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ÖNSÖZ 

 

 

“Haberde İdeoloji Etkeni: 11 Eylül Terör Olayı Örneği Üzerine Bir 

İnceleme” başlıklı bu tez çalışmasında, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de 

yapılan ve DTM ikiz kulelerinin yıkılması, Pentagon binasının hasar 

görmesi ve pek çok sivil insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanarak tüm 

dünyada büyük yankılar uyandıran saldırıların biri egemen (Hürriyet) 

diğeri ise İslamcı (Akit) ideolojiye sahip iki basın kurumunda nasıl haber 

yapıldığı ele alınmaktadır. Haber yapmada ideoloji faktörünün etkisi 

üzerine daha önce de sık sık çalışıldığı bilinmektedir. Ancak bu araştırma 

haberde ideolojiyi İslamcı ve egemen basının 11 Eylül terör olayını sunum 

farklılıkları bağlamında çözümleyen ilk çalışmadır.  

 

Böyle bir çalışmanın ortaya çıkarılabilmesinde ve eleştirel 

bakışıyla son haline getirilebilmesinde en büyük rolü oynayan tez 

danışmanım Doç. Dr. İrfan Erdoğan’a teşekkürü bir borç biliyorum. 

Ayrıca araştırmanın ilk aşamasından son aşamasına kadar hiçbir yardımını 

benden esirgemeyen ve tüm bilgilerini, fikirlerini ve eleştirilerini benimle 

paylaşan arkadaşım Funda Falakacılar’a ve yazım aşamasındaki 

yardımlarından ve moral desteğinden ötürü de Sayın Kemal Cenk’e ve 

arkadaşım yüksek kimya mühendisi Gülşah Özatağ’a emeklerinden dolayı 

çok teşekkür ederim. Tek temennim bu çalışmanın öğrencilere faydalı 

olabilmesidir. 

 

 

Tuba DURUOĞLU 

     Ankara, 2003 
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 I. GİRİŞ 
   
  A. Tezin Sorunu 

 

İnsanlar varoldukları günden beri birbirleriyle iletişim içinde 

olmuşlar, yaşamlarını ancak bu şekilde sürdürebilmişlerdir. Değişen ve 

gelişen koşullar sonucu çeşitlenen iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek, 

bazı araçlar kullanarak iletileri farklı yerlerdeki alıcılara aynı veya farklı 

zamanlarda göndermekle mümkün olabilmiştir. Bu noktada kitle iletişimi 

ve kitle iletişim araçları önem kazanmıştır. 

 

Günümüzde kitle iletişim araçları toplumsal ilişkileri ve alanı 

tanımlama ve inşa etmede tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar 

etkinliğe sahiptir. Örneğin siyasal alanda önceden belirlenmiş 

gündemlerin inşasına yardım etmekte, üretken ekonomik ilişkileri 

dolayımlamakta, modern endüstriyel sistemler içinde maddi bir güç haline 

gelmekte, teknolojik alanı tanımlamakta, kültürel alana 

hükmetmektedirler. Yani içinde işledikleri toplumsal alanda ilişkilerin 

inşasına yardım etmektedirler ve onların işleyişinin içindedirler. Modern 

iletişim araçları, asla toplumsal yapılar ve pratikler alanı dışında 

kavramsallaştırılamazlar, çünkü bu alanın bir parçası haline gelmişlerdir 

(Hall, akt.İrvan, 1997:84). Bu özelliklerinin yanında kitle iletişim 

araçlarının, insanların kendi kanılarını oluşturmalarına ve onları ifade 

etmelerine yarayan araçların en önemlilerinden olduğunu (Encabo, 

akt.İrvan, 1997:291); ve hatta daha da iddialı bir biçimde insanların kendi 

deneyim alanları dışında kalan konularda tümüyle medyaya bağımlı hale 

geldiklerini de kabul etmek gerekmektedir (Neumann, akt.İrvan, 

1997:221). Yani kitle iletişim araçları sağladıkları iletişim olasılığı ve 

etki potansiyeli nedeniyle inkar edilemeyecek güce sahiptirler. 
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Burton (1995:14) da medyanın esas gücünün, insanların dünya 

görüşlerini şekillendirebilmesi, düşünce ve fikirlerinin temel kaynağı 

olabilmesi gerçeğinde yatmakta olduğunu belirtmektedir. Medya düşünce 

ve davranış biçimlerine yoğunlukla etki edebilmektedir. Kitleleri etkileyip 

yönlendirmede işlevsel araçlardan en eskisi ise yazılı basındır. Dünyada 

cereyan eden olayların çoğu hakkında bilgi edinimi ve kanaat oluşumu 

büyük ölçüde, milyarlarca kimsenin paylaştığı basın haberlerine 

dayanmaktadır. Van Dijk’a göre (akt. Küçük, 1999:370) muhtemelen 

başka hiçbir söylem tipi bu kadar çok insan tarafından aşağı yukarı aynı 

anlarda paylaşılmaz ve okunmaz. Bundan ötürü haber söyleminin güç 

potansiyeli devasa olup haberlerin yakından incelenmesinin pek çok 

konuyu anlamak açısından hayati bir önemi vardır. Örneğin haberin asla 

basit ve saf olgulardan ibaret olmayıp zorunlu olarak bir seçme, bir 

çözümleme ve özellikle de gerçekliğin bir değerlendirilmesi olduğu, haber 

çözümlemesi gerçekleştirilen hemen bütün çalışmalarda vurgulanmakta ve 

taraflılığın ve yanlılığın gerçeğin karşıtı olmadığı ileri sürülmektedir 

(GUMG, Hall, akt.Küçük, 1999a:96; Dursun, 2001:124; Çaplı, 2002:91). 

Buradan şu sonucu çıkartmak yanlış olmaz: Tarafsız ve değer yargısı 

taşımayan bir enformasyon düşünme olasılığı yoktur. 

 

Asıl olarak yaşamın hiçbir alanında mutlak bir tarafsızlık 

bulunmaz. Medya ve onu vücuda getiren insanlar, yani medya çalışanları 

da mutlak anlamda tarafsız değildirler. Bu taraflılık belli ölçülerde 

haberlerin seçiminde ve sunulmasında da etkisini göstermektedir. Bu 

çalışmada da haber ile yorumun birbirinden ayrılamayacağı fikri temel 

alınmaktadır. Haberdeki taraflılık olguların aktarımına yorumların sızması 

olarak görülmelidir (Hackett, 1997:33). Haber yalnız gerçekler üzerinde 

verilmiş bulunan hükümlerle sınırlı kalmamaktadır. Sosyo-ekonomik ve 

sosyo-kültürel farklılıklara bağlı olarak insanların haber olaylarını 

oldukça farklı tarzlarda yorumladıkları, tasarımladıkları ve 

değerlendirdikleri ve böylece farklı kanaatler, tutumlar ve ideolojiler 

oluşturdukları aşikardır (van Dijk, akt. Küçük, 1999:370). 
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Haberde toplumsal değerler ve tercihler de yer alır. Öte yandan 

kişisel davranışı gösteren gazetecilik psikolojisi ile bunları biçimlendiren 

kurumsal baskıları da dikkate almak gerekir. Gazeteci olayı kendi 

algıladığı ölçüde haber yapmaktadır. Bu açıdan haberleri kitle iletişim 

araçlarından izleyen kişiler, kendilerine ulaşan haber veya haberlerin 

amacını hiçbir zaman kestirmek gücüne sahip olamamaktadır. Gazeteci 

olayı haber yapabilmek için kendine göre olgular arasında bir seçim 

yaparak olayı esas çerçeve içine oturtmaya çalışırken doğal olarak olayın 

ardında yatan gerçekler üzerinde anlam vermeye yönelmektedir (Tokgöz, 

1994:43,125-126). 

 

Burton da (1995) hiçbir iletişimin tamamen tarafsız olamayacağını 

belirtmektedir. Haberciler kendi arka plan ve inançlarını, ideolojilerini 

kullanarak yazmaktadırlar. Açıkça, gazeteler taraf tutarlar çünkü hiçbir 

iletişim tarafsız ya da değer yargısı içermiyor olamaz. Gazeteler politik ve 

toplumsal konularda belirli bir görüşe destek verirler, muhabirler de 

olayları okuyucular için yorumlar, böylece anlamlar oluşturmuş olurlar. 

Burton’a göre sayfada görünen gerçek değildir fakat onun yorumlanmış 

biçimidir. Medya toplumsal yaşamı dolayımlar, kaçınılmaz olarak 

dönüşüme uğratır. Gerçek gibi görünen ileti bir taraf tutma içermektedir. 

Yazılı metnin kurgulanma sürecinin, özgün olayla ilgili bir bakış açısının 

inşa edilmesinin aracı olduğu açıktır. İnşa etme kavramı dikkatleri 

iletişimin yaratıldığı gerçeğine çekmektedir. Buna göre haberler yaratılır. 

Medya gerçekliği basitçe yeniden üretmez ama onu tanımlar. Gerçeklik 

tanımları, gerçek olana ilişkin tanımların seçici biçimde temsil 

edilmesiyle ve bu temsilin içinde oluştuğu dilsel pratikler dolayımı ile 

taşınır ve üretilir. Bu süreç, seçme ve sunma, yapılandırma ve 

biçimlendirme işlemlerinin bütününü içine alan eylemlerin ve işlemlerin 

sürecidir. Bu daha önceden varolan anlamların taşınması değil ama şeyleri 

anlamlı hale getirme biçiminde ortaya çıkan aktif bir emek sürecidir.  
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Taraflılık veya nesnellik pek çok kişi tarafından haber medyasının 

ideolojik rolü ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin Glasgow Üniversitesi 

Medya Grubu, haberlerin ve toplumsal ideolojilerin birbiri ile tamamen 

ilişkili olduklarını iddia etmiştir. Bu habere ait “olguların” arasında ve bu 

olgularla, izleyicilerin anlamlandırmalarına yardımcı olan arka plan 

varsayımlar arasında kurulan bir ilişkidir. Benzer biçimde Hall, belli 

görüşlerin, açık biçimde yanlı ve çarpıtılmış olmalarından dolayı değil 

fakat sınırlı bir ideolojik matrikse dayanarak oluşturulduklarından dolayı 

ideolojik olduklarını öne sürmüştür (Bu matriks, dünyayı anlamlandırmak 

amacıyla başvurulan ve toplumsal ve tarihsel bağlamı ile sistematik olarak 

sınırlanmış kurallar ve kavramlar dizgesidir. Niyetleri açıkça aldatmak 

veya yönlendirmek olmasa da gazeteciler tarafından ayırdına varılmadan 

harekete geçirilen bu dizge veya matriks bir derin yapı oluşturur) (GUMG, 

Hall, akt.Hackett, 1997:31,51-52).  

  

Haberde bir olayın adlandırılması bile o olay üzerine yapılan bir 

değerlendirme ve olayın, haber üretiminin örgütsel özelliklerine göre bir 

bağlama oturtulması demektir. Değerlendirmeler bir kişinin gözlem 

yaptığı ve yazdığı dil ve kavramların içinde gizlidir (Hall, Altheide, 

akt.Hackett, 1997:40,43). Tam bu noktada çalışmanın ana konusunu 

çerçevelendirebilecek, birbiriyle ilişkili iki kavramın açıklanması 

gerektiği düşünülmektedir. Bu kavramlardan biri “ideoloji”ye, diğeri ise 

“anlam”a işaret etmektedir. 

 

İdeoloji kavramı, herhangi bir toplumsal formasyonun farklı 

düzeyleri arasındaki, kökten ve sistematik ayrılmaları düşünme ihtiyacını 

doğurur. İnsanların tepkilerinin ve bir olaya bakış açılarının belirleyicisi 

olan en önemli etken ideolojidir. Bu çalışmada söz konusu kavram, farklı 

insan gruplarının kendi pratiklerini tecrübe ettikleri, bu pratiklere belli 

türde bir anlam verdikleri, açıklamalar getirdikleri ve belli bir imgesel 

tutunum kazandırmak için düşünceleri kullandıkları bir alan olarak ele 

alınmış (Hall, akt. Küçük, 1999b:208), gerçekliği şifreleyen bir sistem 
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olarak değerlendirilmiştir. Bu şekilde gerçekliğin toplumsal inşasındaki 

kurucu rolü ile tasarlandığında ideoloji anlamın ve simgelerin karşılıklı 

etkileşimi içinde konumlandırılmış böylece iletileri ortaya çıkaran 

anlamsal kurallar sistemi olarak kavramsallaştırılmıştır (Veron, 

akt.Dursun, 2001:79). 

 

Medya kendi izleyicilerine ideoloji iletir. İleti ideoloji, değer ve 

fikirleri iletme gücüne sahiptir. Sonuçta bu fikirler izleyicinin görüşlerini 

şekillendirme gücünü elde eder. Her ileti alıcıya anlam nakleder ve 

anlatıcının yaptığı yorum yoluyla sunulabilir. Temel ileti aynıdır ancak 

değişik geliştirimler bu iletilerin tamamen aynı anlamda olmadıklarını 

ifade eder. Medya üzerine çalışmak materyaldeki ileti ve anlamları 

incelemeyi gerektirmektedir. Medya üzerine çalışmak anlamlar üzerine 

çalışmaktır, yani anlamların nereden geldikleri, ne oldukları, ne kadar 

maksatlı oldukları, medya materyalinde nasıl inşa edildikleri ve düşünce 

biçimlerinin içine nasıl dahil edildikleri üzerine çalışmaktır. Medya 

aracılığıyla yapılan iletişim süreci, zihinlerdeki hayati anlamların 

yaratılmasına yardımcı olur. Bu anlamlar da dünyayı görme biçimini 

tanımlar (Burton, 1995). 

 

Anlam kendi kendine oluşmaz, kasıtlı olarak ya da başka bir 

şekilde medya materyalinde inşa edilir. Medya, bağımsız bir gözlemci 

olmak yerine bu inşa sürecine aktif biçimde katılır (Burton, 1995:46; 

Hackett, 1997:41). Yani anlam verili olmayıp üretilmektedir. Basın, 

gerçekliği yeniden üretmekte ve tanımlamaktadır. Gerçeklik tanımları, 

tüm dilsel pratikler yoluyla desteklenip üretilmektedir, bu dilsel pratikler 

aracılığıyla gerçeğin seçilmiş tanımları temsil edilmektedir. Temsil etme 

aktif bir seçme ve sunma, yapılandırma ve biçimlendirme işini ima 

etmektedir. Söz konusu olan bir anlam pratiği, anlam üretimidir. Veron’un 

dediği gibi medya anlamlandırma failidir. Mesaj, ideolojik yapılanışı 

bazında analiz edilmelidir. Anlam üretildiği için aynı olaylara farklı 

türden anlamlar atfedilebilmektedir (Hall, akt.Küçük, 1999a:88). Eagleton 
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(1996) da benzer bir şekilde, temsil edilen şeyin hiçbir zaman katı bir 

gerçeklik olmadığını ve temsil etme eyleminin kendisi tarafından 

biçimlendirilen bir şey olduğunu belirtmektedir. Anlamın verili olmayıp, 

üretilmesinden çıkan sonuç aynı olaylara farklı türden anlamların 

atfedilebileceğidir (Hall, akt.Küçük, 1999a:95).  

 

Yukarıda özlüce basının tarafsızlığı, haberlerin yaratılması, basın 

kurumlarının ideolojik rolü, haberin inşa edilmesi ve anlamlandırılması 

gibi konulara değinilerek haber sunumunda ideoloji etkenini açıklayan 

yaklaşımlar anlatılmıştır. Bunlar çok daha önce haber ile ilgili yapılan 

çalışmalardan elde edilmiş verilerden yola çıkılarak ulaşılan sonuçların 

bir özetidir ve o günden bugüne söz konusu görüşleri kabul edip 

benimseyenler tarafından tekrarlanagelmiştir. Ancak özellikle de bir tez 

çalışmasında bilinenleri tekrarlamak yenilikçilik ve yaratıcılıktan 

uzaklaşmaktır ki, bu da hem bilime ters düşer hem de katkı sağlamaz. Bu 

nedenledir ki böyle bir konu ancak yeni örnek olaylar bağlamında ele 

alındığı sürece bilime yeni bilgiler eklenebilir ve çalışmalar anlamlı 

olabilir. Bu tez çalışmasında da, ideoloji ve haber arasında yukarıda 

kurulan bağ, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika’da meydana gelen terör 

saldırısı örnek olayı bağlamında incelenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de 

terörizm her zaman için güncelliği azalmayan konulardan biri olmuştur. 

