewaĪ
w toku badaĔ skoncentrowano siĊ jedynie na
opinii publicystów, a nie ich odbiorców, to zastosowaną technikĊ badawczą moĪna uznaü za
analizĊ treĞci, a nie za analizĊ dyskursu. Zatem
badane byáo, zawarte w artykuáach, „preferencyjne kodowanie”, o którym pisaá Stuart Hall,

A. Çarko÷lu, G. Yavuz, Press-party Parallelism in Turkey: An Individual Level Interpretation, “Turkish Studies” Vol. 11 (2011), nr 4, s. 613–624.
7
B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 131–132.
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a nie moĪliwoĞci „partyzanckiego odbioru”, na
który káadá nacisk John Fiske8.
Od czasu publikacji artykuáu The Agenda Setting Function of Mass Media Maxwella
McCombsa i Donalda Shawa w 1972 roku9,
w studiach nad mediami szczególną uwagĊ
zwraca siĊ na porządek dobieranych tematów
i jego wpáyw na poziom zaitneresowania odbiorców danymi problemami. Wielu medioznawców, w tym Salma Ghanem10, zauwaĪyáo
jednak, Īe badanie samego doboru tematów
nie wystarczy, gdyĪ pewne opisywane atrybuty
dotyczące owych tematów mogą sprawiaü, Īe
treĞü bĊdzie bardziej dostrzegalna i zapadająca w pamiĊü. Owe cechy sposobu opisu bĊdą
wpáywaáy takĪe na zmianĊ poglądów i stopnia zainteresowania danym tematem. Zgodnie
z tymi spostrzeĪeniami zauwaĪono koniecznoĞü
gáĊbszej analizy, czĊsto nazywanej agenda setting drugiego stopnia. Mogą siĊ na nią skáadaü
miĊdzy innymi analiza ramowa i analiza primingu (torowania, czyli porządku cech, który
wpáywa na postrzeganie i pamiĊü odbiorców).
RóĪne teorie primingu odwoáywaáy siĊ do cech
kognitywnych i związanych z nimi efektów:
dostĊpnoĞci i przystawalnoĞci informacji do
wiedzy juĪ posiadanej11. Polscy badacze mediów Ewa Nowak i Rafaá Riedel12 podkreĞlili
obecnoĞü zarówno iloĞciowych, jak i jako-
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Ğciowych aspektów primingu, które wiąĪą siĊ
z hierarchią przedstawianych tematów oraz ze
sposobem opisu. W swoich badaniach agenda
setting i primingu, Nowak i Riedel sprawdzali, jakie tematy stanowiáy oĞ, wokóá której byá
konstruowany przekaz artykuáów. Z podobnego
ujĊcia skorzystano przy realizacji przedstawionych badaĔ.
Przedmiotem opisu artykuáów informacyjnych w obu badanych tureckich dziennikach
najczĊĞciej byáy te same wydarzenia związane z Arabską Wiosną. By sprawdziü róĪnicĊ
pomiĊdzy badanymi dziennikami pod kątem
nadawania porządku opisywanym wydarzeniom i problemom, dokonano analizy agenda setting. Przeprowadzenie analizy ramowej
miaáo zaĞ sprawdziü kontekst i sposób przedstawiania informacji. Holli A. Semetko i Patti
M. Valkenburg13 są autorkami najczĊĞciej stosowanej typologii ram, rozumianych za Russel
W. Neumanem jako „konceptualne narzĊdzia,
na których media i jednostki opierają siĊ podczas komunikowania, interpretowania i ewaluowania informacji”14. Na ową typologiĊ skáadaáy siĊ ramy: „konßiktu”, „ludzkich spraw”,
„przypisania odpowiedzialnoĞci”, „moralnoĞci”
i „ekonomicznych konsekwencji”. Na polskim
gruncie stosowaá je w badaniach miĊdzy innymi
Marek Palczewski15. Z operacjonalizacji tego

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków 2000.
9
M.E. McCombs, D.L. Shaw, The Agenda Setting Function of Mass Media, „The Public Opinion Quarterly”,
Vol. 36 (1972), nr 2, s. 176–187.
10
por. M.E. McCombs, A Look at Agenda-setting: past, present and future, „ Journalism Studies”, Vol. 6 (2005),
nr 4, s. 543–557.
11
E. Nowak, Koncepcja primingu w studiach nad komunikowaniem politycznym, „Studia Medioznawcze” 2012,
nr 2, s. 117–132.
12
E. Nowak, R. Riedel, Agenda Setting, Priming, Framing. Analiza porównawcza telewizyjnych audycji informacyjnych TVN i TVP1 w okresie kampanii przedwyborczych w Polsce 2005 i 2007 r., „Zeszyty Prasoznawcze”
2008, R. LI, nr 1–2, s. 193–194.
13
H.A. Semetko, P.M. Valkenburg, Framing European politics: a content analysis of press and television news,
„Journal of Communication” Vol. 50 (2000), nr 2, s. 93–109.
14
W.R. Neuman, M.R. Just, A.N. Crigler, Common Knowledge, Chicago 1992. s. 60.
15
M. Palczewski, Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w WiadomoĞciach TVP i Faktach
TVN, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 1, s. 31–45.
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autora korzystano podczas realizacji opisywanych badaĔ.
Za jednostkĊ analizy posáuĪyá artykuá, który byá nastĊpnie kaĪdorazowo badany pod kątem agenda setting i uramowiania oraz zgodnie z kluczem kategoryzacyjnym opartym
o jakoĞciowy schemat analizy prasy Geroge’a
Gerbnera16. Dobór próby w postaci numerów
dzienników „Today’s Zaman” i „Hürriyet Daily
News” (stanowiących jedyne tureckie dzienniki
anglojĊzyczne), opieraá siĊ na technice dwóch
konstruowanych tygodni17. Pierwsza wzmianka
o protestach w Tunezji pojawiáa siĊ tureckiej
prasie dopiero 7 stycznia 2011 roku, toteĪ tĊ
datĊ przyjĊto za początek analizowanego okresu wydawniczego. Jako jego koniec wybrano
początek czerwca 2011 roku, co byáo podyktowane wyborami do parlamentu tureckiego,
które odbyáy siĊ 6 czerwca. Im bliĪej byáo do
daty wyborów, tym wiĊcej obszernych artykuáów w badanych tytuáach prasowych dotyczyáo kampanii wyborczej, a mniej miejsca na ich
áamach poĞwiĊcano sytuacji politycznej i spoáecznej na Bliskim Wschodzie.
WĞród wydaĔ „Hürriyet Daily News” znalazáo siĊ 106 artykuáów, a wĞród egzemplarzy „Today’s Zaman” – 119 tekstów związanych z Arabską Wiosną. Numery pierwszego z badanych
dzienników zawieraáy po 16 stron, a drugiego po
19 (w sobotĊ – 20). Na áamach „Today’s Zaman”
pojawiaáo siĊ takĪe wiĊcej krótszych komentarzy
publicystycznych niĪ w „Hürriyet Daily News”.