Çünkü tarihin her döneminde toplumlarda kurulu düzene karşı tavır alan 

ve bu tavırların en şiddetli ve ileri aşamasını göstererek yani terör 

uygulayarak isteklerini tatmin etmeye çalışan gruplar olmuştur (Fidan, 

1995). Bu toplumsal durumun öznesi olan teröristin kullandığı pek çok 

araçtan birisi ve amaca ulaşma, sesini duyurma, geniş bir kamuoyuna 

anında hitap edebilme yolunda en önemlisi de basındır. Aynı zamanda 

terörizmin büyük etkinlik ve güç kazanmasının nedenleri arasında da 

basının çağdaş toplumda oynadığı büyük rolün bulunduğu bilinmektedir. 

Terörizm için eylemden çok eylemin yaratacağı tepki önemli olduğundan 

basının, terörizmin amacı doğrultusunda hizmet verdiğini söylemek de 

yanlış olmayacaktır (Bakkalbaşı, 1985:85; Alkan, 1983:154). Bu 
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bağlamda, terör ve basın ile ilgili olarak vurgulanması gereken ilk şey 

basın kurumlarının, her olayı olduğu gibi terör olaylarını yansıtırken de 

kendi ideolojilerine uygun biçimlendirmeler yaptığı ve dolayısıyla taraflı 

olduğudur. Basının tavır ve tutumları, kullandığı söylem, olayı nasıl ele 

aldığı ve okuyucuya ne şekilde aktardığı terör haberlerinde de 

farklılaşmaktadır.  

  

Bu tezin konu olarak ele aldığı 11 Eylül terörü, ABD’nin ekonomi 

merkezi, savunma merkezi ve siyasi merkezinin bir defada hedef alındığı 

son yılların en önemli terör olayı olarak tarihe damgasını vurmuştur. Söz 

konusu merkezler meşrebi ne olursa olsun herkes tarafından ABD’nin 

dünya egemenliğinin başlıca sembolleri sayıldığı için buralara indirilen 

bir darbenin; durumu, konumu, düşünüşü ne olursa olsun her topluluğu 

hatta bireyi farklı yönlerden de olsa belli yoğunluk ve derinlikte 

etkilememesi mümkün görülmemektedir. Ancak dünyada yaşayan tüm 

insanların bir görüş üzerinde hemfikir olması ve olaya aynı bakış 

açısından bakması mümkün değildir. Bunu Chomsky (2002a:18,25); 

olaydan sonra Amerikan medyasındaki bakış açılarının ortak olmadığını, 

halkın içinde farklı görüşleri benimseyen kesimler olduğunu, bu yüzden 

karşıt görüşlerin belirmesinin uzun sürmediğini ve bunların ilk olarak 

büyük medya organlarında dillendirilmeye başlandığını; öte yandan, zaten 

tarihte hiçbir dönemde de medyada herhangi bir konuyla ilgili olarak 

homojen düşüncelerin bulunamayacağını ve bunun pek çok örneğinin 

olduğunu anlatarak dile getirmektedir. Yazarın da belirttiği gibi, 11 Eylül 

terör olayı hakkında Amerikan basınında bile hem olumlu hem de olumsuz 

uçlardaki tepkiler olaydan hemen sonra eş zamanlı olarak kamuoyuna 

yansıtılmıştır. Aynı şekilde Türkiye’de de olay ile ilgili olarak pek çok 

farklı bakış açısını temsil eden görüşün yazılı basın içinde yer almış 

olmaması mümkün değildir. İşte bu çalışmada da olaydan sonra yazılı 

basın aracılığıyla kamuoyuna yansıtılan farklı bakış açılarının Türkiye 

boyutunda incelenmesi gerektiği fikriyle yola çıkılmıştır. Araştırmadaki 

amaç asla hangi görüşün ne kadar doğru ve geçerli olduğunu bulmak değil, 
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Türk yazılı basınından seçilen iki farklı gazetenin ideolojik 

anlamlandırmalarla biçimlendirilmiş 11 Eylül terör olayı haberlerini 

çözümleyerek, iki gazetenin görüş farklılıklarını ve bunun asıl kaynağı 

olan ideoloji etkenini haber sunumunda belirleyici kılabilmektir. 

 

Yukarıdaki sunumlar toparlandığında ortaya özlüce şu önermeler 

çıkacaktır: Basın tarafsız ve değer yargısı taşımayan bir enformasyon 

iletmez. Taraflılık, basının -materyal ilişkilere bağlı olarak gelen- 

ideolojik rolü ile ilişkilidir. Haberler olayların, çıkarlara ve çıkarların 

çerçevelediği ideolojilere uygun olarak paketlenmesi yoluyla yapılır ve bu 

yorumların  yorumlanması yoluyla yapılır ve bu yorumların kamuoyuna 

yansıtılması kitle iletişim araçlarıyla olur. Bu araçlardan en önde 

gelenlerinden biri de günlük yazılı basındır. Bu tezin örnek olayı olan 11 

Eylül terörüyle ilgili olarak Türkiye’de birbirinden farklı bakış 

açılarından kaynaklanan yorumlar yapılmıştır ve bu yorumların en net 

izlenebileceği ortamlaradan biri de günlük gazetelerdir.  

 

Yukarıdaki gerekçelere bağlı olarak bu tezde, haber metinlerinde 

ideolojik üretimin nasıl gerçekleştirildiğinin mikro çözümleme düzeyinde 

incelemesi yapılmıştır. Bu amaçla, tez 11 Eylül 2001 tarihinde meydana 

gelen, dünyanın stratejik, ticari ve askeri en büyük güçlerinden birinin çok 

büyük darbe aldığı, en geniş kapsamlı ve yankı uyandıran örneklerden biri 

olan terör olayının, biri egemen diğeri ise İslamcı iki farklı ideolojik 

yönelime sahip gazetede haber olarak sunuluşunun ideolojik yapısını 

belirlemek ve böylece iki gazetenin haber yapma politikalarına ilişkin 

çıkarımlarda bulunmak için tasarlanmıştır. Tasarımın temel kuramsal 

varsayımına göre, haberin gazetede kodlanmış (paketlenmiş) biçimiyle 

gazetenin ideolojik yönelimi arasında bir bağ vardır; dolayısıyla ele alınan 

iki gazetenin 11 Eylül olayını yansıtmaları farklı olacaktır. Bu kuramsal 

varsayımdan tezin temel araştırma sorusu çıkartılmıştır: “Farklı ideolojik 

yönelimlere sahip iki gazetenin 11 Eylül terör olayı ile ilgili, haberleri 

arasında nasıl bir farklılık vardır?”  
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B. Tezin Önemi 

 

Basının, kamuoyunu ilgilendiren konularda halkın en önde gelen 

enformasyon kaynaklarından biri olduğu ve okuyucularının fikir yapılarını 

veya fikirlerini yapılandırma süreçlerini etkileme gücü göz önünde 

bulundurulduğunda herhangi bir olay karşısında aldığı konum ve tavır 

toplumda çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Dolayısıyla, bu konum ve 

tavrın incelenmesi sosyal bilimlerde medya, toplum, mülkiyet yapısı ve 

mülkiyet ilişkileri gibi bağlamlarda incelemesi gerekmektedir. 

 

Gazete haberlerinin metinsel özellikleri, anlam üretme stratejileri 

ve ideolojik mücadele alanları olarak potansiyelleri Türkiye'deki iletişim 

ve medya çalışmalarında pek de ayrıntılı incelenmemiştir. Basının geniş 

anlamda olgulara, dar anlamda ise 11 Eylül terör olayına ilişkin bakış 

açısını değerlendirmek ve okuyuculara yansıtılan haberlerin doğasını 

incelemek, benzerlikleri ve farklılıkları araştırmak gerektiği halde 

Türkiye’de bu konudaki eksiklik süregelmektedir, ve varolan bu durum da 

tezin önemini arttırmaktadır. Benzer şekilde,  “İlgili İncelemeler” 

bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi 11 Eylül terör olayının farklı 

ideolojilere sahip iki gazetede nasıl yansıtıldığı ya da basının 11 Eylül 

terör olayına karşı nasıl bir tutum sergilediği konusunda, bilinebildiği 

kadarıyla bir çalışma yoktur. Basın ve terörü açıklayan, sağ, sol ve merkez 

basındaki ideolojik farklılıkları başka olaylar bağlamında ortaya 

çıkarmaya çalışan veya terörün kitle iletişim araçlarında yansıtılması gibi 

konuları ele alan, benzeri çalışmalar ve ilgili araştırmalar ise bu tez 

çalışmasından ya konu ya yöntem ya da kuram bağlamında farklı 

araştırmalardır. Bu anlamda bu tez çalışması önemli bir boşluğu 

doldurmada bir başlangıç olarak tasarlanmıştır.  
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C. Tezin Amacı 

 

Başlıca amacı, iki farklı ideolojiyi benimseyen gazetelerin yayın 

politikalarının haber içeriklerine nasıl yansıtıldığını inceleyerek akademik 

bilgiye katkıda bulunmak ve ilgili kuramı test etmek olan bu araştırma ile; 

 

1. Basının bilgileri yönlendirme, temsil etme ve anlamlandırmada 

nasıl bir yol izlediğini saptayabilmek ve bu izlenen yoldaki farklılıklarla 

ilgilenen akademisyenlere, kurum ve kuruluşlara yeni bilgi sağlamak,  

 

2. Bu konuda halen yapılan ve yapılacak olan yeni tartışmalara ve 

araştırmalara kaynak olmak ve ışık tutmak, 

 

3. Kuramsal bir temel üzerine değerlendirme yapabilmek ve 

eleştirel kuramın varsayımlarının geçerliliğine ve aynı zamanda basında 

nesnellik tezinin geçersizliğine bir örnek inceleme sunmak, 

 

4.Kısaca birikmiş bilgilere başvurarak, bu bilgilerin toplanış ve 

yorumlanış biçimlerine eğilerek varılan yerden öteye gitmek, birikmişe 

eklemelerde ve katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

 

D. İlgili İncelemeler 

 

11 Eylül terör olayı, ideoloji ve haber kavramlarının nasıl bir 

etkileşim içinde olduğunu incelemek için şimdiye kadar yapılan 

çalışmaları gözardı edip yeni bir ilişki ya da analiz biçimi oluşturmak 

mümkün değildir. Çünkü haber üzerine yapılan çalışmalar sadece belirli 

bir durumda değil, her koşulda haberin nasıl ele alınması gerektiğini, nasıl 

incelenmesi gerektiğini açıklayacak yeterli kuramsal birikime sahiptir. 

Yani haberi ve ideolojiyi ilişkilendirirken şimdiye kadar yapılmış ve belli 
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bir olgunluğa ulaşmış olan ilgili incelemeler bu ilişkilendirmeye gerekli 

kuramsal altyapıyı sağlayabilir. 

Bu araştırmada da söz konusu altyapıyı oluşturabilmek için 

yapılan önceki ve benzer araştırmalara bakılmış böylece bu ilişkilendirme 

sağlanmaya çalışılmıştır. Taramalar sonucunda bu çalışmanın konusuyla 

birebir ilgili herhangi bir bilimsel araştırmaya rastlanmamıştır. 

Dolayısıyla bu araştırma 11 Eylül terör olayını ve onun okuyuculara iki 

farklı ideoloji bağlamında nasıl iletildiğini konu alan Türkiye’deki ilk 

çalışmadır. Olayın, biri egemen diğeri ise İslamcı olmak üzere iki farklı 

ideolojiyi benimseyen gazetelerde nasıl haber yapıldığı; gazeteler ve 

haberlerin öğeleri arasında ilişki testi uygulanarak ve haberler içerik 

çözümlemesi yöntemi ile incelenerek bulunmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, 

araştırmanın tasarımına uygun olarak söz konusu bağlamda yazılı basını, 

terörü, ideolojiyi ve içerik çözümlemesi yöntemini esas konu olarak kabul 

etmiş ve Türkiye’de yapılmış olan sosyoloji, iletişim, siyaset, ekonomi, 

gazetecilik, dil ve tarih alanlarındaki yakın tarihli tüm bilimsel çalışmalar 

dikkatle incelenmiştir. Böyle ayrıntılı bir inceleme yapılmasının esas 

nedeni, 11 Eylül terör olayının haber yapıldığı gazetelere göre nasıl 

söylem ve içerik değiştirdiğini konu alan bu araştırmanın yukarıda 

belirtilen sorun sunumu, amaç ve önemine gerekçe sunabilmek ve destek 

bulabilmektir. Aşağıda sırasıyla terör, terör ve kitle iletişim araçları ve 

terör, kitle iletişim araçları ve içerik çözümlemesi yöntemiyle yapılan 

araştırmalar, ulaşılabildiği kadarıyla, bu tez çalışmasıyla ilişkili olarak 

değerlendirilmiştir. Bunu yapmaktaki amaç ise yukarıda belirtildiği gibi 

konu, bağlam ve yöntem olarak çalışmayla ilişkili veya çalışmanın 

gelişimine yardımcı olabilecek veriler elde edebilmektir.  

       

Daha önce de belirtildiği gibi çalışmayla ilgili kaynak taraması 

sonucu 11 Eylül terör eyleminin basında yansıtılmasının doğasını ele alıp 

irdeleyen spesifik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Fakat terör ve terör 

haberleriyle ilgili niceliksel veya niteliksel pek çok çalışma yapıldığı 

görülmüştür. Niteliksel çalışmalar genellikle tanımlayıcı çalışmalar olup 
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terörün ve özellikle uluslararası terörün kavramsal-betimsel 

açıklamalarına yönelmiştir. Aynı zamanda Türkiye’nin çok uzun yıllar 

boyunca maruz kaldığı bu sorun araştırmalarla da desteklenmiş, ülkedeki 

terör örgütleri, yapılan eylemler ve alınan tedbirler belirlenip ortaya 

koyulmuştur. Bu çalışmaların sonucunda terörün oluşmasına engel 

olabilecek faktörler belirtilmiş, mücadelede hangi tedbirlerin alınması 

gerektiğine ilişkin öneriler getirilmiş, terörün bir toplumu bütünüyle etkisi 

altına aldığı öne sürülerek önlenmesi için siyasi, askeri ve polisiye 

tedbirlerin bir arada alınması gerektiği üzerinde durulmuş ve uluslararası 

iş birliğine gidilmesi önerilmiştir. Söz konusu bu araştırmalar, teorik ve 

niteliksel araştırmalardır; sayısal veriler vardır, fakat hangi yılda, hangi 

terör örgütünün, kaç terör olayı gerçekleştirdiğini gösteren frekans 

dağılımlarından öte gitmemektedir. Dolayısıyla bu incelemeler çalışmayla 

konu olarak benzer ancak yöntem olarak oldukça farklı çalışmalardır (Ak, 

1995; Dilmaç, 1996; Tandoğan, 1998; Tüzen, 1995).  

 

İkinci grup incelemeler, terör ve kitle iletişim araçlarının ilişkisini 

kuran araştırmalardır. Bu araştırmaların bazıları niteliksel, bazılarıysa 

niceliksel yöntem kullanılarak tasarlanmıştır. Nitel olanlar terörün kitle 

iletişim araçlarındaki sunumlarına bakmakta ve nasıl hazırlanması 

gerektiğine ilişkin normatif çözümler sunmaktadır. İlk grup araştırmalarda 

görüldüğü gibi, bu araştırmalarda da önce terörün kavramsal-betimsel 

tanımlaması yapılmış, ardından Türkiye’de terörün görünümü ve kitle 

iletişim araçlarına yansıması ele alınmıştır. Araştırmacıların bulgularına 

göre kitle iletişim araçlarının, terörizm haberlerini yayımlaması açısından 

çok ciddi görev ve yükümlülükleri bulunmaktadır: Medya terörizmi 

önleyici olmalıdır, bu çok hassas konuda bilinçli yöntemler kullanılmalı 

ve hatta yeni yöntem ve ölçüler geliştirilmelidir. Medya organları doğru 

ve rasyonel kullanılmalı, terör haberlerinin sunumu için birtakım kurallar, 

yasal düzenlemeler ve denetlemeler getirilmelidir (Avşar, 1991; Dündar, 

1999; Karakaya, 1998; Korkmaz, 1997). Görüldüğü gibi bu çalışmalar 

terörün kitle iletişim araçlarında nasıl iletilmesi gerektiğine ilişkin 



 19 
 

normatif kurallar öne sürmüş ve bu kurallar dahilinde sunum yapıldığında 

basının tarafsız olabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak bu tez 

çalışmasında böyle bir varsayımın olasılığı yok sayılmış, araştırma, 

basının hiçbir koşulda tarafsız olamayacağına ilişkin kuramsal temel 

üzerine inşa edilmiştir. Bu da kuramsal bağlam açısından söz konusu 

araştırmalardan uzaklığa işaret etmektedir. Öte yandan yöntem 

farklılıkları da bu çalışmayı onlardan ayırmaktadır.  

 

Üçüncü tür araştırmalarda hem terör, hem basın ve hem de içerik 

çözümlemesi yönteminin üçünü de içeren nicel verilerle desteklenmiş 

çalışmalar vardır ve bunların sayısı oldukça azdır. Yakın tarihte yapılmış 

olan Demircan’ın (1998)  çalışmasında “Medyanın Siyasi İçerikli Terör 

Karşısındaki Tutumu” başlığı altında Hürriyet, Cumhuriyet ve Türkiye 

gazetelerinin PKK haberlerini sunumu ele alınmış, bu gazetelerin söz 

konusu haberleri iletirken farklı ve yanlı tutumlar sergiledikleri, 

gazetecilerin terörist eylemleri bilerek ya da bilmeden ya terörist örgüte 

hayranlık uyandıracak şekilde ya da devlete düşmanlık duygusu yaratacak 

şekilde sundukları bulguları ortaya konulmuştur. Benzer şekilde, Fidan’ın 

(1995) çalışmasında ise 1990-1991 yılları arasında en yüksek tirajlı beş 

gazetenin (Sabah, Türkiye, Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet) terör 

haberlerine ilişkin tutumları ele alınmış ve araştırma sonucunda gazeteler 

arasında bazı söylem farklılıkları ile birlikte; örneğin örgüt isimleri 

verilerek propaganda yapılması, güvenlik güçlerinin ve askeri birliklerin 

başarısına yeterli oranlarda yer verilmemesi veya istemeden, örgütün 

mücadele edilmeyecek kadar güçlü olduğu havası yaratılması gibi 

tutumlarla basının terör haberlerinin sunumunda haber ölçülerinin dışına 

çıktığı bulunmuştur. Hürriyet, Cumhuriyet ve Türkiye gazetelerinin 

başyazarlarının 1983-1997 yılları arasında yazdıkları terör içerikli 

yazıların çok boyutlu içerik çözümlemesini konu alan araştırmada ise 

yazarlar ve gündemleri arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığına 

bakılmış ve ele aldıkları konular, bakış açıları ve ortaya koydukları çözüm 

önerileri bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuştur (Gündüz,1995). Bu 



 20 
 

çalışmalar da hem örnek olay bağlamında, hem seçilen gazeteler 

bağlamında hem ulaşılan sonuçlar bağlamında ve hem de ideolojik farkı 

tam anlamıyla vurgulamaması açısından bu araştırmadan 

farklılaşmaktadır.   

  

Dördüncü tür incelemelerde ise yazılı basında herhangi bir olayın 

içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenmesi sözkonusudur. Bunlarda; 12 

Eylül Askeri Müdahalesi, çevre imajı, öğretmen sorunları, Kardak Krizi, 

Gümrük Birliği süreci, laiklik, işçi ve memur eylemleri, bireysel şiddet, 

özelleştirme ve benzeri pek çok konu üzerinde çalışıldığı görülmektedir. 

Bu araştırmalarda örneklem, genellikle günlük altı gazeteden bir kaçıyla 

oluşturulmuştur. Bunlar Hürriyet, Milliyet, Sabah, Cumhuriyet, Türkiye 

ve Zaman’dır. Bu gazetelerin seçilme nedenleri ise farklı ticari gruplara 

ait olması, farklı ideolojileri benimsemesi ve tirajlarının ülke çapında en 

yüksek olmasıdır. Genellikle söz konusu çalışmalardan çıkan sonuç liberal 

popüler basın, demokratik sol basın ve muhafazakar sağ basının aynı 

olaylara ilişkin olarak haberi yayımlamada farklılıklar gösterdiklerine 

yöneliktir. Liberal popüler basın toplumdaki iktidar odaklarının varolan 

hegemonyacı söylemlerini dolayımlamakta ve kendisi bizzat egemen 

ideolojinin gönderim çerçevelerini üretmektedir. Liberal ve popüler 

olmayan özellikler gösteren basının ise örnek olayların niteliğine göre, bu 

olayları ideolojilerine uygun hale getirdikten sonra, ya olumlayıcı bir 

biçimde yahut da karşıt tutumlar sergileyerek ilettikleri ya da dışarıda 

bırakarak hiçbir önem atfetmedikleri veya küçük haberler yaparak az 

önem atfettikleri bulunmuştur. Çalışmaların bir ortak özelliği de düzene 

karşı, adı geçen gazetelere nazaran daha radikal bir söylem kullanan 

gazetelerden hiçbirini örneklem olarak almamalarıdır. Bu bağlamda söz 

konusu çalışmalardan ayrı sadece iki araştırmaya rastlanmaktadır; o da 

Ergün (1995)’ün “Radikal Sol ve Radikal İslamcı İdeolojilerde Düzen 

Karşıtı Söylem” ve Erdem (1998)’in “İslamcı Basında Milli Selamet 

Partisi (1974-1977) Milli Gazete Örnek Olayı” başlıklı içerik çözümlemesi 

çalışmalarıdır. Söz konusu araştırmalarla bu çalışma arasında kuram ve 
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yöntem açısından benzerlikler görülmüştür. Ancak burada bütüncül olarak 

tüm bunlardan farklı bir yol izlenmiştir. Gazetelerin ideolojileri arasında 

farklılıklar olduğu ilişki testiyle bulunmuş, asla normatif kurallar 

önerilmemiş, basının tarafsız olup olmadığı araştırılmamış, baştan taraflı 

olduklarına ilişkin bir ön kabulle yola çıkılmıştır (Aydın, 1999; Baştürk, 

1999; Çöllü, 1999; Demirdelen, 2000; Keleş, 1997; Tek, 1991; Yıldırım, 

1995; Yiğit, 1996). 

 

Tüm bu çalışmalar, 11 Eylül terör olayı ile ilgili bu araştırmanın 

genel sınırlarının ve kuramsal çerçevesinin çizilmesine ve teori ve yöntem 

kısımlarının geliştirilmesine yardımcı olmuş ve araştırmaya örnek teşkil 

etmiştir. Ancak hiçbirisi liberal ve İslamcı basının tekil bir terör olayını 

nasıl haber yaptığının incelenmesini ve hem nicel hem nitel çözümlemeler 

aracılığıyla bunların karşılaştırılmasını konu almamıştır. Bu anlamda, bu 

araştırmanın, daha öncekilerin kuramsal ve yöntemsel eksikliklerini 

tamamlayarak, son yılların hatta kimilerine göre son yüzyılın en önemli 

olaylarından birini konu alan ilk çalışma olması, olayın içeriğiyle ilgili 

olarak İslamcı ve egemen söylemi kullanan iki basın kurumunu 

karşılaştırması ve haber öğeleri ve gazetelerin ideolojileri arasındaki 

ilişkiyi hem istatistik ilişki testiyle ve hem de haberlerden örnekler 

sunarak çok yönlü bir çözümlemeye gitmesi açılarından onlardan 

farklılaştığı söylenmelidir.  

 

  E. Kuramsal Çerçeve 

 

Herhangi bir toplumsal soruna ilişkin olarak kamuoyu oluşturma 

veya kamuoyunu yönlendirme bakımından kitle iletişim araçlarının gücü 

tartışılmaz bir üstünlüğe sahiptir. Basın, toplumsal ve uluslararası 

sorunların gerek öğrenilmesinde gerek nedenlerinin ortaya konulmasında 

gerekse çözümlerin belirtilmesinde bir başvuru kaynağı olarak 

görülmektedir.  
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Kitle iletişiminin iletisi, ürettiği mesaj olarak isimlendirilir. Mesaj 

bir haber ve haberde sunulanlardır. Bu görünüm ötesinde, gerçek 

anlamıyla mesaj, bir amacın belli bir biçimde paketlenmiş şeklidir. Şöyle 

ki; ileti kitle iletişimi örgütünün ürettiği son, bitmiş, imal edilmiş 

ürünüdür. Fakat bunun anlamı asla ne iletişimin orada bittiğidir ne de 

iletinin/ürünün sözler ve görüntülerden oluşan mesaj olduğudur. Kitle 

iletişiminin iletisi tek değildir. Ayrıca kitle iletişiminin ürettiği ileti basit 

mesajlar silsilesi veya kümesi de değildir. Kitle iletişimi örgütlü bir 

faaliyet olarak belli ürünler ortaya çıkartır. Bu ürün genellikle mesaj 

kavramı içine indirgenir. Kitle iletişimi örgüt içi ve örgüt dışı 

faaliyetleriyle sadece mesaj üretmez. Örgüt içi faaliyetlerinde örgütlü 

amaçların gerçekleşmesinde yapısal ilişkiler düzeni ve bu düzenin ürettiği 

iletiler tarzı vardır. Kitle iletişimi örgütünün yapısal düzeni toplumun 

genel yapısal düzeninin bağımlı bir parçasıdır. Sadece örgüt içinde değil, 

örgütün ilişki kurduğu diğer örgütler ve örgütlü faaliyetler arasında 

karşılıklı etkileşimler vardır. Örgüt içi ve örgütlerarası faaliyetler belli bir 

toplumsal yapının içinde olur. Örgütün kendi yapısı, iç ve dış ilişkileri 

örgütün amaçlı iletisinin üretim biçimini belirler. Kitle iletişimi hem örgüt 

içi hem de örgüt dışı ilişkiler düzenini iletir, üretir (Erdoğan, 

1997:248,249).  

 

Haber, gerçek dünyada bir yerlerde meydana gelen olaylar, kişiler 

ya da şeyler hakkındaki en son ve en yeni enformasyona işaret etmektedir. 

Haberlerin fonksiyonu enformasyon verme olarak tanımlanır. 

Enformasyon egemen bir tanımla özellikle haberle izleyicilere verilen 

bilgidir (Erdoğan, 1997:252). Dolayısıyla, iletilerin rastlantı sonucu orada 

bulunduklarını ya da her şeyin aslında masum nedenlerle yazıldığını ya da 

üretildiğini farzeden yaklaşımlardan uzak durulmalıdır (Burton, 1995:155-

161). Haberlerin, belirli uzlaşımsal ideolojik ve profesyonel kodlar 

içerisinden oluşturulmuş kültürel bir ürün olduğu dikkatlerden 

kaçmamalıdır. Diğer medya ürünleri gibi haberlerin kendisi de seçme ve 

inşa etme sürecinin bir sonucudur (Burton, 1995; Hall, 1981). İletiyi 
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gönderenin sadece ürün üzerindeki sahipliğinin değil aynı zamanda ürünün 

biçimlenmesindeki çeşitli kontrol mekanizmalarının üzerinde durulması 

gerekmektedir. Kitle iletişiminin profesyonelleri hangi konuyu, olayı, 

hangi gerçekleri, gerçeklerin hangi yüzünü ve hangi dünya görüşünü 

paketlemeleri gerektiğini öğrenir, öğretir ve uygular. Bu öğrenim ve 

uygulama sırasında kendini sansür etme olağan olarak veya kaçınılmaz 

olarak kendini benimsetir (Erdoğan, 1997:245). 

 

Yukarıda kurulan kuramsal çerçeveyle, haber olgusuna bakışta en 

önemli kuramsal geleneklerden biri olan liberal çoğulcu paradigmanın 

başlıca hipotezlerinin ötesine geçilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın 

benimsediği paradigmanın habere ilişkin daha anlamlı ve geçerli bir 

kuramsal çerçeve sunduğu düşünülmektedir: Haber, görüş ve 

düşüncelerden bağımsız değildir, dolayısıyla da nesnel, dengeli ve tarafsız 

olması da mümkün olamaz. Medya kurumları da tanımlanan bu yönelimler 

doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Yani medya kurumları da, haber 

yapmada görüş ve düşüncelerden etkilenir ve bu da haberin öznel, 

dengesiz ve taraflı olmasına yol açar (Hall, 1981:272-273). Yansız ve 

değer yargısı taşımayan bir enformasyon düşünme olasılığı çok azdır. 

Çünkü gazeteciliğin nesnel olabilmesi, bir eylem biçimindeki olayın haber 

olarak aktarılmasından önce bozulmayacak biçimde yorumlanmış olmasını 

gerektirir. Bir haberi gerçekleri çarpıttığı için eleştirmek tutarlı olmaz zira 

en yansız yaklaşım bile gerçekliği çarpıtmak zorundadır (Edgar, 

akt.Belsey ve Chadwick, 1988:151-153). Medya çerçeveleri, sembolik 

üretime katılanların, söylemleri rutin biçimde organize ettikleri sözlü veya 

görsel sunum, seçim, vurgu ve dışarıda bırakma yoluyla ortaya çıkan 

bilişsel, yoruma ilişkin ve sunuma ilişkin kalıcı biçimler olarak 

tanımlanmalıdır (Gitlin, akt.Hackett, 1997:50).  

 

Medyada yer alan haberlere bakıldığında haber metinlerinin sadece 

olanı aktarmasının yanında, yorum ve değerlendirme dolu olduğu 

görülmektedir. Sonuç olarak değer yargılarından arınmış haberciliğin 
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gerçekleşmesi çok zor bir ideal olarak kalmaktadır. Yani gazeteciyi 

tarafsız ve değer yargılarından soyutlanmış bir gözlemci olarak 

tanımlamak gerçekçi değildir. Gazetecilik değer yargılarıyla yüklü bir 

faaliyettir. Aslınd medyada sadece olayların nasıl gerçekleştiği 

anlatılmamakta, aynı zamanda bu olayların toplumsal açıdan öneminin ve 

etkilerinin neler olduğu da çeşitli stratejilerle haber olarak 

aktarılmaktadır.  

 

Bu tezin reddettiği nesnellik tezine göre “olduğu gibi iletilebilecek 

dış bir gerçek vardır. Bu nesneli de profesyonel ve moral sorumluluk ve 

görevle yükümlü kitle iletişimciler iletir”. Yani iletişimciler nesnel olarak 

bir gerçeği okuyuculara iletirler veya iletebilirler. Erdoğan (1997:279), bu 

görüşe; “Oysa insanın tek bildiği gerçek kendi bilinciyle biçimlendirilmiş 

gerçektir” diyerek karşı çıkmaktadır. Çünkü bilme faaliyeti gözlenebilir 

verilerin bir toplum içinde yaşayan ve belli bir yer alan insan tarafından 

düzenlenmesidir. İnsanın iletişim faaliyetinde dış (veya iç) gerçek, insan 

faaliyetiyle üretilen ve toplumsal bakımdan koşullanmış belli bir bilgiyle 

(bilinçle) gelendir. Yani iletmeyi kim yaparsa yapsın daima yeniden 

düzenleme, taraflılık vardır.  

 

Nesnelliğin yokluğu sadece konu seçimi ve sunulanların 

karakterinde değildir; aynı zamanda sunulmayanlarla da ilgilidir. Örneğin,  

devlet politikalarına ve örgütün iletişim politikalarına uymayan ulus içi ve 

uluslar arası olaylar haber yapılmaz (Erdoğan, 1997:279-281).  

 

Nesnellik tezine göre, haber biçimlendirmede değerlendirme 

sadece dış dünyanın tasviri içinde kalır, kişisel değerlendirmeler yoktur. 

İletişimcinin ilettiği (örneğin haber) dış dünyanın, bir oluşumun, bir 

olayın olduğu gibi, kişisel yorum katılmadan anlatılmasıdır. Sunumda 

kişisel olmayan gerçekler konuşur. Çünkü kitle iletişimci tarafsızdır. 

Erdoğan’ın belirttiği gibi bu iddia da geçersizdir. Kitle iletişiminde “değer 

yargısızlık” iddiası, “gerçekliğin aynadan imajı” gibi tanımlamalar kitle 



 25 
 

iletişim faaliyetlerini meşrulaştıran ideolojik çerçevelemelerdir. 

İletişimcinin en büyük ahlaksal değerlere sahip bir insan olduğu, sadece 

gerçekleri olduğu gibi sunma peşinde koşan bir idealist olduğu 

düşünüldüğünde bile, o iletişimci önce kendine yüksek ahlakın ve 

gerçeklerin ne olduğunu tanımlamak zorundadır ve bu tanımı yapar 

yapmaz yansızlık ortadan kalkar. Sunum da kesinlikle değerlendirmeden 

bağımsız veya yansız olamaz. Nesnel iletişimcilik iddiası ve bu iddiayla 

gelen profesyonel pratikler düzeni, iletişim medyası sunumundaki karar 

vermede ideolojik yanın üstüne örtü çekilmesi ve göz ardına itilmesidir. 

 

Nesnellik tezinin bir diğer varsayımına  göre, iletişimci gerçeğe 

seçimsel olarak girme ve neyin önemli olup olmadığını saptama 

kabiliyetine sahiptir. İletişimci örgütlü bir faaliyetler sisteminde çalışan 

bir profesyoneldir. En azından kendi çıkarları ve örgüt çıkarlarına, 

egemen bir iş görme biçiminin ideolojik çerçevesine uymak zorundadır. 

Buna istisna, egemenliğe karşı mücadele eden bir iletişim örgütü ve 

iletişimcidir. Her iki durumda da nesnellik belli bir ilişki ve anlayış 

düzeninin belirlediği nesnelleştirilmiş subjektifliği anlatır.  