Analiza agenda setting i uramowienia
artykuáów poĞwiĊconych tematyce
Arabskiej Wiosny
Na początku przedstawiania wyników analizy
zawartoĞci codziennej angielskojĊzycznej pra-
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sy tureckiej warto zauwaĪyü, Īe „Hürriyet Daily
News” jak i „Today’s Zaman” dostarczaáy informacji o szerokim spektrum tematycznym,
a ich dziennikarze czĊsto odwoáywali siĊ do
historii konkretnych krajów i wydarzeĔ z nimi
związanych, by wyjaĞniü czytelnikom kontekst.
Obydwa tytuáy w ramach komentarzy publicystycznych dopuszczaáy rozmaite gáosy, nieraz
niekoniecznie zgodne z tendencjami ideologicznymi redakcji. Poziom owego zróĪnicowania nie byá jednak zbyt duĪy. ToteĪ próĪno
byáo szukaü jednoznacznej krytyki premiera
Erdo÷ana w „Today’s Zaman” oraz analogicznie – jednoznacznego poparcia jego polityki
w „Hürriyet Daily News”.
WĞród 225 przeanalizowanych artykuáów
na temat Arabskiej Wiosny najwiĊcej z nich dotyczyáo informacji o wydarzeniach (stanowiáy
68% próby). Mniej niĪ czwartą czĊĞü stanowiáy
komentarze publicystyczne i felietony zamieszczane na ogóá w osobnych dziaáach dzienników.
Natomiast najrzadziej w kontekĞcie Arabskiej
Wiosny poruszano tematykĊ ekonomiczną,
która stanowiáa niecaáe 10% próby. Dokáadny
podziaá próby na rodzaje publikacji prasowych
obrazuje tabela 1.
Przeprowadzona analiza iloĞciowa agenda setting oraz uramowienia miaáa za zadanie
odpowiedzieü na pytania: jakie tematy byáy
uznawane za nadrzĊdne w porządku przekazywania wydarzeĔ Arabskiej Wiosny oraz z jakiej
perspektywy (ramy) byáy one przedstawiane.
Problematyka róĪnych sposobów opisywania
danych kwestii oraz bezstronnoĞci zostaáy omówione w dalszej czĊĞci artykuáu poĞwiĊconej
analizie jakoĞciowej.
Poziom nagáoĞnienia wydarzeĔ związanych
z Arabską Wiosną oraz turecką polityką wobec

G. Gerbnera, Mass Media Discourse: Message System Analysis as a Component of Cultural Indicators [w:]
Discourse and Communication. New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication, ed. by
T.A. van Dijk, Berlin–New York 1985, s. 13–25.
17
M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartoĞci mediów, Kraków 2004, s. 64–66.
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Tabela 1. Podziaá na rodzaje przeanalizowanych artykuáów prasowych18
Artykuá informacyjny

Komentarz publicystyczny Informacja ekonomiczna

HDN (N = 106)

74 (69,8%)

25 (23,6%)

7 (6,6%)

TZ (N = 119)

79 (66,4%)

39 (32,8%)

1 (0,8%)

obydwa dzienniki

153 (68%)

50 (22,2%)

22 (9,8%)

bliskowschodnich protestów byá jednakowo
wysoki w obu tytuáach prasowych. Tematyka
protestów w Tunezji, Egipcie, Libii i Syrii znalazáa siĊ na okáadkach obydwu dzienników19.
W ramach dziaáów publicystycznych we
wszystkich przeanalizowanych numerach przewaĪaáy komentarze równieĪ poĞwiĊcone tematyce Arabskiej Wiosny. W miarĊ upáywu czasu
ta problematyka ustĊpowaáa miejsca tematyce
wyborów parlamentarnych w Turcji. Porównując wydanie z dnia 7 marca (Ğrodkowe spoĞród
wylosowanych) do opublikowanego 20 maja
(najpóĨniejsze z wylosowanych), liczba artykuáów dotyczących Arabskiej Wiosny w obydwu
tytuáach zmalaáa o ponad poáowĊ.20
W ramach analizy agenda setting sprawdzono tematy w odniesieniu do których przedstawiono kwestie opisane w danym artykule. Ze
wzglĊdu na znaczną róĪnorodnoĞü wydarzeĔ
(protesty odbywaáy siĊ w wielu krajach Bliskiego Wschodu), nie mierzono hierarchicznoĞci
przekazu informacji (ukazywaáy siĊ one wymiennie we wszystkich dziaáach gazet, zaleĪnie
od wydarzeĔ toczących siĊ w czasie wydania danego numeru), lecz wyróĪniono czĊstotliwoĞü
wystĊpowania bardziej ogólnych kategorii
tematów, które jednak powtarzaáy siĊ regularnie. Byáy to informacje o sytuacji krajów ogar-
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niĊtych Arabską Wiosną, problematyka tureckiej polityki zagranicznej wobec tych paĔstw,
problematyka tureckiej polityki wewnĊtrznej
oraz problematyka polityki miĊdzynarodowej
krajów zachodnich oraz Izraela (przewaĪnie
traktowano politykĊ tych paĔstw za toĪsamą).
CzĊstotliwoĞü poruszania owych tematów obrazuje tabela 2.
Rozkáad problematyki, wokóá której koncentrowaáy siĊ badane artykuáy, byá podobny dla
obydwu tytuáów prasowych. NajwiĊcej miejsca
poĞwiĊcono sytuacji krajów bliskowschodnich
ogarniĊtych protestami. Ponad poáowa (63,1%)
przeanalizowanych artykuáów byáa zorientowana
wokóá tego tematu. Blisko co piąty artykuá (zarówno w „Hürriyet Daily News”, jak i „Today’s
Zaman”) dotyczyá tureckiej polityki zagranicznej.
PolitykĊ miĊdzynarodową krajów Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela traktowano zazwyczaj jako toĪsamą – jej opisowi i ocenie poĞwiĊcono nieco wiĊcej miejsca w „Today’s
Zaman” (10,1%) niĪ w „Hürriyet Daily News”
(16,8%). Niewielka czĊĞü artykuáów (mniejsza
niĪ 3% próby) dotyczących Arabskiej Wiosny odnosiáa siĊ do wewnĊtrznej sytuacji w Turcji i rządów premiera Erdo÷ana. Inne problemy wokóá
których koncentrowaáy siĊ analizowane artykuáy
nie przekroczyáy áącznie 5% próby.