 

Nesnellik ideolojik bir kavramdır. Medya pratikleri ideolojik 

çerçevelerdir: Medya yapısı ve gerçeğini inşa ederler (Erdoğan, 

1997:282). Chomsky’e göre medya kasıtlı propaganda aracıdır. Medyanın 

propagandası insanları ve insanların dikkatlerini istenilen yöne 

çekmektedir. Medyanın seçtikleri, üzerinde durdukları, göz ardı ettikleri 

bu açıdan incelendiğinde en iyi şekilde anlaşılabilir. Medyanın ana 

görevlerinin en önemlisi propagandadır. Kitle iletişim araçları mesajları 

ve sembolleri genel nüfusa ileten bir sistem olarak hizmet verir. Medyanın 

görevi eğlendirmek, bildirmek, haber vermek, toplumun örgütlü yapılarına 

insanları birleştirecek değerleri, inançları ve davranış kurallarını 

işlemektir. Medyanın üstlendiği bu rolü gerçekleştirmesi ise sistemli bir 

propagandayı gerektirir (akt.Erdoğan, 2002:346-347).  
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Bu tezde, yukarıda biçimlendirilen kuramsal yapıdan hareketle, 

yazılı basının, ilettiği veya çerçevesi içinde çalıştığı düşüncelere, değerler 

sistemine ve zihinsel üretime nasıl katkıda bulunduğu üzerine 

odaklanılmaktadır. İdeolojiye yaklaşım biçimlerinden biri olan bu tür 

incelemelerde; ideolojik pratiğin yapısı, biçimi, nasıl çalıştığı, iletişim 

yapısının ideolojisi ve ideolojik pratikleri, bu pratiklerin toplumsal yapı 

içindeki anlamları, iletişim ürününün ideolojik içeriği, egemen anlayış ve 

bunların iletişimdeki yeri, kitle iletişim araçlarının ideolojik propaganda 

için kullanılmaları, basının ve haberin ideolojik yapısı üzerinde 

durulmaktadır (Erdoğan, 1998:237). 

 

1970’lerde egemen görüş, medyanın ideolojik etkilere sahip 

olduğuna yöneliktir. Bu yıllarda iletişim kültürü önem kazanmış, iletişim 

ve toplum sorunlarına yaklaşımda çıkış noktası olarak ideolojiyi alan 

kuramsal yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de Kültürel 

Çalışmalar’ dır. Anadamar İngiliz sosyolojisinden kopan ve kökleri 

sosyolojinin Weberci, yorumsal branşından, altkültür teorisyenlerinin 

etnografik söylemlerine kadar uzanan geniş bir alana dayanan ve bunların 

alanını yeniden çizerek kendisini bütünleştirici bir akademik alan olarak 

tesis eden Kültürel Çalışmalar’ın yükselişi Williams, Hogart ve Hall 

önderliğinde gerçekleşmiştir (Küçük, 1999:53). Bu tür bir yaklaşım 

kültürel pratiklerin ürünü olarak yaşantıyı vurgularken, ekonomik 

indirgemeciliğe karşı çıkmaktadır. Kültürel Çalışmalar medyayı ve medya 

pratiklerini anlamlandırma pratiği içine yerleştirerek, toplum içinde ortaya 

çıkan anlamları sorunsal haline getirmiştir. Yani medya çalışmaları insan 

pratiği konusu içinde yer alır (Curran, Gurevitch, Woollacott, 1989; 

Grossberg, akt.Küçük, 1999:53-54). 

 

Kültürel çalışmalar çerçevesinde medya toplumsal anlamın 

üretilmesinde etkin bir biçimde rol oynamaktadır. Anlamların, 

düşüncelerin ve görüşlerin üretilmesi bağımsız bir şekilde kendiliğinden, 

insanın iradesinden bağımsız olarak oluşmaz. Düşünceler maddi 
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etkinliklere, gerçek yaşam süreçlerine ve pratiğine yakından bağlıdır. Eğer 

mücadeleci, egemen kurgulanmış ideolojiler ve kültür varsa bunun çıkış 

yeri insanın kendi içinde bulduğu toplumsal materyal ilişkiler yapısıdır; 

çıkış nedeni de insanın bu yapıya olan açıklayıcı tepkisidir (Erdoğan, 

2002:301).  

 

Bu çalışmada ideoloji haber içeriğinden çıkarılabilecek söylemsel 

bir fenomen olarak ele alınmaktadır. Bu tür bir bakış açısı ideolojiyi 

maddi olarak ele alıp, anlamlarla ilişkili olduğunu içermektedir. Buna 

göre ideoloji, toplumsal açıdan önemli belirli bir grubun ya da sınıfın 

içinde bulunduğu duruma ve hayat deneyimlerini simgeleyen fikirlere 

karşılık gelir ve 'dünya görüşü' kavramına yakınlaşır. Buradan da şöyle bir 

tanıma varılabilir: İdeoloji, çıkar çatışması durumlarında toplumsal 

grupların çıkarlarının meşrulaştırılması ve desteklenmesi sürecindeki 

söylemsel bir mücadele alanıdır (Thompson, Eagleton, akt.Dursun, 2001). 

İdeolojilerin pratiklerde maddileşen temsil sistemleri olduğu görüşünü 

alıkoyan Hall, medyada çalışanların ideolojik temsiliyet alanını ürettiğini, 

yeniden ürettiğini ve aktardığını söyler. Hall'a göre de ideoloji anlamlar 

çerçevesinde yer alan bir mücadele alanıdır (Sholle, akt.Küçük, 1999:279; 

Dursun, 2001:81).   

 

Kültürel Çalışmalar ideolojiyi belli bir sistemin kendi temsillerini 

gerçeğin dolaysız yansıması olarak yeniden sunma, kendi anlamlarını 

yaşantı olarak üretme gücü olarak görür. Sonuç olarak bireylerin 

toplumsal ve siyasal çevrelerindeki koşulları medyanın işgal ettiği alan 

içinde tanımlanır (Grossberg, akt.Küçük,1999:54). Medya kendi kültürel 

ve ideolojik konumunu koruyabilmek için birkaç yoldan işlev görür: 

Toplumsal bilgiyi sağlar ve seçmeci olarak inşa eder, toplumsal hayatın 

çoğulluğunu sınıflandırır, üzerinde düşünümde bulunur ve karmaşık 

onaylanmış bir düzen inşa eder (Hall, akt.Küçük, 1999:55). 
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Hall ideoloji alanının, kendi mekanizmaları olan görece özerk bir 

kurulma/inşa, düzenleme ve mücadele alanı olduğunu belirtmektedir. 

İdeolojik biçimlenmelerin, temsil sistemleri ve pratikler içinde maddi bir 

varoluşu bulunduğundan dolayı ideolojiler toplumsal biçimlenmeleri ve 

ilişkileri etkilemektedir. Hall’a göre tekil bir egemen ideoloji ya da boyun 

eğen ideoloji yoktur; ancak karmaşık bir karşılıklı ilişki içinde sürekli 

olarak içerilen komplike ideolojik söylem ve biçimlerin anlamsal bir 

örüntüsü vardır. Murdock ve Golding bu tür yaklaşımlarda medyanın, 

farklı bakma ve konuşma biçimleri önererek çarpışan söylemlerin 

görünürlük ve meşruluk için mücadele ettikleri bir alan olarak 

değerlendirildiğini söylemektedirler (Hall, Murdock ve Golding, 

akt.Dursun, 2001:36-39). 

 

Bu çalışmanın bakış açısına göre ideoloji, gerçekliğin toplumsal 

inşasındaki kurucu bir süreç olarak tasarlanarak anlamın ve simgelerin 

karşılıklı etkileşimi içinde konumlanmıştır. Bu etkileşim süreci aynı 

zamanda belirli anlamların dolaylama yapıldığı bir süreçtir. Dolaylama ise 

dil içinden gerçekleşmektedir. İdeolojiyi maddi bir olgu olarak 

değerlendirmenin yolu, onu dil, anlam ve söylemle ilişkili olarak 

değerlendirmektir. Kısaca ideolojinin işlendiği temel ortam dil pratiğidir. 

Çünkü anlam, dil yoluyla verilmektedir. Yani dil anlamın üretildiği 

araçtır. Dilin, özgül anlamların üretildikleri kanal olarak görülmesi 

gerekmektedir. İlişkilere atfedilen ve sayesinde nasıl yaşadığımızı ve 

hangi pratiğe girdiğimizi bilinçte kavradığımız bu anlamlar, basitçe 

bireylerin teorik ve ideolojik gösterimleri değildir. Bu şekilde anlam 

vermek, temel olarak kendimizi, tecrübemizi ve koşullarımızı 

nesnelleştirilmiş ideolojik söylemlere, ideolojik alanı dolduran dil yoluyla 

sergilenip düzenlenen mamül ve önceden oluşturulmuş ‘tecrübe etmeler’ 

dizilerine yerleştirmektir (Hall, akt.Küçük, 1999a:95; 1999b:208). 

 

Belli egemen karakterler ve karşıt anlamlar toplum içinde 

dönmektedir ve medyanın anlam yüklemelerinin ana karakteri, belli 
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egemen ideolojilerin ve karşıtlarının taşıyıcısı ve ileticisi olmasıdır. 

Dolayısıyla dil bir toplumdaki güç ilişkilerinin içinde kurulan ve 

sürdürülen düşünsel ve ideolojik farklılıkların yansıdığı bir mücadele 

alanıdır (İnal, 1996:102,119). Bu çalışmada dil, iletişim ve söylem 

açısından tanımlanmakta ve basitçe düşüncelerin, inanç ve değerlerin bir 

kültür içinde yayılmasında araç olarak ele alınmaktadır (Mumby, 

akt.Dursun, 2001:47). Dolayısıyla dil, söylemsel olmayan nesnelerin 

dünyasına doğrudan atıfta bulunabilen tarafsız bir aktarım aracı değil 

fakat yapılandıran, gerçekliği kuran bir araçtır (Hackett, 1997:44). Dil 

sistemi, hem materyalist hem idealist için, hem devrimci hem karşı 

devrimci için aynıdır. Ancak bu, karşıt karakterlerin aynı söyleme sahip 

oldukları anlamına gelmez: Dil farklılaşmış söylem süreçlerinin ortak 

tabanıdır. Dolayısıyla tüm söylem süreçleri ideolojik sınıf ilişkilerinden 

kaynaklanırlar. Dil ve söyleme ilişkin bu görüşlerde sınıf mücadelesinin 

belirleyici rolü kabul edilmelidir (Pecheux, akt.Dursun, 2001:49).  

 

Kurulan, düzenlenen ve üzerinde mücadele edilen, toplumsal 

pratiklerin, bilinçlerin, kimliklerin ve öznelliklerin yerleştiği anlamlar 

örüntüsü, söylemler, yananlamlar ve onların temsiliyet araçlarıdır. Bu, 

dilin derinden derine nüfuz ettiği ve ideoloji tarafından tanımlandığı 

söylem alanıdır (Hall, akt.Dursun,2001:36). İdeolojik formların düzeyi ve 

bunlara uygun bilinç biçimleri arasında ayrılmalar vardır. Haber veya 

yorumda kullanılan kelimelerin bile taraf olma haliyle propaganda yapma 

eğilimini yansıttığı bir kanıt olarak kabul edilmektedir. Yani haber içinde 

sözcük seçimleri, belli bir ideolojik seçimi ve tavrı yansıtır. Örneğin 

“terörist” ve “özgürlük savaşçısı” gibi duygusal propaganda terimlerinin 

hangisinin kullanıldığına bakılarak meydana gelen olayın haklı görülüp 

görülmediği ortaya çıkarılabilir. Hiçbir işaret masum değildir. Her sözcük 

bir çıkarı temsil eder. Her sözcük bir söylemsel topluluğun vurgusunu 

taşır ve her sözcük kullanıldığı anda bir söyleme eklemlenir (O’Brien, 

1997; İnal, 1996).  
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Söylem dil içinde kodlanan, toplumsal ve kurumsal kökenli bir 

ideolojidir. Haberin söylemi gazeteciliğin günlük pratikleri içinde 

oluşmaktadır ve bunda gazetecilerin profesyonel ideolojilerinin etkisi 

vardır. Her anlatıcı söylem içinde konumlaşmış ve kurulmuştur. Diğer bir 

deyişle anlatıcı okuyucusuna belli bir bakış açısını sunar (Said, 1994:81; 

İnal, 1996:112). Söylem, dilin dinamik ve dolayımlayıcı boyutudur ve 

önemi gerçekliği yeniden tanımlayabilmesinde yatmaktadır. Söylem bir 

anlamın dil pratiği içinde sabitlenmeye çalışılmasıdır ve dil içinde 

şifrelenmiş ideolojiyi toplumsal ve kurumsal olarak ortaya çıkarmaktadır 

(Ricoeur ve Fowler, akt.Dursun, 2001:52-56). Eagleton’a göre (1996) 

ideoloji bir söylem meselesi; belirli, somut söylemsel etkiler yaratma 

meselesidir. 

 

Bir söylemsel formasyonun dilsel öğeleri arasındaki ilişkilerce de 

anlam oluşturulur. Dolayısıyla anlam, belirleyici söylemsel formasyon 

içindeki bir üretimdir. Yani kelimelerin, sıfatların, deyimlerin tek 

başlarına bir anlamı yoktur, üretildikleri söylem oluşumuyla anlam 

kazanırlar (Pecheux, akt.Dursun, 2001:49). Dünyayı farklı biçimlerde 

temsil etmede, hem dillerin nasıl anlam inşa ettiklerinin hem de 

simgeselleştirmenin nasıl işlev gördüğünün anlaşılması gerekir. Anlam 

toplumsal bir üretimdir, toplumsal bir pratiğin öğeleri ya da temel 

biçimleridir. Anlamlar sayelerinde özel açıklamaların inşa edildiği birer 

kanaldırlar (Hall, 1999:95). Medya anlam alanı içersinde ve bu anlam 

aracılığıyla işlevini sürdürmektedir. Anlam kendine özgü doğası gereği 

çokanlamlıdır, ayrılamaz derecede bağlam-bağımlıdır. Pek çok anlam 

arasından birini başat olarak yeğleme mücadelesi içinde kıstırılır ve bu 

mücadele sırasında oluşturulur. Bu başatlık, yapıların ve olayların 

içerisinde baştan verili değildir, temsili pratikler içinden belirli bir pratik 

türü üzerindeki sürekli mücadelenin sonucunda inşa edilir. Bu temsili 

pratikler, kodlar ve sistemler tek başlarına anlamın dünyaya ulaşmasını 

sağlarlar. Anlamlar, tümüyle toplumsal ilişki ve yapılarda içerilmektedir. 

Belirli kültürel ve siyasal pratikler aracılığıyla çeşitli toplumsal 
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konumlara eklemlenebildikleri ve toplumsal özneleri oluşturdukları ve 

yeniden oluşturdukları ölçüde toplumsal olarak işlev görürler ve işlerler. 

 

İdeolojik olanın da daima kendine özgü toplumsal, siyasal ve 

kültürel varoluş koşulları bulunmaktadır. Medya ideolojiktir ve medyanın 

ideolojik olduğu iddiası, onun anlamın toplumsal inşası alanında iş 

gördüğünü söylemektir. Medya, üzerinde insanların kendi dünyalarının 

bilincine vardıkları alanı sağlar. İdeolojik alan toplumsal, siyasal ve 

teknolojik ilişkilerle birlikte ekonomik ilişkiler içerisinde yapılanır ve 

biçimlenir. Diğer alanlar üzerinde oldukça özgül ve gerçek etkilere 

sahiptir. Dolayısıyla iletişim pratiklerinin anlam ve dil, temsil ve 

anlamlandırma alanında temellendirilmesi kaçınılmazdır (Hall, 1997:90-

92). 

 

Medya kurumları içinde, üreticilerin bir ürün ortaya koymak için, 

ellerindeki anlam üretimi araçlarını belli bir tarzda kullanmalarını 

sağlayan özel bir toplumsal örgütlenme mevcuttur. Bundan dolayı medya 

kurumlarının özgüllüğü, tam da bir toplumsal pratiğin simgesel bir ürün 

ortaya çıkarmasına, bir olayı anlamlandırmasına yol açacak şekilde 

örgütlenmeleri tarzında aranmalıdır (Hall, 1999:94). Böylece 

anlamlandırmanın, basitçe edilgen biçimde önceden varolan gerçekliği 

yansıtan bir süreç olmayıp etken biçimde bilişsel dünyaları inşa eden bir 

süreç olduğu anlaşılmaktadır (Bennett, akt.Hackett, 1997:44). 

Anlamlandırma pratiklerinin sürdürülmesini sağlayan kültürel ve ideolojik 

çerçeveler, sistemler ve kodlar vardır. Dahası, bu pratiklerin çeşitli iktidar 

düzenlerine, farklı grup ve sınıflara eklemlendiği yollar ve belirli 

oluşumlar içerisinde, özgül tarihsel koşullar altında eklemlenen anlam 

alanının bu biçimlenişinin, anlamın kuruluşu, dönüşümü ve anlam 

üzerindeki mücadelenin toplumsal etkileri ve sonuçları ile bunların 

sürmesine yardım ettikleri özgül nesnellik ve toplumsal düzen türleri 

vardır (Hall, 1997:93). 
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Anlamın şeylerin nasıl olduğuna değil de, şeylerin nasıl 

anlamlandırıldığına bağımlı olmasından çıkan sonuç, aynı olayın farklı 

tarzlarda anlamlandırılabileceğidir. Olayların anlamlandırılması, uğruna 

mücadeleye girilen şeyin bir parçasıdır, çünkü anlamlandırma kolektif 

toplumsal anlamların yaratıldıkları araçtır. İdeoloji bu perspektife göre 

birbirleriyle rekabet halindeki tanımlar arasında bir mücadele alanı haline 

gelmektedir. Bu, ideolojinin bundan böyle bağımlı bir değişken olarak, 

önceden verili bir gerçekliğin yalnızca zihindeki bir yansıması olarak 

görülemeyeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca ideolojinin sonuçları belli 

bir tarihsel konjonktürdeki güçler dengesine, “anlamlandırma siyasetine” 

bağlıdır (Hall, 1999:97,107). Olayların, insanların dünya hakkında 

önceden mevcut beklentilerini parçaladıkları, güçlü toplumsal çıkarları 

içerdikleri ya da birbirine karşıt ve çatışan çıkarların sahnelendikleri 

durumlarda söz konusu olan budur. Burada gündeme gelen iktidar, 

ideolojik bir iktidardır. Olayları belli bir yönde anlamlandırma iktidarıdır. 

Örneğin bir işçi-işveren çatışmasının, ekonomik hayata ve bundan dolayı 

ulusal çıkara karşı bir tehdit olarak anlamlandırılması ya da işçilerin 

emeklerini geri çekme haklarının ayrılmaz bir parçası ve işçi sınıfının 

hayat standartlarının zorunlu bir savunusu olarak anlamlandırılması gibi 

(Hall, 1999:96). 

 

Tüm bu anlatılanlardan insanların nasıl edimde bulunacaklarının, 

içinde edimde bulundukları durumların nasıl tanımlandığına bağlı 

olduğuna, her şeyin ya doğal bir anlamı olduğuna ya da şeylerin anlamı 

hakkında evrensel bir oydaşmanın olduğuna ilişkin çıkarımların doğru 

olmadığı ortaya çıkmaktadır. Belli olayların tekrar tekrar özel şekillerde 

anlamlandırıldıkları süreçler, toplumsal ve siyasal bakımdan büyük önem 

teşkil etmektedir. Kısaca, belli olayların özel şekillerde 

anlamlandırılmaları, toplumsal ve siyasal bakımdan önem kazanmıştır. 

Yeniden anlamlandırılan bu olaylar ya güçlü toplumsal çıkarları ya da 

birbirine karşıt ve çatışan çıkarları içerirler. Bu ideolojik bir siyaset, 

olayları belli bir yönde anlamlandırma siyasetidir (Hall, 1999:74).  
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Eleştirel kuram, ekonomik ve politik alan içindeki gazeteciliğin, 

gazetecilerin gerçekleştirdiği anlamlandırma pratiklerince üretilen bir 

gerçeklik olduğunu vurgulamaktadır. Toplumsal anlamların 

oluşturulmasında kişilerin etkinliği önem taşımaktadır. Dolayısıyla 

haberlerde anlamların oluşturulmasında, haber çalışanlarının inisiyatif 

dereceleri ve örgütsel pratikleri gibi üretim süreci ile ilgili sorunlara 

odaklanılmaktadır. Bu tez çalışmasında da tüm bu anlatılanlara 

dayanılarak özellikle şu vurgulanmaktadır: Gazetelerden okunan haberler 

bağımsız ve nesnel gerçek değildir. Okuyucu ve olay arasındaki her 

aktarma, dolayımlama girişiminde, değişim ve farklılaşma potansiyeli 

bulunmaktadır. Tarafsızlık, nesnellik bunu gizlemek amacıyla 

kullanılmaktadır (Tuchman, akt.Dursun, 2001:128-129). 

 

Bu tezde, medyanın toplumsal rolünün yalnızca olayları yansıtmak 

ya da dışa vurmak olduğu veya gazetelerin bilginin dağıtımı aracı olduğu 

iddiası reddedilmekte, medyanın yansıtma rolü, yani şeyleri basitçe 

oldukları gibi gösterme rolü kuşkuyla karşılanmaktadır. Gerçeklik basitçe 

verili bir olgular dizisi olarak görülemez. Gerçek gerçekliğin belirli bir 

tarzda kurulmasıdır (Hall, 1999:88). Neyin haber yapıldığı alternatifler 

arasından seçimi gerektirir ve seçimler de sonuçta ideolojiktir. Bir 

iletişimci ileti için daha ilk kararı verince taraflılığa düşer. “Hangi iletiler 

seçilecek, iletilecek ve hangi önem ve sıraya göre sunulacak?” soruları 

karar vermeyi gerektirir ve karar verme de taraflılık demektir (Erdoğan, 

1997:282).  

 

Yayımlanmak amacıyla seçilen bir haberin türü, dili, üslubu, 

söylemi, formatı ve takdim biçimi medya uzmanlarınca titizlikle 

belirlenmektedir. İletişimcinin kişiliği, dünya görüşü, tutum, inanç, tercih, 

eğilim, ilgi, ön kabul, ön sezi, ön yargı, değer yargıları, düşünme 

çevreleri, algılayış biçimleri, kişisel ahlakı, mesleki sosyalleşmesi, 

mesleki rol anlayışları, mesleki bilgi, deneyim ve kabiliyetleri, meslek 



 34 
 

kuralları ve yaptırımları gibi değişik etmenler haber içeriğini ve 

sunumunu etkilemektedir. Haber içeriğindeki her kavram, deyim, ifade, 

cümle veya resim iletişimcilerin ideolojik çerçevelerine ve sınıflandırma 

kalıplarına dayanmaktadır. Yayımlanan bir haberin, haber türünün, 

kalıbının, fotoğrafın, fotoğraf alt yazısının, manşetin, sür manşetin, alt 

başlığın, yazı tipinin, puntosunun vs. seçimi ve takdim biçimi, olaya konu 

olan durum veya kişiye verilen değer hakkında çok şey söylemektedir. Bu 

bakımdan hiçbir haber içeriği tarafsız ve yönsüz değildir. Her yayın 

kuruluşunun kendine ait bir sesleniş biçimi vardır (İnal, 1996:102, 114).  

 

  F. Tezin Hipotezleri 

 

Bu tez çalışması için, çalışmanın giriş ve kuramsal çerçeve 

bölümünde sunulan tartışmalardan hareket ederek şu temel varsayım 

çıkartılmıştır: İki basın organı eğer farklı ideolojik yönelimlere sahiplerse, 

bu basın organlarının haber sunumları arasında da farklılık olacaktır. Bu 

temel varsayıma göre, İslami ideolojiyi benimseyen Akit gazetesi ve 

liberal egemen ideolojiyi temsilen Hürriyet gazetesi, diğer haberlerde 

olduğu gibi 11 Eylül terör olayını da haber yaparken temsil ettikleri görüş 

ve düşüncelerden bağımsız olmayacaktır. Dolayısıyla bu çalışma iki basın 

kurumunun haberi sunmada, haber metinlerinin içeriği ve söylemi 

açısından farklılaştığı varsayımını test etmek için tasarlanmıştır. Tasarıma 

göre, 11 Eylül terör olayının haberini yapmada benimsedikleri farklı 

ideolojiler nedeniyle Hürriyet ve Akit gazetelerinin haber sunumları 

arasında farklılık olacaktır. 

 

Tezin temel varsayımdan, ideolojik içerikle ilgili birbirine bağlı üç 

ayrı varsayım belirlenmiş ve bu varsayımlara bağlı üç hipotez 

oluşturulmuştur.  

 

1. Gazete haberlerinde ilk ideolojik yükleme ve yönlendirme  

başlıkla yapılır. Alt ve üst başlık ile, bir olayla ilgili haberin ana konusu 
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belirlenir ve okuyucuya ilk anda genel bir perspektif verilmeye çalışılır 

(Dağlı, 1995). Dolayısıyla eğer iki gazetenin haber sunumları arasında bir 

fark varsa, bu ilk olarak 11 Eylül terör olayı ile ilgili yapılmış olan 

haberlerin başlığında görülecektir. Bu kuramsal beklentiye bağlı olarak ilk 

hipotez ortaya çıkar: Hürriyet gazetesinde 11 Eylül terör olayı ile ilgili 

haberlerin başlıkları ABD’yi ve politikalarını destekleyici yönde olurken, 

Akit gazetesinde haberlerin başlıkları çoğunlukla ABD’nin ve 

politikalarının karşısında olacaktır.  

 

2. Haber metinlerindeki farklılığın çıkarılabileceğinin 

düşünüldüğü ikinci nokta, başlık dışında haberi oluşturan paragraf, cümle 

ve kelimelerin tümüyle biçimlendirilen metinsel bütünlüğün içeriksel 

doğasıdır. Çünkü haberde her cümle ve her kelime kendi yorumunu taşır 

(Erdoğan, 1997; İnal, 1996). Dolayısıyla iki gazetenin haber sunumları 

arasındaki fark 11 Eylül terör olayı ile ilgili yapılmış olan haberlerin, 

başlık dışında sunulan metin içi anlatımlarında da görülecektir. Bu 

kuramsal gerekçeden aşağıdaki ikinci hipotez çıkartılmıştır: Hürriyet 

gazetesinde, 11 Eylül terör olayı ile ilgili haberlerin içeriğinin doğası 

çoğunlukla ABD’nin ve politikalarının yanında olmayı yansıtırken, Akit 

gazetesinde 11 Eylül terör olayı ile ilgili haberlerin içeriği çoğunlukla 

ABD’nin ve politikalarının karşısında olmayı yansıtacaktır.  

 

3. Haberde yanlılık aynı zamanda haberi oluşturmada kullanılan 

kaynakların kullanım biçimiyle gelir. Bu tezin kuramsal gerekçesinde 

basın organlarının tarafsız olabilmesi gibi bir durum reddedildiği için 

Hürriyet ve Akit gazetelerinin 11 Eylül terör olayı ile ilgili haberde 

görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların iletilerini kullanırken de 

ideolojik yanlılık sergileyecekleri varsayımı öne sürülmektedir. Bu 

beklenti çerçevesinde ideolojik farklılıktan dolayı haber kaynağının ve 

kaynağın sunduğu içeriğin seçimi ve kullanımı amaçlı olacaktır. Bunun 

anlamı gazeteciler bazı kişi ve kurumların görüşlerini haberlerine dahil 

ederken, diğer bazılarını haber dışı bırakacaktır. Bunun mümkün olmadığı 
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durumda ise, aynı kaynağı kullandığı halde içerik seçimiyle ve haberi 

biçimlendirme yoluyla ideolojik yanlılık katacaktır. Hürriyet gazetesinde, 

haberde 11 Eylül terör olayı ile ilgili görüşlerine yer verilen 

kişilerin/kurumların söylemlerinin ideolojik içeriği Akit gazetesinden 

farklı olacaktır. Bu tercihli kaynak kullanma ve içerik doldurma 

yöneliminden de üçüncü hipotez çıkartılmıştır: Hürriyet gazetesinde 

haberde kaynak olarak kullanılan kişilerin/kurumların iletilerinin içeriği 

çoğunlukla ABD’nin ve politikalarının yanında olma özelliği gösterirken, 

Akit gazetesinde 11 Eylül terör olayı ile ilgili görüşlerine yer verilen 

kişilerin/kurumların iletileri çoğunlukla ABD’nin ve politikalarının 

karşısında olma biçimindedir. 
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 II. TEZİN YÖNTEMİ 

 

Bu bölümde tezin genel yöntemi, araştırmanın kapsamı, sınırlılığı 

ve hipotezler için uygun veri toplama tekniği ayrıntılı olarak belirlenerek, 

araştırma uygulama safhasına getirilmiştir. Burada çalışmayı ortaya 

çıkarabilmek amacıyla yapılan birtakım seçmelerin gerekçeleri sunulmuş, 

böylelikle araştırmanın amacına ulaşabilmek için izlenen tüm yollar 

belirgin hale getirilmiştir. 

 

Bu tez çalışması, seçilen iki gazetenin 11 Eylül terör olayı ile 

ilgili haberlerinin çözümlemesini konu almaktadır. Benimsedikleri 

ideolojileri farklı bu iki gazetenin içerik ve söylem olarak 11 Eylül terör 

olayını okuyucularına nasıl ilettiklerini inceleyebilmek ve bu tez 

çalışmasının ortaya koyulan amaçlarını gerçekleştirebilmek için nicel 

verilerle desteklenen nitel bir tasarım yapılmıştır. Tasarıma genel olarak 

bakıldığında, araştırma için gerekli veriler içerik çözümlenmesi yoluyla 

toplanmış ve niteliksel değerlendirmeler yapılmıştır. Niceliksel verileri 

katarak yapılan niteliksel inceleme ve açıklamalar, aynı zamanda, bu 

araştırmanın kuramsal çerçevesinin dayandırıldığı ve yukarıda 

ayrıntılarıyla anlatılan Kültürel İncelemeler yaklaşımlarının temel 

özelliğidir. 

 

Çalışmada nicel ve nitel data için, sadece seçilen gazeteler 

kullanılmamıştır, aynı zamanda eski ve yeni, süreli ve süresiz yayınlardan 

(kitap, makale, basılmış ve basılmamış bilimsel çalışmalar, yapılmış yakın 

tarihli bilimsel araştırmalar ve resmi kurumların çıkardığı kitapçık ve 

dergiler vs.) faydalanılmıştır. Bu yapılırken araştırma konusu, 

araştırmanın varsayımı ile belirlenen çerçeve içinde ele alınarak parça-

bütün bağıntısının bozulmamasına dolayısıyla ana temadan 



 38 
 

uzaklaşılmayarak konunun dağılmamasına dikkat edilmiştir. Temel 

kavramlar etrafında bugüne kadar geliştirilen düşünceler ayrıntılarıyla 

incelenerek, araştırmanın ait olması gerektiği temel kuram belirlenmiş ve 

araştırma hipotezinin test edilmesini sağlayacak hazırlayıcı bilgi ortamı 

oluşturulmuştur. 

 

Farklı ideolojik yönelimlere sahip gazeteler arasında haber 

sunumu açısından farklılıklar olduğunu iddia eden bu çalışmanın 

çözümleme bölümünde belirlenen üç hipotezle ilgili verileri toplamak için 

yazılı basından elde edilen veriler kullanılmıştır. Çünkü diğer iletişim 

araçlarına nazaran sahip olduğu birtakım özellikler nedeniyle yazılı 

basının bazı avantajları bulunmaktadır. Aşağıda yazılı basının bu 

özelliklerinden bahsedilmiş, böylelikle araştırma için yazılı basının tercih 

edilme sebepleri gerekçelendirilmiştir: 

 

1. Yazılı basında okuyucu metnin görünümünü kontrol edebilir. Okuyucu 

yetenek ve ilgisine uygun olarak istediği yerde hızlı, istediği yerde 

yavaş okur. Ayrıca okuyucu, okuma işlemini kendisine uygun zamanda 

gerçekleştirir. 

 

2. Yazılı basında gösterimin tekrarı mümkündür ve çoğu defa tekrarlanır. 

Basılı araçlar her zaman el altındadır, okuyucular hafızalarını 

doğrulamak, istediklerinde, konuyu anlayamadıklarında, içeriği 

yeniden gözden geçirmek istediklerinde ya da sadece hoşlarına gittiği 

için aynı şeyi defalarca okuma imkanına sahiptirler. 

 

3. Yazılı basında konu daha tam ve daha iyi işlenebilir. Herhangi bir 

konuyu gerektiği uzunlukta ve derecede ele almak için en uygun araç 

yazılı basındır. 

 

4. Yazılı basın her konuda uzmanlaştırılmış bir sunuma elverişlidir. 
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5. Yazılı basındaki seçme serbestisi nedeniyle, okuyucu birçok gazete 

arasından kendi görüşlerine yakın gazeteyi seçme olanağına sahiptir 

(Klapper, akt Demirdelen, 2000). 