W prezentowanej tabeli N oznacza liczbĊ przeanalizowanych artykuáów prasowych.
Artykuáy związane z Arabską Wiosną byáy na czoáówce 4 okáadek z 16 wydaĔ „Today’s Zaman” oraz
3 z 15 wydaĔ „Hürriyet Daily News”. DuĪo wiĊcej tekstów miaáo postaü krótszej wzmianki na okáadce lub zdjĊcia
zapowiadającego szerszy artykuá. Tematyka Arabskiej Wiosny dominowaáa równieĪ w dziaáach poĞwiĊconych wydarzeniom miĊdzynarodowym w wiĊkszoĞci wydaĔ obydwu gazet.
20
AĪ 15 artykuáów „Hürriyet Daily News” z 7 marca 2011 r. byáo poĞwieconych tej tematyce, podczas gdy
20 maja – juĪ jedynie 7. Podobnie w „Today’s Zaman” – 7 marca ukazaáo siĊ 7 artykuáów poĞwiĊconych Arabskiej
WioĞnie, a 20 maja – juĪ tylko 3.
19
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Tabela 2. Analiza agenda setting21
Sytuacja
na Bliskim
Wschodzie

Polityka
zagraniczna
Turcji

Polityka
wewnĊtrzna
Turcji

Polityka
miĊdzynarodowa
Zachodu i Izraela

Inne

HDN (N = 106)

68 (64,2%)

23 (21,7%)

2 (1,9%)

8 (7,5%)

5 (4,7%)

TZ (N = 119)

74 (62,2%)

24 (20,2%)

4 (3,4%)

12 (10,1%)

5 (4,2%)

obydwa dzienniki

142 (63,1%)

47 (20,9%)

6 (2,7%)

20 (16,8%)

10 (4,4%)

Tabela 3. Uramowienie artykuáów
„Hürriyet Daily News”

„Today’s Zaman”

Obydwa dzienniki

40 (37,7%)

35 (29,4%)

75 (33,3%)

3 (2,8%)

3 (2,5%)

6 (2,7%)

14 (13,2%)

18 (15,1%)

32 (14,2%)

rama moralnoĞci

6 (5,7%)

0

6 (2,7%)

rama ekonomii

10 (9,3%)

9 (7,6%)

19 (8,4%)

ramy mieszane

2 (1,9%)

3 (2,5%)

5 (2,2%)

75 (70,8%)

68 (57,1%)

143 (63,6%)

rama konßiktu
rama ludzkich spraw
rama odpowiedzialnoĞci

suma uramowionych

W celu sprawdzenia ram opisu wyróĪnionych kategorii przeprowadzono analizĊ framingu, zaĞ pogáĊbieniu wyników sáuĪyáa jakoĞciowa analiza treĞci koncentrująca siĊ na sposobach
przedstawiania problemów wyróĪnionych podczas analizy agenda setting.
Dla 143 spoĞród 225 artykuáów wyáoniono
ramy interpretacyjne. Uznanie przynaleĪnoĞci do
danej ramy byáo oparte na twierdzącej odpowiedzi na co najmniej dwa z czterech pytaĔ danej
ramy. JeĞli dwie ramy uzyskaáy wiĊcej niĪ jedną
odpowiedĨ pozytywną, to wybrano dominującą,
natomiast przypadek takiej samej iloĞci wskazaĔ uznano za ramĊ mieszaną22. Okazaáo siĊ, Īe
trzykrotnie wystąpiáy mieszana rama konßiktu
i rama ludzkich spraw, zaĞ jednokrotnie – mieszane ramy: odpowiedzialnoĞci i ekonomii, kon-

21

ßiktu, ludzkich spraw, ekonomii. CzĊstotliwoĞü
poszczególnych ram obrazuje tabela 3.
W sumie uzyskano 581 odpowiedzi pozytywnych (na 900 moĪliwych dla danej ramy,
a 4500 moĪliwych dla wszystkich ram). WskaĨnik nasycenia ramami dla „Hürriyet Daily
News” wyniósá 71,2%, a dla „Today’s Zaman”
– 56,8%. Dla obydwu tytuáów prasowych nasycenie wyniosáo 64,6%, co stanowi Ğrednio prawie
3 wskazania pozytywne dla jednego artykuáu (na
20 moĪliwych). Obydwa badane dzienniki posiadaáy podobną hierarchiĊ ramowania. W analizowanych tytuáach prasowych najwiĊcej artykuáów
(wiĊcej niĪ co czwarty) miaáo ramĊ konßiktu,
drugą najczĊĞciej wystĊpującą byáa rama odpowiedzialnoĞci (powyĪej 10% artykuáów obydwu dzienników), a trzecią – rama ekonomii.

W prezentowanej tabeli N oznacza liczbĊ przeanalizowanych artykuáów prasowych
Jak wspominano wyĪej, operacjonalizacja zostaáa zapoĪyczona z analizy framingu autorstwa Marka Palczewskiego; Zob tegoĪ, Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w WiadomoĞciach TVP i Faktach
TVN, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 1, s. 31–45.
22
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Natomiast obydwa tytuáy znacząco róĪniáy siĊ
pod kątem iloĞci artykuáów posiadających ramĊ
moralnoĞci. Ani jeden artykuá „Today’s Zaman”
nie uzyskaá jednoczeĞnie dwóch odpowiedzi
pozytywnych na pytania tej ramy, podczas gdy
najrzadziej stosowaną ramą w „Hürriyet Daily
News” (trzykrotnie) byáa rama ludzkich spraw.
Nasycenie poszczególnymi ramami, stanowiące
stosunek odpowiedzi pozytywnych na pytania
danej ramy do potencjalnie pozytywnych, przedstawia szczegóáowo tabela 4.
Tabela 4. WskaĨniki nasycenia ramami dla poszczególnych dzienników