Bu çalışmada, gazeteler arasındaki ideolojik farklılığın haber 

sunumundaki etkisini inceleyebilmek amacıyla örnek olarak 11 Eylül terör 

saldırıları seçilmiştir. Çünkü en başta 11 Eylül terör olayı bir gazeteci için 

flaş olaydır. Haberde aranan bütün unsurları bünyesinde taşımaktadır. Bir 

haber ilgi çekici, göze çarpıcı, gerçek, güncel ve olağandışı olmasıyla 

tanımlanmaktadır. Haber olabilecek olayda bir anlaşmazlık, çatışma, 

gerilim, gariplik veya şaşırtıcılık özellikleri bulunur. 11 Eylül terör 

olayında da, “haber” kavramının içeriğinde bulunan bu özelliklerin pek 

çoğu mevcuttur. Öte yandan bu olay, tüm dünya kamuoyunu vuku buluş 

biçimi, tarafları, zamanı, vuku bulduğu yer ve diğer tüm özellikleri 

bakımından uzun süre meşgul etmiş ve uyandırdığı yankı pek çok insan 

tarafından olayın, “dünya tarihine damgasını vuran en ciddi terör 

olaylarından biri” olarak nitelendirilmesine neden olmuş ve bugüne kadar 

olayla ilgili gelişmeler gazetelerde yer almaya ve gündemde kalmaya 

devam etmiştir. 

 

Bu tez, ideoloji etkeninin haber sunumunda farklılıklara neden 

olduğu kuramsal varsayımından hareket edilerek tasarlanmış ve böyle bir 

varsayımı test etmek amacıyla, farklı siyasi görüşlerde olduğu bilinen iki 

gazete araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir: Hürriyet ve Akit.                  

Örneklem olarak seçilen bu basın organları rastgele değil belirli bir kriter 

gözönüne alınarak tespit edilmiştir. Bu amaçlı örneklemin seçiminde 

başvurulan ölçüt iki farklı ideolojidir. Bu gazeteler, konumlanmış 

bulundukları siyasal gruplar içerisinde belirli yeri olan ya da o siyasal 

grupları temsil eden ve bu misyonları gereği kamuoyunca tercih edilen 

veya edilmeyen gazetelerdir. Toplumsal bilimler alanında, herhangi bir 

toplumsal sorunun nedenleri ve çözümlerine ilişkin farklı bakış 

açılarından kaynaklanan, farklı açıklamaların analiz edilmesi önemlidir. 

Bu farklılıklar bilinmeden sorunlar ve olaylar hakkında kesin yargılara ve 
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önermelere ve de uzlaşmaya varmak olanaksızdır (Fürstenberg, 1988:7). 

Araştırma örneklemi seçilirken dikkat edilen husus gazetelerin, hangi iki 

farklı ideolojiyi benimsedikleri olmuştur. Bunun nedeni ise, 11 Eylül terör 

olayının özellikleri ve olaya maruz kalan taraf ile terör olayını 

gerçekleştiren tarafın nitelikleridir. Dünya düzeninin en önemli 

güçlerinden biri olduğu bilinen Amerika ve İslam dini ve dünyasının 

savunuculuğu ve sözcülüğü görevini üstlendigini iddia eden bir İslami 

örgüt el Kaide ve onun lideri Usame bin Ladin 11 Eylül terör olayında 

karşı karşıya gelmiş iki taraftır. Bu bağlamda araştırma için seçilen 

örneklemin anlamlı kılındığı düşünülmektedir. Çünkü veri kaynaklarını 

toplamak için seçilen gazetelerle onların ideolojileri ve 11 Eylül terör 

olayının tarafları arasında bir bağ bulunacağı düşünülmüştür. Şöyle ki; bu 

çalışmada, Hürriyet gazetesi Liberal, popüler, egemen söylemi temsilen, 

Akit gazetesi ise İslami ideolojinin katı hatta zaman zaman “radikal” 

söylemini temsilen örneklem olarak tercih edilmiştir. Yani araştırma 

örneklemi amaçlıdır. Amaçlı örneklem, araştırma kapsamında ortaya 

konulan amaç için önceden belirlenmiş ve tanımlanmış bir grubun ortaya 

konulmasıdır (Erdoğan, 1998:92). Yani bu araştırmada, Türk basını içinde 

yer alan tüm gazeteler değil, sadece araştırma hipotezinin test edilmesini 

olasılıklı yapan belirli özelliklere sahip gazeteler seçilmiş ve bunların 

kuramsal çerçevede açıklanan ve amaçlanan kriterlere uymasına dikkat 

edilmiştir. Burada daha ayrıntılı bir açıklama yapma gereği 

duyulmaktadır. 

 

Çalışmanın kuramsal çerçevesinin çizildiği bölümlerde de 

belirtildiği gibi toplumsal grupların eşit olmayışları, onların metinlerde 

ürettikleri anlamların da eşit olmayışı ile sonuçlanmaktadır (Fiske, 1996). 

Doğan Grubu’nun Türkiye’de kamuoyunun görüşlerini etkileyen en önemli 

basın organlarından biri olduğu bilinmektedir. Bu tür büyük basın 

organları devlete düşünsel olarak ve reklam ve ekonomik subvansiyonlarla 

bağlı olduklarından haberlerin, idari sistemi ve de onun iç ve dış her türlü 

politikalarını tartışma konusu edebilecek öğeleri olabildiğince 
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içermemesine büyük özen gösterir (Ayaz, 1997:24,134). Büyük medya 

kurumlarının toplumdaki güçlü çıkar gruplarının uzantıları olarak görev 

yaptığı ve egemen ideolojinin yeniden üretiminde ve kontrol sisteminin 

sürdürülmesinde rutinleri, değerleri ve kurumsal yapıları birarada tuttuğu 

görülmektedir. Medya rutinleri genelde güçlü kaynaklar yararına 

işlemektedir (Shoemaker ve Reese, 1997:103). Sahip olduğu bu 

özelliklerden dolayı Hürriyet, bu çalışmanın örneklem olarak seçilen 

gazetelerinden biri olmuştur. Hürriyet’in zaman zaman kredi vb. olanaklar 

sağlamak amacıyla hükümetlerle çıkar ilişkilerine girdiği ve tarafsızlığını 

yitirdiği öne sürülmektedir. Siyasi alanda devletçi, ekonomide ise 

liberalizmden yana bir yayın politikası izlediği söylenmektedir. Örneğin 

geçmişte “Türk-Yunan gerginliği”, “Güneydoğu sorunu” gibi konularda 

haber politikasını devletin çıkarları doğrultusunda oluşturmuşken, devletin 

ekonomi alanındaki girişimlerine karşı çıkmış, haberlerini serbest piyasa 

ekonomisinin gereklilikleri doğrultusunda biçimlendirmiştir (bkz.Ülgü, 

1998:67). Dolayısıyla gazetenin uyguladığı yayın politikaları gereği 

olayla ilgili olarak dönemin hükümetinin benimsediği politikaya paralel 

ve onu onaylar bir çizgi takip edeceği düşünülmüştür. Bu da, daha açıkça, 

gazetenin 11 Eylül terör olayı haberlerini ABD’yi ve politikalarını 

destekler bir tutum sergileyerek ürettiği ve ilettiği varsayımının temel 

gerekçesidir. 

 

Akit ise, bu çalışma bağlamında, İslami ideolojinin yayın organı 

olarak ele alınmaktadır. Türkiye’de büyük medya grupları dışında en etkili 

basın organları İslami günlük gazetelerdir. 1996 yılında İslami altı 

gazetenin toplam satış içindeki payı yaklaşık yüzde yirmidir (Bu 

gazeteler: Türkiye, Zaman, Milli Gazete, Akit, Yeni Şafak, Yeni Asya) 

(akt.Ayaz, 1997:23,24). Burada “İslami ideoloji” kavramının kısaca 

açıklanmasında yarar görülmektedir. Kavramdan da anlaşılabileceği gibi, 

İslamcılar toplumsal ve siyasal yaşamın getirdiği sorunları aşmada bir 

çıkış yolu olarak İslamı gösterir. Modernleşme-Batılılaşma politikalarının 

yarattığı kültürel anomi, yabancılaşma ve kimlik krizi çıkış noktaları 
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olmuştur. Sistemi İslami esaslar doğrultusunda dönüştürme 

amacındadırlar. İslam ülkelerinde varolan siyasal sistemlerin 

başarısızlığını Batı’nın taklit edilmesine yönelik politikalara 

bağlamaktadırlar. Batı’nın yalnızca tekniğinin alınmasını ve bunu 

yaparken de taklitçilikten kaçınarak, toplumun kendi İslami gelişme 

kanunlarının gözönünde tutulması gerektiğini ve İslam aleminin fikri 

kalkınmasının da İslam kurallarına göre gerçekleştirilmesini savunmuştur. 

Batı Doğu’ya nazaran sırf teknik bakımdan üstündür. Batıdan yalnız, 

maddi alandaki kalkınmalar için gerekli metod ve malzemeyi almak 

gereklidir - Bu kabullerden dolayıdır ki Roy (1994:79), İslamcılığı şeriat 

artı elektrik olarak tanımlamaktadır-. Aksi taktirde, Batı tipi kalkınma ve 

gelişme modeli sosyal ve ahlaki çöküntüye yol açar. Bu nedenle Kuran, 

sünnet ve şeriata dönüş mutlaka gerçekleştirilmelidir. İslam hukuku ve 

İslamın önerdiği siyasal sistem egemen kılınmalıdır. Modernleşme, 

Batılılaşma ve laikleşme değildir. İslamcı akım bu savunularıyla her dini 

doktrinde olduğu gibi gelenekçi bir yapıya sahiptir. İslamcılar, kitle 

iletişim araçlarının İslami tebliğ için kullanılması gerektiğini, aksi 

taktirde bu araçların dine göre haram sayılacağını savunmuşlardır. Gazete 

ve dergilerde ele aldıkları bütün konuları İslam dinine göre 

yorumlamışlar, toplumsal sorunlara İslam dininin ışığında çözümler 

üretmeye çalışmışlardır. İslam dinine uygun olmayan siyasal, sosyal, 

ekonomik, hukuksal bütün uygulamaları ise yoğun bir şekilde 

eleştirmişlerdir (Laroui, 1993; Tunaya, 1991:80,1996:82-83; Türköne, 

1998; Ulvan, 1990; Üşür, 1991). 

 

Tüm bu belirleyici ve ayırt edici özellikler, Hürriyet ve Akit 

gazetelerinin 11 Eylül terör olayını aktarırken, benimsedikleri farklı ve 

hatta bu bağlamda birbirine karşıt ideolojiler dolayısıyla, yine birbirine 

karşıt tutumlar geliştirerek, okuyucularına farklı içerik ve söylem türleri 

ileteceklerini beklemenin kuramsal gerekçelerini oluşturmaktadır. 
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Bu araştırmanın varsayım ve hipotezlerini test etmek için 11 Eylül 

terör olayının gerçekleştiği günden hemen sonra söz konusu iki gazetenin, 

olayı iki ay boyunca (12 Eylül 2001-11 Kasım 2001) ilk sayfadan verdiği 

tüm haberleri araştırma kapsamına alınmıştır. 11 Eylül 2001 tarihinden 

sonra süreç içerisinde söz konusu haber, manşetten sürmanşete düşmüş, 

sürmanşetten ise olayın günden güne önemini yitirdiğinin göstergesi olan 

küçük başlıklarla iletilir hale gelmiş ve zamanla olay, haber değerini 

yitirdiğinden gazeteciliğin rutin kuralı gereği habere ilk sayfadan yer 

verilmemeye başlanmıştır.  

 

Bu iki aylık sürede seçilen her iki gazetenin tüm sayılarının, 

sadece ilk sayfa haberleri inceleme için kullanılmıştır. İki gazetenin 12 

Eylül gününden itibaren gelişen olayları okuyucularına ilk sayfa haberiyle 

duyurdukları günlerin araştırma kapsamına alınmasının nedeni, ilk 

sayfanın (vitrin sayfasının), mesajın vurgulu bir şekilde ifade edildiği, 

haberin büyük ölçüde özetinin çıkarıldığı, en önemli yönlerinin ön plana 

çıkarıldığı ve okuyucunun en fazla dikkatinin çekildiği yer olduğundandır. 

Dolayısıyla bu şekilde oluşturulan bir örneklemin iki gazetenin 

ideolojilerini haber sunumunda belirlemek açısından, araştırmanın amacı 

doğrultusunda yeterli belge gereksinimini karşıladığı düşünülmektedir.   

  

Daha önce belirtildiği gibi medya kendi izleyicilerine ideoloji 

iletir ve bu ideoloji materyaldeki iletiler incelenerek bulunabilir (Burton, 

1995:222). Bu tür incelemeler metin çözümlemeleridir, ve metin 

çözümlemelerinde anlam üretiminin gerisinde yatan mekanizmaları 

anlamak amacıyla metinlerin biçim ve yapısı sorgulanmaktadır. Asıl hedef 

metinlerdeki ideolojik boyutun ve çelişkilerin açığa çıkarılmasıdır (Fiske, 

1996:234). Bu araştırmanın da bu önermelere ilişkin varsayımını sınamak 

için ideolojik içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. İletişim 

sürecinde kim, kime, ne amaçla ve hangi araçla, hangi koşul ve ortamda 

ne söylüyor formülünde, özellikle “ne söylüyor” sorusuyla ilgili inceleme, 
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söyleneni anlamlandırmayı dolayısıyla içeriğinin ne olduğunun 

incelenmesini gerektirir (Erdoğan, 1998:81).  

 

Basının haber sunum biçimlerinin incelenmesi ve haber sunum 

biçimlerinin farklı olduğuna dair bir iddianın en kısa yoldan, en açık 

ispatı gazetelerin içeriklerinin çözümlenmesi ile mümkündür. Öte yandan 

aynı yöntemle; iletişim içeriğindeki eğilimleri tanımlamak, medya 

karşılaştırmaları yapmak, iletişimcinin özelliklerini ve amaçlarını 

belirlemek, farklı basın kurumlarının ilgi odağını açığa çıkarmak ve 

kültürel kalıplarını yansıtmak, nesnelliğe karşı iletişim içeriklerini 

denetlemek de mümkündür (Gökçe, 1995). 

           

İçerik çözümlemesi yöntemi, dinamik ve esnek yapısı gereği, 

uygulandığı her bir problem alanında farklılıklar sergilemektedir. Buna 

göre yöntemin bu çalışmada kullanılan biçimine ilişkin açıklamalarda 

bulunmak gerekir. Yukarıda belirtildiği gibi bu araştırmanın çözümleme 

yöntemi, seçilen haberlerin, belirlenen kategorilere uygun olarak 

incelenmesine odaklanmaktadır. Çözümlemenin uygulanması ise iki 

aşamada gerçekleştirilmiştir: Nitel ve nicel. Birinci aşamada belirlenen 

kategoriler nesnel kurallara göre oluşturulmuş ve kodlanmış, seçilen 

haberler söz konusu kategorilere; hazırlanan soru yönergesine (kodlama 

cetveli) kodlanmak koşuluyla uygulanmış, elde edilen numerik bilgiler 

bilgisayar ortamına aktarılmış, SPSS programı yardımıyla kodlanan 

verilerin frekansları bulunarak veriler istatistik ilişki testine (chi square) 

tabi tutulmuştur. Sonuçlar değerlendirilmiş ve böylece haber içeriklerinin 

nicel çözümlemesi tamamlanmıştır. İkinci aşamada ise haberlerdeki 

ideolojik farklılığı ortaya çıkardığı düşünülen ifadelerden (başlıklar, 

cümleler, kelimeler, paragraflar ve bunlar içindeki benzetme, sıfat, deyim, 

atasözü vs.) her kategori için ayrı ayrı örnekler verilerek, haber 

içeriklerinin nitel çözümlemesi yapılmış ve ilk aşamada bulunan nicel 

veriler bu aşamadaki nitel sonuçlarla desteklenmiştir. 
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Başlık ile ilgili çözümlemede tek bir birim yerine, kelime 

biriminden hareket edilerek, kullanılan kelimeler bağıyla kurulan anlam 

bütünlüğüne bakılmıştır. Haber içeriğiyle ilgili çözümlemede ise tam tersi 

bir süreç izlenmiştir: Birim olarak haberin tümü ele alınmış ve 

paragraflara, paragraflardan cümleler ve cümlelerden kelimelere doğru 

giden bir çözümleme süreci izlenmiştir.  

 

Çözümlemelerin yapılabilmesi için, ilk olarak yukarıda da 

belirtildiği gibi ayrıntılı olarak tanımlanmış ve gerekçeleri sunulmuş 

kategoriler belirlenmiştir. Bu yapılırken, kategorilerin problem alanını 

kapsayacak genişlikte ancak onu aşmayacak biçimde kurulmasına, 

sınıflanacak içerik birimlerinin araştırma sorusu çerçevesinde hazırlanmış 

kategorilerden ancak birine girmesine yani kategorilerin kesişmemesine, 

kategorilerin konuya ilişkin incelenen tüm materyali kapsamasına, 

kategorilerin birbirinden bağımsız olmasına ve araştırmanın amacını 

yansıtmasına dikkat edilmiştir (Holsti, akt.İnal, 1997). Bu zorunluluğun 

bir sonucu olarak çalışmada kullanılan ve haber iletmedeki farklı 

tutumların veya haber metinlerindeki ideolojik farklılığın 

çözümlenebilmesi amacıyla seçilmiş olan kategoriler ve ifade ettikleri 

alanlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Araştırmanın hedefine ulaşabilmek için araç olarak kullanılan söz 

konusu kategorilerle, örneklem dahilindeki gazetelerin 11 Eylül terör 

olayı hakkındaki değerlendirmeleri bakış açılarına göre sınıflandırılmıştır. 