rama konßiktu
rama ludzkich spraw

„Hürriyet
Daily
News”
29,5%

„Today’s
Zaman”
24,4%

4,0%

3,8%

22,6%

19,7%

rama moralnoĞci

7,1%

3,4%

rama ekonomii

8,0%

7,4%

rama odpowiedzialnoĞci

Mimo Īe „Hürriyet Daily News” byáo ogólnie bardziej nasycone ramami, to w obydwu
dziennikach stopieĔ nasycenia byá podobny.
DuĪa róĪnica ponownie dotyczyáa ramy moralnoĞci, lecz najwiĊksza – ramy konßiktu.
Pozostaáe ramy róĪniáy siĊ pomiĊdzy dziennikami jedynie kilkoma punktami procentowymi.
WiĊksze uramowienie „Hürriyet Daily News”
mogáo siĊ wiązaü z przedstawianiem wydarzeĔ
związanych z Arabską Wiosną w sposobie informacji o konßikcie. Na áamach „Today’s
Zaman” bliskowschodnie protesty opisywano
czĊĞciej bez wyraĨnej ramy lub – z uwagi na
politykĊ zagraniczną konkretnych paĔstw –
wiĊcej artykuáów zostaáo napisane z perspektywy ramy odpowiedzialnoĞci (por. tabela 2.).
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W obydwu tytuáach prasowych relacje najczĊĞciej opieraáy siĊ na cytowaniu danej strony
(np. polityka, protestującego, uchodĨcy) oraz
zdawkowym przytoczeniu racji drugiej strony.
Przy czym przytaczanie wypowiedzi obu stron
czĊĞciej zdarzaáo siĊ w „Hürriyet Daily News”.
SpoĞród 106 przeanalizowanych artykuáów tej
gazety w 29 z nich (27%) moĪna znaleĨü cytaty
z dwóch lub wiĊcej stron konßiktu, zaĞ w „Today’s Zaman” – w 16 (13%) na 119 artykuáów.
Zestawienie ram odpowiadających artykuáom dotyczącym gáównych tematów wyáonionych z analizy agenda setting obrazuje tabela 523.
Wynika z niej, Īe sytuacja paĔstw ogarniĊtych
protestami byáa najczĊĞciej (prawie poáowa tego
typu artykuáów) pokazywana z perspektywy
ramy konßiktu. PolitykĊ zagraniczną Turcji opisywano najwiĊcej razy bez ram lub za pomocą
ramy odpowiedzialnoĞci. Byáa to takĪe najczĊĞciej stosowana rama w odniesieniu do komentowania polityki zagranicznej paĔstw zachodnich
oraz Izraela. Do opisu polityki wewnĊtrznej Turcji uĪywano najczĊĞciej równieĪ ramy odpowiedzialnoĞci lub Īadnej z wyróĪnionych ram.
Opisane wczeĞniej zaleĪnoĞci w uramowieniu tematów przewodnich są podobne zarówno dla „Hürriyet Daily News”, jak i dla „Today’s Zaman”, co obrazują tabela 6. i tabela
7. Znacząca róĪnica dotyczy jedynie polityki
wewnĊtrznej Turcji (w „Hürriyet Daily News”
przedstawianej przy uĪyciu ram konßiktu oraz
moralnoĞci, a w „Today’s Zaman” – za pomocą
ramy odpowiedzialnoĞci).

Analiza treĞci artykuáów dotyczących Arabskiej Wiosny w „Today’s
Zaman” i „Hürriyet Daily News”
W artykuáach informacyjnych obu gazet wiele
wydarzeĔ z Bliskiego Wschodu byáo opisywa-

DziesiĊü artykuáów, które dotyczyáy tematów innych niĪ dominujące (na podstawie analizy agenda setting),
wyáączono z analizy.
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Tabela 5. Zestawienie wyników analiz agenda setting i framing
Opis sytuacji
w krajach
Bliskiego
Wschodu

Polityka
zagraniczna
Turcji

Polityka krajów
zachodnich
i Izraela

Polityka
wewnĊtrzna
Turcji

69 (48,6%)

3 (6,4%)

0

1 (16,7%)

rama ludzkich spraw

5 (3,5%)

0

0

0

rama odpowiedzialnoĞci

7 (4,9%)

12 (25,5%)

11 (23,4%)

2 (33,3%)

rama moralnoĞci

2 (1,4%)

2 (4,2%)

1 (2,1%)

1 (16,7%)

rama ekonomii

10 (7%)

3 (6,4%)

1 (2,1%)

0

ramy mieszane

4 (2,8%)

0

1 (2,1%)

0

bez ramy

45 (31,7%)

27 (57,4%)

6 (12,8%)

2 (33,3%)

wszystkich razem

142 (100%)

47 (100%)

20 (100%)

6 (100%)

rama konßiktu

Tabela 6. Zestawienie wyników analiz agenda setting i framing dla „Hürriyet Daily News”
Opis sytuacji
w krajach
Bliskiego Wschodu

Polityka
zagraniczna
Turcji

Polityka krajów
zachodnich
i Izraela

Polityka
wewnĊtrzna
Turcji

35 (51,5%)

2 (8,7%)

0

1 (50%)

rama ludzkich spraw

2 (2,9%)

0

0

0

rama odpowiedzialnoĞci

4 (5,9%)

5 (21,7%)

5 (62,5%)

0

rama moralnoĞci

2 (2,9%)

2 (8,7%)

1 (12,5%)

1 (50%)

rama ekonomii

7 (10,3%)

1 (4,3%)

0

0

ramy mieszane

2 (2,9%)

0

0

0

bez ramy

16 (23,5%)

13 (52,2%)

2 (25%)

0

wszystkich razem

68 (100%)

23 (100%)

8 (100%)

2 (100%)

Dane dla
“Hürriyet Daily News”
rama konßiktu

Tabela 7. Zestawienie wyników analiz agenda setting i framing dla „Today’s Zaman”
Dane dla
„Today’s Zaman”
rama konßiktu

Opis sytuacji
w krajach
Bliskiego
Wschodu
34 (45,9%)

Polityka
zagraniczna
Turcji

Polityka krajów
zachodnich
i Izraela

Polityka
wewnĊtrzna
Turcji

1 (4,2%)

0

0

rama ludzkich spraw

3 (4,1%)

0

0

0

rama odpowiedzialnoĞci

3 (4,1%)

7 (29,2%)

6 (50%)

2 (50%)