Sosyal bilimlerde bu tür çözümlemeler değerlendirici çözümlemelerdir ve 

genel olarak bir mesajdaki olumlu ve olumsuz tutumları ölçmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Mesaj kaynağının, belirli bir objeye ilişkin sözleri analiz 

edilerek, bu obje hakkındaki tutumların, bakış açısının yönü (olumlu-

olumsuz) ve yoğunluğu (tutum objesine karşı veya tarafta oluşun düzeyi) 

belirlenmektedir (Aslan ve Tavşancıl, 2001:99). 
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Bu tez çalışmasının temel hipotezi, “11 Eylül terör olayını 

iletmede benimsedikleri farklı ideolojiler nedeniyle Hürriyet ve Akit 

gazetelerinin haber sunumları arasında ideolojik farklılık olacaktır” 

şeklinde daha önce ifade edilmişti. İşte bu farklılığın en çok, olaya bakış 

açısının yönü bağlamında belirginleşeceği düşünülerek “fark” ifadesi 

bakış açısının (iletinin) yönü olarak işlevselleştirilmiş ve buna yönelik şu 

kategoriler oluşturulmuştur: 

 

A. Başlıktaki Bakış Açısı : 

1. ABD’nin ve politikalarının yanında 

2. ABD’nin ve politikalarının karşısında 

3. Belirsiz 

4. Nötr 

 

Haberin başlığı (alt ve üst başlık), okuyucuyu verilen habere 

yöneltmekte önemli bir öğedir. Gazete haberlerinde okuyucunun ilgisini 

çekme, okuyucuyu yönlendirme ve hızlı bilgilendirme yöntemlerinden biri 

başlık kullanmaktır. Gazete okurları gazeteye göz gezdirirken en çok 

başlıklara, resim, karikatür ve fotoğraflara bakmaktadırlar. Başlıklarla 

okuyucunun alması istenen mesaj, ona az zaman harcatarak, kolaylıkla ve 

fazlaca okumaya ve dikkat sarfetmeye gerek bırakılmadan sunulmuş 

olunur ve etki kazanır. Yalnız başlık okunduğunda bile, okuyucu habere 

konu olan olayla ilgili olarak genel bir perspektif edinmiş olur. Başlıklar 

olayın genel çerçevesini belirler ve haber konusunun ana temasını 

(Dağlı,1995). İşte bu nedenlerle başlığın haberi iletenin haberle ilgili 

değerlendirmelerini veya habere bakış açısını yansıtacak bir ölçüt olacağı 

düşünülmüştür. 

    

Kategoride dörtlü bir ölçek kullanılmıştır. Buna göre başlıktaki 

ifadenin bakış açısı açıkça ABD’nin ve politikalarının yanında olma 

olabilir. Bu şu anlama gelmektedir: Bir başlık örneğin ABD’nin güç 

gösterisi, ABD ve politikalarını övme, ona destek verme, acıma, 
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yönlendirme, haksızlığa uğratılma, onaylama, dostluk ve benzeri 

tutumlarla açık olarak ABD’ye ve onun politikalarına ilişkin anlam ve 

mesaj bakımından olumlu öğeler atfedilerek sunulmuşsa o başlık, 

“ABD’nin ve politikalarının yanında” olarak nitelendirilmiştir. 

Bir başlıktaki bakış açısında ortaya çıkabilecek  bir diğer yönelim 

de “ABD’nin ve politikalarının karşısında” olmaktır. Burada da başlığın 

anlatım biçiminin aşağılama, küçük düşürme, hakaret, alay etme, suçlama, 

düşmanlık besleme, duygu sömürüsü, onaylamama gibi ABD’ye ve onun 

politikalarına ilişkin anlam ve mesaj bakımından olumsuz öğeleri içeren 

başlıklara işaret edilmektedir. 

         

Bazı başlıklar ise “Belirsiz” olarak tanımlanmıştır. Yani bununla 

başlıkta anlam ve mesaj bakımından hem olumlu hem de olumsuz öğelerin 

birarada bulunduğu, başlığın iki tutumdan hangisine girebileceğinin ilk 

bakışta değil de, ancak haberin geri kalanının okunmasından sonra 

anlaşılabileceği durular belirtilmektedir. 

 

Açıkça olumlu veya olumsuz anlam ve mesaj içermeyen, bu tür bir 

yargı veya değerlendirme taşımayan başlıkları ise “Nötr” kategorisi temsil 

etmektedir. 

 

Örneklem dahilinde ve sadece 11 Eylül terör olayıyla direk ilgili 

olan haberlerin başlıkları yukarıda açıklaması yapılmış olan kategori ve 

ölçeklere uygulanarak, gazetelerin 11 Eylül terör olayı ile ilgili tutumları 

niceliksel verilerle ifade edilmeye çalışılmıştır. Nicel verilerle ifade 

edilen ve birim olarak tümü alınan alt ve üst başlıklardan örnekler 

verilerek bulunan niceliksel veriler nitel örneklerle pekiştirilmiş ve 

böylece gazeteler arası karşılaştırmayla fark belirlenmiştir. 

  

     B. Haber İçeriğindeki Bakış Açısı: 

     1.ABD’nin ve politikalarının yanında 

     2.ABD’nin ve politikalarının karşısında  
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     3.Her iki tutumu da içeriyor  

     4.Nötr 

 

Oluşturulan bu kategoriyle de amaç Hürriyet ve Akit gazetelerinin 

11 Eylül terör olayı ile ilgili haberleri, kendi ideolojilerine uygun bakış 

açılarına göre sınıflandırabilmek yani habercinin kendi 

değerlendirmeleriyle yaptığı haberdeki, tutumları ölçebilmektir. Bu 

kategoriyle de, gazetelerin olaya ilişkin genel tutumları belirlenmiş 

böylece gazetelerin 11 Eylül terör olayına ilişkin haberleri iletme 

biçimlerine yönelik bir kanı oluşturulmasına yardımcı olunmuştur. 

Ölçmede paragraflar, cümleler, kelimeler ve genelde de başlık (alt ve üst) 

dışında haberin tümü göz önüne alınmıştır. 

 

Bu kategoride de dörtlü bir ölçek kullanılmıştır. Buna göre haber 

içeiğinin bakış açısı açıkça ABD’nin ve politikalarının yanında olma 

olabilir. Bu şu anlama gelmektedir: Bir haber örneğin ABD’nin güç 

gösterisi, ABD’yi ve politikalarını övme, ona destek verme, acıma, 

yönlendirme, haksızlığa uğratılma, onaylama, dostluk ve benzeri 

tutumlarla açık olarak ABD’ye ve onun politikalarına ilişkin anlam ve 

mesaj bakımından olumlu öğeler atfedilerek sunulmuşsa o haber 

“ABD’nin ve politikalarının yanında” olarak nitelendirilmiştir. 

 

Bir haberin içeriğindeki bakış açısı “ABD’nin ve politikalarının 

karşısında” olma şeklinde de olabilir. Burada da haberin anlatım biçiminin 

aşağılama, küçük düşürme, hakaret, alay etme, suçlama, düşmanlık 

besleme, duygu sömürüsü, onaylamama gibi ABD’ye ve onun 

politikalarına ilişkin anlam ve mesaj bakımından olumsuz öğeleri içeren 

haberlere işaret edilmektedir. 

 

Bazı haberler ise “Her iki tutumu da içeriyor” olarak 

tanımlanmıştır. Her iki görüşün de içerilmesi, haberde anlam ve mesaj 
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bakımından hem olumlu hem de olumsuz öğelerin bir arada bulunması 

anlamına gelmektedir. 

 

“Nötr” kategorisiyle ise, açıkça olumlu veya olumsuz anlam ve 

mesaj içermeyen, bu tür bir yargı veya değerlendirme bulunmayan 

haberler kastedilmektedir. 

 

Örneklem dahilinde ve sadece 11 Eylül terör olayıyla direk ilgili 

olan gazete haberleri, yukarıda açıklaması yapılmış olan kategori ve 

ölçeklere uygulanarak, gazetelerin 11 Eylül terör olayı ile ilgili tutumları, 

niceliksel verilerle ifade edilmeye çalışılmıştır. Nicel verilerle ifade 

edilen haberlerin paragraf, cümle ve kelimelerinden örnekler verilerek 

bulunan niceliksel veriler, nitel örneklerle desteklenmiş ve böylece 

gazeteler arası karşılaştırmayla fark belirtilmiştir. 

 

C. Görüşlerine Yer Verilen Kişilerin/Kurumların İletilerindeki      

Bakış Açısı: 

1. ABD’nin ve politikalarının yanında 

  2. ABD’nin ve politikalarının karşısında 

  3. Her iki tutumu da içeriyor 

  4. Nötr 

     

Hürriyet ve Akit gazetelerinin 11 Eylül terör olayına ilişkin haber 

içeriklerinin gözlenebilir ve ölçülebilir hale getirilmesi için oluşturulan 

bir diğer kategori de, olay ile ilgili görüşlerine yer verilen 

kişilerin/kurumların iletilerinin yönünün belirlenmesine yöneliktir. 

 

Bir haber okuyuculara iletilirken, konuyla ilgili insanların, 

konunun uzmanlarının, önde gelen devlet veya siyaset adamlarının, 

liderlerin, bürokratların, bilim adamlarının ya da onlar adına veya 

onlardan bağımsız kurum, kuruluş yahut örgütlerin kısaca kamuoyunda 

belirli bir saygınlığa sahip olan veya olacağı düşünülen 
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kişilerin/kurumların görüşlerine sık sık yer verilmektedir. Çünkü bu tür 

kişilerin/kurumların toplum içerisinde belirli bir statüye sahip oldukları 

düşünüldüğünden veya bulundukları konum gereği görüşleri kamuoyunun 

fikirlerini etkilemede son derece önemlidir. Bir diğer açıdan bakıldığında 

haber içerisinde görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların iletilerinde 

ideolojik anlamların gizli olduğu, bir haberin düzenleniş mekanizmaları 

dikkate alındığında görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların tesadüfen 

seçilmediği, bu yer vermelerin belirli durumlarda belirli amaçlara hizmet 

ettiği ve belirli koşullar gerçekleştiğinde tüm bunların açık olarak 

gözlenebildiği bilinmektedir. 

 

Şöyle ki; haber yapılan olayla ilgili görüşlerini bildiren 

kişinin/kurumun ideolojisi ile gazetenin kendi ideolojisi arasında örtüşme 

olabilir. Bu yüzden haberde, benimsenen benzer ideolojiden kaynaklanan 

benzer görüşlere yer verilmesi, sahip olunan ideolojinin desteklenmesi 

bakımından işlevseldir. Dolayısıyla, bu tür kişilere sık sık yer verilmesi 

olağandır.  

 

İkinci olasılık ise şudur: Basın kurumunun sahip olduğu ideoloji 

ile haberde görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların ideolojileri, 

dolayısıyla da verilen mesajlar birbiriyle örtüşmeyebilir de, hatta zıt da 

olabilir. Gazeteci, o gazeteyi almayı tercih eden ve çoğunlukla gazeteyle 

aynı ideolojiyi paylaşan okuyuculara bu tür bir görüşü ileterek asıl olarak, 

kendi fikirlerinin meşruluğunu ve karşıdaki görüşün de gayri meşruluğunu 

kanıtlayabilmek veya kendi ideolojisine destek bulabilmek yolunda başka 

yöntem kullanmaktadır. Çünkü kendisinin ve okuyucularının benimsediği 

ideolojiden kaynaklanan tutumların doğru olduğuna inanmak, aynı 

zamanda karşıt tutumların da yanlışlığına inanmayı gerektirir. Karşıt 

tutumların yanlışlığını sunmak ise sahip olunan ideolojiyi desteklemek 

amacını taşır.  
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Her iki tutumu da içeren ve hiçbir tutum içermeyen görüşler ise 

bu çalışmada, gazetenin tarafsız ve dengeli bir sunum politikası izleme 

görünümü verebilme kaygısıyla yer verdiği görüşler olarak 

nitelendirilmiştir yani aslında kendi ideolojilerine destek bulmada 

işlevsel değildir. 

 

Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda, haber içerisinde görüşlerine 

yer verilen kişilerin/kurumların iletilerinin bakış açısı ancak dört tutum  

tarzına yönelebilir. Bu dört tutum tarzı da bu araştırmanın üçüncü ve son 

kategorisinin ölçeklerini oluşturmaktadır. 

               

Buna göre 11 Eylül terör olayıyla ilgili görüşlerine yer verilen 

kişilerin/kurumların iletileri ABD’nin ve politikalarının taraftarı olabilir. 

Yani görüşler ABD’nin güç gösterisini dile getirme, ABD’yi ve 

politikalarını övme, ona destek verme, arka çıkma, acıma, yönlendirme, 

haksızlığa uğratılma, onaylama, dostluk ve benzeri tutumlar içerebilir. 

Böylece kişi/kurum görüşünü açık olarak ABD’ye ve onun politikalarına 

ilişkin anlam ve mesaj bakımından olumlu öğeler atfederek iletmiş olur. 

Bu çalışmada, anlatılan bu özellikleri taşıyan tüm görüşler “ABD’nin ve 

politikalarının yanında” olarak nitelendirilmiştir. 

 

11 Eylül terör olayı ile ilgili görüşlerine yer verilen 

kişilerin/kurumların iletileri ABD’nin ve politikalarının karşıtı da 

olabilir. Yani görüşler ABD’yi ve politikalarını onaylamama, 

saldırganlık, düşmanlık besleme, aşağılama, küçük düşürme, hakaret, 

alay etme, suçlama duygu sömürüsü ve benzeri tutumlar içerebilir. 

Böylece kişi/kurum görüşünü açık olarak ABD’ye ve onun politikalarına 

ilişkin anlam ve mesaj bakımından olumsuz öğeler atfederek iletmiş olur. 

Bu çalışmada anlatılan bu özellikleri taşıyan tüm görüşler ise “ABD’nin 

ve politikalarının karşısında” olarak nitelendirilmiştir. 
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Ölçekte “Her iki tutumu da içeriyor” alt kategorisinde kastedilen 

ise şudur: Bir kişi/kurum 11 Eylül terör olayı ile ilgili olarak ABD’nin 

birtakım politikalarının yanında iken ABD’yi belirli açılardan 

desteklemiyor olabilir. Dolayısıyla kişinin/kurumun gazetede iletilen 

görüşlerinin bir kısmı ABD’yi ve politikalarını onaylar bir tutum 

sergileyip, aynı haberde konunun bir başka öğesinde görüşler tam aksi 

bir yönde bir tutum içerir hale gelebilir. İşte kişilerin/kurumların hem 

olumlu hem de olumsuz unsurlar taşıyan bu tür görüşleri de “Her iki 

tutumu da içeriyor” kategorisinde yerini almıştır. 

 

Bir kişinin/kurumun olay ile ilgili söylediği herhangi bir söz ne 

olumlu ne de olumsuz tutumlar içeriyorsa, yani söylenenler herhangi bir 

durumu betimleyici, açıklayıcı, bilgi verici ve ifade edici ama yorumlayıcı 

değil ise o görüşte “Nötr” olarak nitelendirilmiştir.  

 

Örneklem dahilinde ve sadece ve sadece 11 Eylül terör olayı ile 

direk ilgili olan görüşler yukarıda açıklaması yapılmış olan kategori ve 

ölçeklere uygulanarak, gazetelerin 11 Eylül terör olayı ile ilgili 

görüşlerine yer verdiği kişilerin/kurumların tutumları niceliksel verilerle 

ifade edilmeye çalışılmıştır. Nicel verilerle ifade edilen görüşlerden her 

biri için ayrı ayrı örnekler verilerek, bulunan niceliksel veriler nitel 

örneklerle desteklenmiş, böylece yukarıda sunulan gerekçeler nedeniyle 

gazetenin kendi ideolojisinden kaynaklanan tutumu da belirlenmiş ve 

gazeteler arası karşılaştırmayla fark belirtilmiştir. 
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III. TEZİN BULGULARI VE DEĞERLENDİRME 

 

Araştırmanın bu bölümünde öncelikle, 11 Eylül terör olayının 

betimleyici bir açıklamasının yapılması yoluna gidilmiş, olay özlüce 

anlatılmıştır. Bu yapılırken de ilk olarak terör ve terörizm ikavramları 

açıklanmış ve bu kavramların olay ile bağı kurulmuştur. Sonra olayın nasıl 

gerçekleştiği anlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü ve dördüncü alt bölümlerde 

olayın sorumlusu ilan edilen Usame bin Ladin ve el-Kaide örgütü 

hakkında bilgiler verilmiştir. Olayın genel olarak meydana getirdiği 

sonuçlar da bir sonraki bölümde yer almaktadır. İkinci alt bölümde ise 

araştırma dizaynına uygun olarak toplanan verilerin, araştırma 

hipotezlerini test edebilecek şekilde istatistiksel ilişki testine 

uygulandığında ortaya çıkan sonuçları sunulmuştur. Aynı zamanda 

gazetelerin olay ile ilgili haberlerinin başlıklarından, içeriklerinden ve 

haberde görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların iletilerinden de 

örnekler verilerek nicel bulgular nitel olarak pekiştirilmeye çalışılmıştır. 