0

0

0

0

rama ekonomii

3 (4,1%)

2 (8,3%)

1 (8,3%)

0

ramy mieszane

2 (2,7%)

0

1 (8,3%)

0

bez ramy

29 (39,2%)

14 (58,3%)

4 (33,3%)

2 (50%)

wszystkich razem

74 (100%)

24 (100%)

12 (100%)

4 (100%)

rama moralnoĞci

92
nych w podobny sposób. Jednak „Today’s Zaman” publikowaá czĊĞciej reportaĪe z miejsca
wydarzeĔ lub materiaáy oparte na wypowiedzi
którejĞ z zaangaĪowanych stron. Natomiast
w „Hürriyet Daily News” relacje byáy nieco
krótsze, bardziej ogólne i czĊsto zaczerpniĊte ze Ĩródeá zagranicznych agencji prasowych,
a niekoniecznie korzystające z doniesieĔ wysáanników wáasnej gazety. Informacje na áamach
„Hürriyet Daily News” nie zawieraáy zazwyczaj
przedstawionego wprost komentarza, a poglądy
ich autorów byáy co najwyĪej obecne w doborze
cytatów. W obu dziennikach cytowano grupy
osób o podobnej profesji (choü odmienne pod
wzglĊdem poglądów politycznych) – przedstawicieli reĪimów, protestujących, polityków tureckich i zachodnich oraz lokalnych i tureckich
analityków (np. politologów, socjologów, czáonków think tanków). Na áamach „Today’s Zaman”
w obrĊbie artykuáów informacyjnych (zwáaszcza
dotyczących tureckiej polityki zagranicznej, które zamieszczano na pierwszej stronie) znajdowaáy siĊ sądy wartoĞciujące i na ogóá uzasadniające
posuniĊcia tureckich dyplomatów. Przedstawione poniĪej cytaty i przykáady ujĊü tematów, najwaĪniejszych z punktu widzenia wyników analizy agenda setting, stanowią ilustracjĊ szerszych
trendów zaobserwowanych podczas jakoĞciowej
analizy caáej próby.

SpecyÞka opisu sytuacji w paĔstwach ogarniĊtych Arabską Wiosną
Protesty skáadające siĊ na fenomen nazwany
póĨniej Arabską Wiosną byáy w styczniu 2011 r.
opisywane przez obydwa tytuáy prasowe z pewną rezerwą, by z czasem w komentarzach publi-
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cystycznych zyskaü pozytywny oddĨwiĊk. Do
ich opisu w caáym badanym okresie dziennikarze obydwu gazet uĪywali okreĞleĔ Ğwiadczących o gwaátownym zburzeniu dotychczasowego porządku politycznego i spoáecznego, takich
jak: niepokój (unrest), wrzenie (turmoil), starcia
(clashes), powstanie (uprising), bunt (mutiny),
napiĊcia (tensions), bitwy (battles).
Podczas gdy w „Hürriyet Daily News”
(a takĪe w póĨniejszych numerach konkurencyjnego dziennika) raczej podkreĞlano pokojowy wymiar protestów w Tunezji, opisując je
jako „w duĪej mierze pokojowe”24, dziennikarze „Today’s Zaman” akcentowali negatywne
strony wydarzeĔ, okreĞlając je jako gwaátowne
protesty oraz szczegóáowo opisując „kryzys humanitarny i utrzymanie siĊ kruchego pokoju”25.
Wyliczano takĪe straty, w tym liczbĊ osób, które zginĊáy. DáuĪej utrzymujące siĊ konßikty (jak
na przykáad w Libii) w obu dziennikach okreĞlano jako patowe i bez wyjĞcia (stalemate).
Arabscy protestujący byli na ogóá okreĞlani
w obu dziennikach jako: máodzi, rozgniewani,
pozostawieni bez wyjĞcia, bezrobotni, sprawnie
posáugujący siĊ internetem. Opisy protestujących pojawiaáy siĊ nieczĊsto – zazwyczaj wymieniano róĪnorodne grupy wchodzące w skáad
demonstrujących, czego przykáadem jest np.
fragment z „Hürriyet Daily News” dotyczący
manifestacji w Tunezji: „protestujący, w tym
islamiĞci, związki zawodowe i lewicowcy”26.
Protesty skáadające siĊ na Arabską WiosnĊ, zdaniem autorów obu gazet, stanowiáy nową erĊ27,
obalenie starego porządku, okazjĊ do zmiany28.
JednoczeĞnie autorzy obydwu dzienników
– zarówno komentarzy, jak i artykuáów infor-

Przedstawione w dalszej czĊĞci pracy tezy zostaną poparte odwoáaniami do przeanalizowanych artykuáów.
Odwoáania są ilustracją szerszych tendencji na áamach badanych dzienników, dlatego ograniczono zapis poniĪszych
przypisów do podania daty wydania oraz numeru artykuáu w caáoĞci próby (oznaczającego kolejnoĞü analizowania).
25
„Today’s Zaman” [dalej „TZ”] z dnia 17.01.2011, nr art. w próbie: 108.
26
„Hürriyet Daily News” [dalej „HDN”] z dni 5–6.03.2011, nr art. w próbie: 25.
27
„TZ” z dnia 17.01.2011, nr art. w próbie: 107.
28
„HDN” z dnia 04.02.2011, nr art. w próbie: 22.
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macyjnych – zaznaczali, Īe obalenie dotychczasowych wáadz nie jest koĔcem procesu zmian,
a przed krajami, gdzie nastąpiáy rewolucje,
stoi jeszcze wiele wyzwaĔ. W „Hürriyet Daily
News” pisano wiĊc, Īe „walka o TunezjĊ moĪe
byü daleka od zakoĔczenia”29, a w „Today’s
Zaman” w ramach goĞcinnego komentarza publicystycznego Radosáaw Sikorski sformuáowaá
tezĊ, Īe obywatele porewolucyjnych paĔstw
muszą podjąü decyzje o ksztaácie przyszáej polityki, zaĞ podejmowanie owych decyzji jest
trudniejsze od oporu wobec autorytarnych reĪimów30.
Wáadcy, którzy táumili protesty, byli opisywani jako uciskający swoich obywateli od
dekad oraz niezdolni do zmiany. NarzĊdziami
owego despotyzmu są masowe morderstwa,
„hydrogáowy aparat bezpieczeĔstwa”, represje, tortury i cenzura31. Opisywani dyktatorzy
z jednej strony byli niezdolni do oddania wáadzy, z drugiej potraÞli wyciągaü wnioski z poraĪki sąsiednich ciemiĊzców32. Przy opisach
ataków na protestujących w obydwu badanych
dziennikach podkreĞlano, Īe nie jest pewne,
czy drastyczny opór wobec demonstracji byá
zorganizowany. Ludzi szerzących taką przemoc nazywano wielokrotnie zbirami (thugs),
policją (riot police), cywilami strzelającymi
z broni, lub po prostu zamaskowanymi osobnikami z noĪami i paákami.
Badana prasa opisywaáa takĪe (nierzadko
szczegóáowo) reformy lub ich próby przeprowadzania przez rządy paĔstw ogarniĊtych demonstracjami (np. uformowanie rządu tymczasowego z udziaáem opozycji w Jordanii33), nie

29
30
31
32
33
34
35
36

„HDN” z dnia 17.01.2011, nr art. w próbie: 6.
„TZ” z dnia 18.05.2011, nr art. w próbie: 222.
„TZ” z dnia 07.03.2011, nr art. w próbie: 185.
„TZ” z dnia 18.05.2011, nr art. w próbie: 219.
„HDN” z dnia 04.02.2011, nr art. w próbie: 14.
„HDN” z dnia 17.01.2011, nr art. w próbie: 4.
„HDN” z dnia 22.02.2011, nr art. w próbie: 72.
np. „TZ” z dnia 17.01.2011, nr art. w próbie: 107.
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rozstrzygając jednoznacznie, czy sytuacja polityczna w innych krajach regionu zmieni siĊ tak
jak w Tunezji czy w Egipcie.
Opisywano równieĪ rolĊ portali spoáecznoĞciowych, sposoby rozszerzania protestów za
ich pomocą, osiągniĊcie przez portal Facebook
statusu sfery dyskursu publicznego z uwagi na
udostĊpnienie wirtualnego miejsca do wyraĪania uczuü i solidarnoĞci z protestującymi34.
Podawano w internecie nie tylko informacje
pochodzące od protestujących, ale w jednym
z artykuáów omówiono nawet oĞwiadczenie
wojska egipskiego, które zostaáo opublikowane
na ich stronie na portalu Facebook35. ZauwaĪano takĪe, Īe wiadomoĞci tekstowe wysyáane
przez telefony komórkowe sáuĪyáy równieĪ
jako narzĊdzie informowania i przygotowywania demonstracji.

Polityka zagraniczna Turcji
Na podstawie informacji zamieszczanych w obu
dziennikach dyplomacja turecka jawi siĊ jako
wraĪliwa na problemy regionu, dokáadnie analizująca róĪne ewentualnoĞci36 oraz aktywnie
dziaáająca na rzecz stabilizacji i interesów ludnoĞci zamieszkującej kraje tego regionu. Turcja, zdaniem publicystów, wspóápracuje przy
tym zarówno z bliskowschodnimi paĔstwami,
jak i z Radą Europy czy ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast na poziomie tekstów zamieszczanych w dziaáach opinii oraz ocen zawartych
wprost w artykuáach moĪna zauwaĪyü przeciwstawne wartoĞciowanie kolejnych posuniĊü tureckiej polityki zagranicznej przez publicystów
badanych dzienników.
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Podobnie jak tureckojĊzyczne odpowiedniki
– „Hürriyet” i „Zaman”, przebadane dzienniki
zasadniczo róĪniáy siĊ w ocenie bieĪącej polityki rządu premiera Erdo÷ana. W „Today’s Zaman” niemal wszystkie z zamieszczanych artykuáów stanowiáy wsparcie dla polityki AKP, zaĞ
wiĊkszoĞü tekstów publikowanych w „Hürriyet
Daily News” podawaáo przykáady zagroĪeĔ dla
demokracji spowodowane dziaáalnoĞcią rządu.
Na áamach „Hürriyet Daily News” wytykano, Īe premier Turcji nawoáuje do pokojowych
rozwiązaĔ i ugiĊcia siĊ reĪimów, ale sam atakuje protestujących37; milczy, gdy KaddaÞ zabija38 oraz utrzymuje bliskie stosunki polityczne
z krajami skrajnie autorytarnymi, jak np. Iran39.
Strategia polityki miĊdzynarodowej, okreĞlana
jako „neoosmanizm”, zostanie wykorzystana
przez niektóre sąsiednie kraje40, natomiast odwrót od Zachodu moĪe przynieĞü dramatyczne
skutki dla partnerstwa Turcji w NATO41.
Problem reakcji na sytuacjĊ w Libii moĪe
sáuĪyü jako przykáad dobrze obrazujący róĪnice
badanych dzienników w ocenie polityki miĊdzynarodowej prowadzonej przez TurcjĊ. OstroĪna
polityka Erdo÷ana i Davuto÷lu wobec reĪimu
KaddaÞego byáa zdecydowanie krytykowana
w komentarzach publikowanych w „Hürriyet
Daily News”, natomiast materiaáy informacyjne
zawieraáy uzasadnienie prowadzonej polityki
dyplomatycznej formuáowane przez premiera
i ministra. Z kolei publicyĞci „Today’s Zaman”
podkreĞlali róĪnicĊ sytuacji w Libii od uwarunkowaĔ Tunezji i Egiptu oraz podawali szczegóáowe argumenty przemawiające za ostroĪną
reakcją rządu tureckiego na postĊpowanie Kad-
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daÞego. Miaáo to miejsce zarówno w komentarzach, jak i artykuáach informacyjnych. Wyliczane byáy miĊdzy innymi kwoty, jakie tureckie
Þrmy zainwestowaáy w kraju rządzonym przez
puákownika.
Wedáug redakcji „Hürriyet Daily News” poĪądaną polityką miĊdzynarodową Turcji byáoby
zdecydowane potĊpienie reĪimów, które krwawo táumią protesty. Turcja powinna ponadto
wspóápracowaü z krajami zachodnimi (w tym
z NATO, od którego ostatnio siĊ oddaliáa), by
monitorowaü proces demokratyzacji paĔstw
ogarniĊtych Arabską Wiosną i nie pozwoliü,
aby zamieniáy siĊ one w teokracje bądĨ autokracje42. Z kolei publicyĞci „Today’s Zaman”,
popierając kolejne posuniĊcia dyplomacji tureckiej na áamach swojego dziennika, wydają siĊ
byü zadowoleni z polityki dąĪącej do ocieplenia
stosunków z paĔstwami muzuámaĔskimi oraz
z wytykania Izraelowi báĊdów niedemokratycznego traktowania Palestyny.
Inną sferą wartoĞciowania w artykuáach badanych dzienników, związaną z wizerunkiem
Turcji, byáa idea demokracji tureckiej jako
modelu dla regionu. W artykuáach informacyjnych publikowanych w „Hürriyet Daily News”
relacjonowano wysiáki Turcji w celu rozwiązania kryzysów przez dialog oraz zauwaĪano, Īe
„Ankara coraz intensywniej poszukuje zwiĊkszenia swojej roli w regionie”43. W obydwu tytuáach podkreĞlano takĪe, Īe Turcja jest „jedyną
Ğwiecką republiką z wiĊkszoĞcią muzuámanów
wĞród populacji”44. Oba dzienniki publikowaáy
równieĪ (zwáaszcza w dziale opinii) krytyczne
zdania na temat tureckiej demokracji.

Arabska Wiosna w tureckiej codziennej prasie anglojĊzycznej
Soner Ça÷aptay w swoim komentarzu publicystycznym z 31 marca 2011 roku stwierdziá,
Īe „turecki model”, jak pokazuje polityka rządu
AKP, moĪe byü „Ğliskim zboczem”. Autor wyliczyá posuniĊcia rządzącej partii Ğwiadczące
o przesuniĊciu polityki kraju w kierunku konserwatyzmu religijnego: zastąpienie liberalnego
przewodniczącego naczelnego urzĊdu religijnego (turecka nazwa: Diyanet) bardziej konserwatywnym; wyrzucenie liberalnej Ayúe Sucu oraz
stosowanie kryteriów wiary przy rozdawaniu
stanowisk i podpisywaniu umów paĔstwowych.
Komentatorzy „Today’s Zaman” natomiast podkreĞlali (podpierając swoje argumenty wynikami
badaĔ socjologicznych), Īe pod rządami AKP
wyznawanie radykalnych wartoĞci religijnych
staáo siĊ wĞród tureckich obywateli duĪo rzadsze45. PublicyĞci tego tytuáu mieli równieĪ mieszany stosunek do „tureckiego modelu”, ale ze
wzglĊdu na przeszáą, a nie teraĨniejszą sytuacjĊ
polityczną w kraju. Jeden z komentatorów tego
dziennika – Ali Bulaç – zauwaĪyá, Īe wbrew postulatom Zachodu sekularyzm turecki nie moĪe
byü wzorem dla regionu, gdyĪ w praktyce jest
antydemokratyczny46. Na áamach „Today’s Zaman” czĊsto przypominano takĪe stanowisko
premiera Erdo÷ana i ministra Davuto÷lu, którzy
podkreĞlali, Īe Turcja moĪe dzieliü siĊ doĞwiadczeniami z dąĪeĔ do demokracji, ale ze wzglĊdu
na poszanowanie suwerennoĞci krajów arabskich
nie bĊdzie nikomu narzucaü Īadnych rozwiązaĔ.
Pomimo przedstawionej powyĪej rezerwy wobec „tureckiego modelu” dziennikarze
„Today’s Zaman” czĊsto do niego nawiązywali, podkreĞlając, Īe Turcja jest uwaĪana przez
paĔstwa zachodnie za wzór dla regionu. Obja-
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wiaáo siĊ to na przykáad doborem nagáówków
artykuáów na pierwszej stronie, np. „Turcja jawi
siĊ modelem, gdy autokratyczne reĪimy arabskie upadają”47. Podawano takĪe wypowiedzi
Ğwiadczące o wzorowaniu siĊ polityków tunezyjskich i egipskich na polityce partii AKP oraz
poinformowano o zaáoĪeniu partii o tej samej
nazwie w Jemenie. W jednym z artykuáów informacyjnych zacytowano równieĪ kupca tunezyjskiego, który stwierdziá, Īe Erdo÷an ma tak
wielkie powaĪanie w tym kraju, Īe „ten, kogo
wskaĪe, wygra nadchodzące wybory”48. Jeden
z publicystów „Today’s Zaman” zakoĔczyá swój
felieton sáowami – „Tunezja i kraje arabskie zobaczą, Īe doĞwiadczenie AKP jest najbardziej
niezawodną drogą”.49

Opis i ocena polityki miĊdzynarodowej krajów zachodnich w badanych
artykuáach
W czĊĞci komentarzy zamieszczanych w „Hürriyet Daily News” kraje zachodnie wystĊpują
jako zdezorientowani rewolucjami obroĔcy
wáasnych interesów, wspierający jeszcze do
niedawna bliskowschodnie reĪimy. W dodatku Zachód nie moĪe trafnie zdiagnozowaü
sytuacji na Bliskim Wschodzie, poniewaĪ jest
„znowu oĞlepiony wáasnymi obawami na temat islamskiego Ğwiata”50. W jednym artykule
zaznaczono równieĪ, Īe Zachód dzieli binarnie wszystkich muzuámanów na „islamistów”
i „umiarkowanych”, a ich zdaniem kaĪdy islamista jest wojującym fundamentalistą51. Arabska Wiosna powinna byü, zdaniem autorów
„Hürriyet Daily News”, okazją do zmiany tej
polityki.
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Rola Stanów Zjednoczonych i paĔstw Unii
Europejskiej na áamach „Hürriyet Daily News”
nie jest przedstawiana wyáącznie negatywnie.
To reakcje Zachodu są cytowane jako przykáady potĊpienia reĪimów atakujących demonstracjĊ, a wspóápraca Waszyngtonu z Ankarą przy
próbie zaradzenia kryzysom w tym regionie
jest widziana jako wydarzenie bardzo pozytywne52, a nawet – jako legitymizacja dziaáaĔ
Turcji. Dlatego w artykuáach informacyjnych
dotyczących róĪnych posuniĊü dyplomacji tureckiej podkreĞla siĊ, Īe premier Erdo÷an zrobiá coĞ po konsultacji z prezydentem Obamą53.
W dodatku w komentarzach „Hürriyet Daily
News” zachodni styl Īycia jest uwaĪany za
wartoĞü zagroĪoną radykalnym islamizmem,
a rolĊ Zachodu moĪna w niektórych tekstach
odczytaü jako eksport i monitorowanie zasad
przestrzegania praw czáowieka i demokracji,
które są wáaĞciwie ideami zaproponowanymi
przez te kraje.
PodkreĞlanie negatywnego wpáywu paĔstw
zachodnich na sytuacjĊ Bliskiego Wschodu
czĊsto miaáo miejsce w ramach komentarzy publicystycznych w „Today’s Zaman”. Ali Bulaç
stwierdziá, Īe lokalne reĪimy wspierane przez
Zachód są pozostaáoĞciami kolonializmu, a jeĞli
dla jego interesów bĊdzie to potrzebne, to dopuĞci siĊ on takĪe okupacji krajów, tak jak to robiá
z Palestyną, Irakiem i Afganistanem54. Publicysta byá ponadto zdania, Īe jednym z gáównych
trzech powodów wybuchów protestów w Egipcie i Tunezji byáo „upokorzenie przez Zachód
i Izrael”55. Ibrahim Kalin (równieĪ na áamach
„Today’s Zaman”) zaznaczyá, Īe kraje zachodnie wspieraáy autokratyczne reĪimy w regionie,
ale demokratycznie wybrany Hamas nie zostaá
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przez nie uznany, bo nie pasowaá do proizraelskiej polityki regionalnej56.
Mimo Īe w samym „Hürriyet Daily News”
pojawiaáy siĊ komentarze, Īe islamizm niekoniecznie oznacza ekstremizm, to wiĊkszoĞü
komentatorów koncentrowaáa siĊ gáównie na
tym problemie. Natomiast publicyĞci „Today’s
Zaman” zdawali siĊ nie zauwaĪyü, Īe hasáa protestujących nie miaáy nic wspólnego z krajami
zachodnimi i Izraelem, a wyraĨnie nawiązywaáy do wewnĊtrznego wyzysku obywateli przez
przywódców narodu.
PodejĞcia obydwu tytuáów prasowych byáy
szeroko argumentowane, powoáywano siĊ na
uzasadnienia w wydarzeniach historycznych,
jednak dziennikarzom „Hürriyet Daily News”
moĪna byáoby zarzuciü przecenianie zagroĪenia fundamentalizmem, a publicystom „Today’s
Zaman” – niedocenienie dziaáaĔ i sprawczoĞci
wewnĊtrznych wspólnot w krajach bliskowschodnich. PublicyĞci tego drugiego tytuáu byli
skupieni na negatywnym wpáywie Zachodu
wspóápracującego z Izraelem. NaleĪy zaznaczyü, Īe powyĪsze stwierdzenie jest pewną
generalizacją, poniewaĪ, tak jak podkreĞlono
wczeĞniej, w obu dziennikach pojawiaáy siĊ
róĪne poglądy. Wymienione tendencje byáy
jednak wĞród przeanalizowanych artykuáów
najbardziej widoczne, a przez to – w owych gazetach dominujące.

Podsumowanie
Analiza agenda setting wykazaáa, Īe najczĊĞciej
powtarzającymi siĊ problemami wokóá których
koncentrowaáy siĊ artykuáy to: informacje o sytuacji krajów ogarniĊtych Arabską Wiosną,
problematyka tureckiej polityki zagranicznej

Arabska Wiosna w tureckiej codziennej prasie anglojĊzycznej
wobec tych paĔstw, problematyka polityki miĊdzynarodowej krajów zachodnich i Izraela oraz
problematyka tureckiej polityki wewnĊtrznej.
Na podstawie badania framingu stwierdzono,
Īe ramą najczĊĞciej stosowaną dla obydwu tytuáów prasowych byáa rama konßiktu. UĪywano
jej zazwyczaj do opisu wydarzeĔ skáadających
siĊ na Arabską WiosnĊ. PolitykĊ zagraniczną
Turcji w obydwu tytuáach prasowych najwiĊcej
razy przedstawiono w odniesieniu do ramy odpowiedzialnoĞci. Tą samą ramĊ stosowano równieĪ do opisu i oceny polityki miĊdzynarodowej
paĔstw zachodnich.
Obydwa angielskojĊzyczne dzienniki tureckie – „Hürriyet Daily News” i „Today’s Zaman” –
relacjonując wydarzenia związane z Arabską
Wiosną, podkreĞlaáy wzrost znaczenia Turcji
na arenie miĊdzynarodowej. Sposób prezentacji
informacji z regionu byá u nich nieraz podobny,
a protesty na Bliskim Wschodzie na ogóá traktowano jako niebywaáą szansĊ na demokratyzacjĊ
regionu. Znaczące róĪnice miĊdzy badanymi
tytuáami prasowymi wystąpiáy w sferach wizji
idealnej tureckiej polityki zagranicznej oraz postrzeganych potencjalnych zagroĪeĔ i szans dla
krajów ogarniĊtych Arabską Wiosną.
PublicyĞci „Hürriyet Daily News”, krytyczni wobec premiera Turcji Recepa Tayyipa
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Erdo÷ana, z jednej strony widzieli w jego polityce
zagranicznej odnowienie wiĊzi z krajami regionu, a z drugiej – siáĊ narzucającą konserwatyzm.
Wytykali równieĪ niespójnoĞü tureckiej polityki
zagranicznej. Natomiast redakcja „Today’s Zaman” broniáa posuniĊü tureckiego rządu w polityce miĊdzynarodowej, czĊsto podając, juĪ na
poziomie artykuáów informacyjnych, argumenty
na rzecz rozwiązaĔ Erdo÷ana i Davuto÷lu.
Przeprowadzana analiza pokazaáa, Īe równieĪ na áamach prasy z jednej strony byáa widoczna aprobata dla powiĊkszenia znaczenia
Turcji w regionie oraz w oczach krajów zachodnich, a z drugiej – brak zgody co do kierunku
prowadzenia owej polityki zagranicznej. Zwolennicy rządów AKP opowiadali siĊ bardziej za
potĊpieniem Izraela, postawą rezerwy wobec
imperialistycznych tendencji Zachodu oraz za
pogáĊbianiem integracji ze Ğwiatem muzuámaĔskim. Natomiast dla publicystów „Hürriyet Daily News”, i zarazem krytyków rządzącej partii,
bardziej odpowiednim kierunkiem w miĊdzynarodowej polityce Turcji byáoby promowanie
demokracji przy wspóápracy z zachodnimi organizacjami, takimi jak Rada Europy, NATO
czy Unia Europejska oraz monitorowanie tego
procesu, aby krystalizujące siĊ ustroje nie staáy
siĊ autokracjami i teokracjami.