 

A. 11 EYLÜL TERÖR OLAYI 

 

1. Terör/Terörizm 

 

Terör çeşitli sosyal bilimler dallarında benzer veya farklı 

şekillerde tanımlanmış ve anlamlandırılmıştır. Davranışçı psikolojik 

bağlamda terör kişisel tatminsizliğe indirgenerek açıklanır: İnsanın sosyal 

bir varlık olması ve bu nedenle birarada yaşama zorunluluğunun 

beraberinde getirdiği düzen ihtiyacı, bir otoritenin varlığını ve kabulünü 

kaçınılmaz kılmaktadır. Düzen de ancak toplumları oluşturan fertlerin 

farklı ihtiyaç anlayışlarını, belirli bir çıkar birlikteliği etrafında 
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şekillendirmesiyle mümkündür. Düzeni tesis eden otoritenin bazen 

toplumu oluşturan fertlerin ihtiyaçlarına bütünüyle cevap verememesi 

veya genel kural ve yapının bazı kişilerin ihtiyaçları ile çelişmesi, tatmin 

edilemeyen kişileri ortaya çıkarmaktadır. Tatmin edilemeyen kişilerin 

varlığı da otoriteye ve kurulu düzene karşı tavır alınmasına kadar farklı 

seviyede tepkiye dayalı sonuçlar doğurmaktadır. Bu tavırların en şiddetli 

ve ileri aşaması terör eylemleridir (Toffler, 1992:267). 

 

Terör, toplumbilim açısından, siyasal yapıda yani egemenlik 

ilişkisi içinde yeralan bir etkinliktir. Esas olarak hedeflediği kişinin, 

grubun ya da toplumun ardındaki yönetim felsefesine, yani meşru ya da 

gayri meşru olarak belirlenmiş olan egemenlik ilişkisine saldırır (Kongar, 

2001:73). Terör, gücün son derece dengesiz dağıldığı bir ortamda, 

elindekilerden yoksun bırakılmış olanların, söz hakkı olmayanların 

faaliyetidir (Warner, 2001:272). Güçsüzün güçlüye karşı giriştiği kuraldışı 

eylemlerin adıdır ve özünde hedef seçtiği ülkeye acziyet hissi vermeyi 

amaçlar (Koru, 2002:24). 

 

Terörizm amaçlıdır. Eylemlere bazı anlamlarda rehberlik eden bir 

inançlar dizisi ya da haklılaştırma sistemi vardır. Böylece terörizme dair 

tanımda terörizmin insanları dolaylı ya da dolaysız etkileme niyetindeki 

amaçlı bir edim olduğu varsayılır. İster canlı isterse cansız olsun 

belirtilmemiş nesne kategorilerine verilen hasarla birlikte kasdi, pasif 

olmaktan ziyade aktif ve dolaysız (direk) olma özelliği gösterir 

(Schlesinger, 1994:24,33). Her terör eyleminin ardında tutarlı bir ideolojik 

ve felsefi model vardır (Kongar, 2001:74). 

 

Terörizm uygarlık kadar eskidir, ancak tarihteki benzerleriyle 

karşılaştırıldıklarında teröristler bugün sıradışı tehdit ve saldırılarla 

modern hayatı şiddetin yeni bir boyutuyla tanıştırmışlardır. Modern 

terörizmin evrenselleşmesi ve acımasız hale gelmesi ulusal, dini ve 

küresel güvenlikle ilgili ciddi anlamda bir Süper ve Siber Terörizm 



 55 
 

Çağı’na girildiğini göstermektedir. Bugün sade bir insan hayatının 

güvenliği dışında devletler, hükümetler, demokrasiler ve ekonomik 

sistemler büyük bir tehlike içindedir ve her zaman bölgesel de olsa bir 

savaş riski ve olasılığı vardır. Tüm bu tehditlerin nedeni de uluslararası 

terörizmdir (Özbek, 2002:94).     

 

11 Eylül de uluslararası terör örgütlerince çok iyi planlanmış ve 

gizlenmiş, çok iyi organize edilmiş ticari uçakların silah olarak 

kullanıldığı, ABD’nin siyasi, ekonomik ve güvenlik beyin merkezlerinin -

-ki buralar sembolik değerleri çok büyük olan merkezlerdir- hedef alındığı 

yüksek teknolojiye dayalı etkin bir psikolojik harekat içeren bir terörist 

saldırıdır. 

 

2. Olaya Genel Bakış 

 

ABD 11 Eylül 2001 günü kendi topraklarında, daha önce hiç 

kullanılmayan bir yöntemle, beklenmeyen bir saldırıya uğramıştır. 

Kaçırılan bir yolcu uçağı New York’ta Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz 

kulelerinden birine çarpmış, aynı gün ardarda üç uçağın daha kaçırılması 

ve ikinci yolcu uçağının da diğer kuleye çarpmasıyla, bu çarpmaların 

normal bir kaza olmadığı anlaşılmıştır. Üçüncü uçak Washington’daki 

Pentagon binasının batı kanadına çarpmış, ABD başkentine doğru yol alan 

ve nihai istikametinin Kongre veya Beyaz Saray binası olduğu duyurulan 

dördüncü uçak ise Pensilvanya üzerinde düşürülmüştür. Olaylarla ilgili 

FBI ve CIA’in ilk iddiaları şu şekilde olmuştur: Uçaklar daha önce 

havacılık eğitimi almış, Arap asıllı ekipler tarafından kaçırılmış, bunlar 

uçuş sırasında yönetimi ele geçirerek istikameti önceden belirlenmiş 

hedeflere intihar saldırısı düzenlemişlerdir. Bu iddia olayın başından 

itibaren devletin resmi tezi olmuştur. 

 

Saldırıdan iki saat kadar sona, Dünya Ticaret Merkezi’nin güney 

binası çökmüş bunun üzerine ABD’nin her yerinde hükümet binalarının 
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boşaltılması emri verilmiş, New York’ta bulunan BM binası da dahil her 

yer boşaltılmış, ekonominin kalbi New York Borsası kapatılmıştır. 

ABD’nin güç ve zenginliğinin simgesi Manhattan’ın kuzey bölümündeki 

tüm binaların da boşaltılmasının ardından Dünya Ticaret Merkezi’nin 

kuzey kulesi de çökmüştür. 

 

Florida’da bir toplantıda bulunan Başkan George W. Bush gizli bir 

yere götürülmüş, tüm uçaklar özel bir emirle Kanada’ya yönlendirilmiş, 

önemli binalar askeri koruma altına alınmıştır. Sonuçta 11 Eylül 2001’de 

maruz kalınan bu saldırıda resmi açıklamalara göre 80 değişik ülkeden 

3225 kişi ölmüştür. Olup bitenlerin bir kazalar zinciri değil de en ince 

detayına kadar planlanmış, özenle seçilmiş hedeflere yönelik bilinçli bir 

saldırı olduğu anlaşılınca Başkan Bush bir basın toplantısı yaparak 

sorumluların bulunacağını ve şiddetle cezalandırılacağını açıklamıştır. 

 

Saldırının ardından pek çok ülkede bayraklar yarıya indirilmiş, 

bütün dinlerin sözcüleri saldırıyı kınamış, ölenler tören ve toplantılarla 

anılmıştır. 

 

FBI –ki 7 bin ajanla terörist saldırıyla ilgili olarak araştırma 

yapmış ve bu soruşturma, FBI tarihindeki en kapsamlı araştırma olmuştur- 

ve CIA’in yaptığı araştırmaların, saldırıların sorumlusu olarak El-Kaide 

örgütünün Suudi asıllı lideri Usame bin Ladin’i gösterdiği açıklanmış, 

binlerce ölüme neden olan eylemlerin sorumlularının islamcı militanlar 

olduğunun anlaşılmasıyla birlikte Başkan Bush Ladin’in ölü ya da diri 

olarak ele geçirileceğini söylemiş ve hedefe, Ladin’i barındıran 

Afganistan’daki Taliban yönetimi getirilmiştir. Bunun üzerine kısmi 

seferberlik ilan edilmiş, Senato tarafından başkana savaş kararı için yetki 

verilmiş, ABD hükümeti Ladin’e ve sığındığı Afganistan’a saldırı kararı 

almıştır. 
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Bunu takiben BM Güvenlik Konseyi 12 Eylül tarihli 1368 sayılı 

kararıyla bu terör saldırılarını kınamış, Usame bin Ladin’in örgütü ile ona 

destek veren ve koruyan Taliban rejimini olayların sorumlusu sayarak 

ABD’nin meşru müdafaa hakkının ortaya çıktığını onaylamıştır. 

ABD konuyu NATO’nun karar mekanizmalarına da getirmiş ve 

NATO Antlaşması’nın 5. maddesi esaslarına göre belirlenen düşmana 

karşı savaş yapma yetkisi kabul edilmiştir. NATO, 52 yıllık geçmişinde 

ilk defa kuruluş bildirgesinin 5. maddesini hayata geçirmiştir (Bu madde, 

saldırıyı 19 üye devlete karşı yapılmış saymaktadır)(Riddell (2001:231) 

ABD’nin aldığı bu uluslararası destek için, “ABD daha önce hiç bu kadar 

açık bir savaş açma yetkisine sahip olmamıştı” demektedir). 

 

19 Eylül’de Birleşik Devletler 100’den fazla savaş ve yardım 

uçağını Ortadoğu ve Hint Okyanusu bölgelerindeki üslerine göndermiştir. 

Deniz gücü de, Washington’ın “Sonsuz Adalet” adını verdiği operasyona 

katılmak üzere yola çıkmıştır. 7 Ekim’de Afganistan’la savaş, hava 

harekatı ile başlamıştır. 12 Kasım’da Taliban yedi eyaletten çekilmiş, 

Ladin ve ailesi Afganistan’dan ayrılmış ve Kuzey İttifakı yönetime 

geçmiştir. Hamit Karzai geçici hükümetin başkanı olmuş ve Afganistan’da 

yeni anayasa kabul edilmiştir. ABD ise bir süre sonra terörizm zanlısı 

yabancıları Küba’daki Guantanamo deniz üssünde kurulan askeri 

mahkemede, gizli celselerle yargılamaya başlamıştır(Chomsky, 2002a:84; 

Chomsky, 2002b:9; Erdoğan, Toprak, vd.:2001; Koru, 2002; Özbek, 

2002:1-29). 

 

3. Usame Bin Ladin 

 

1957 yılında Suudi Arabistan’da doğmuştur. 51 erkek kardeşten 

17.sidir. Küçük yaşlardan beri sıkı bir İslamcı olarak büyütülmüştür(Aile, 

erkek çocukların Kuran’ı ezberlemek durumunda oldukları katı Ortodoks 

Vahabiliğe -ki Vahabilik İslamın en mutaasıp koludur ve Suudi 

Krallığı’nın resmi dinidir- mensuptur). Babası Yemenli, annesi ise 
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Araptır. Babasının kurduğu inşaat şirketi Ladin Grubu’nun Mekke ve 

Medine’de yaptığı inşaatlarla milyarlarca dolarlık bir servet elde etmiştir. 

Dört karısı kırk çocuğu vardır. 

Ladin 1980’li yıllarda Cidde’deki Kral Abdül Aziz 

Üniversitesi’nde İşletme ve İktisadi Bilimler okumuştur. Üniversite 

öğrencisiyken Sovyetler Birliği Afganistan’ı işgal etmiş, üniversiteden 

mezun olduktan sonra Afganistan'a gidip mücahitlere katılmak amacıyla 

Suudi Arabistan’dan ayrılmış (daha doğrusu CIA Usame bin Ladin’i, 

Sovyetlerle iyi savaşsınlar diye eğitilen mücahitlerin kamplarını kendisine 

terk etmek üzere Afganistan’a bizzat götürmüş yani Usame bin Ladin ve 

mücahitler, Sovyet ve komünizm tehdidine karşı bir yapılanma 

ihtiyacından doğmuş ve Amerika tarafından bulunan bu en fanatik İslami 

köktendincilerin eylemleri eğitim, silah ve lojistikle desteklenmiş, bin 

Ladin ve adamları birer kahraman olarak İslam dünyasına ve kendi 

kamuoylarına sunulmuştur, bu yüzdendir ki yine Amerika 11 Eylül terör 

olayından sonra “kendi teröristini kendi yarattı” eleştirilerine hedef 

olmuştur. Ancak bu tartışmalar bu araştırmanın amacından uzaktır) ve 

yanında yeni üyeler, bir çok yapı makinesi ve yüklü miktarda para 

getirmiştir. 1984’te yeni üyeler için Pakistan Peşaver’deki konukevini inşa 

etmiştir. İşte bu konukevinde el-Kaide örgütü doğmuştur ve bin Ladin 

1988’de örgütü hazır hale getirmiştir. 

 

23 Ağustos 1996 tarihinde “kafirleri kutsal topraklardan kovun” 

çağrısıyla ABD’ye cihad ilan etmiş, Şubat1988’de Mısır, Bangladeş ve 

Pakistanlı birkaç küçük grupla birlikte “Yahudilere ve Haçlılara” karşı 

Uluslararası İslami Cephe’yi kurmuştur. Kuruluş bildirgesinde ise “Her 

Müslümana, dünyanın her köşesinde sivil veya asker Amerikalı öldürmek 

farzdır” denilmiştir. 

 

Sudan, Yemen, Suudi Arabistan, Somali, Mısır, Amerika ve birçok 

yerde terörist eylemlere ve bombalama olaylarına karıştığından ve para 

yardımı yaptığından, Batılı hükümetleri ve Arap hükümetlerini suçlayan 
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fetvalar, bildiriler yayımladığından, yasadışı eğitim kampları 

kurduğundan, intihar saldırıları ve suikastlar tasarladığından dolayı 

hakkında birçok soruşturma açılmıştır.  

Asıl amacı Suudi Arabistan Krallığını devirmek, Ortadoğu’dan 

İsrail ve ABD’yi çıkarmak, kısaca Suudi Arabistan’dan başlayıp oradan 

Mısır’a ilerleyen, sonra Ürdün ve diğer körfez devletlerine doğru yayılan 

Amerikan yanlısı Ortadoğu rejimini yıkmak ve İslam ülkelerinin hepsinde 

Taliban (İslamın en uç noktaya getirilmiş hali) benzeri yönetimler kurmak 

olan Usame bin Ladin, 1994’te Krallık ve Amerika arasındaki çeşitli 

işbirliklerinden dolayı Suudi vatandaşlığından çıkartılmış ve ailesi de 

Krallık ailesiyle olan iyi ilişkilerini etkilememesi için onu reddetmiştir. 7 

Ekim 2001’den beri Afgan vatandaşıdır (Chomsky, 2001:46; Chomsky, 

2002a:16,49,64,68,78; Chomsky, 2002b:12,15-16,52; Çakır, 2001:46; 

Fisk, 2001:211; Haddad, 2001:254; Koru, 2002; Özbek, 2002:89-95; 

Perrin ve Ayad, 2001:217). 

 

4. El-Kaide Örgütü 

 

1984’te Pakistan’ın Peşaver şehrinde Ladin ve öğretmeni Abdullah 

Azzam tarafından asker toplama kampı işleviyle kurulmuştur. Çok güçlü 

maddi desteği olan bu örgüt başta Mısırlı el Cihat olmak üzere çeşitli 

terörist gruplarla işbirliği içinde olup 55 ülkedeki katılımcı ve destekçileri 

ile dünyanın en büyük yasadışı örgütlerindendir. 

 

El-Kaide şeriatla yönetilmeyen tüm kuruluş ve uluslara ve 

Ortadoğu’daki özellikle de Körfez Savaşı’nın ardından Arap yarımadasına 

yerleşen Amerikan askeri gücünün varlığına karşıdır. Örgütün amacı tüm 

Müslümanları biraraya toplamak ve halifelik kurallarına uygun bir 

hükümet kurmaktır. Bunu gerçekleştirmek içinde Batı’nın etkisiyle 

bozulmuş gibi görünen tüm Müslüman hükümetler zorla yıkılmalıdır 

(Özbek,2002:95-96). 
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55 ülkedeki bağlantılarıyla bir uluslararası örgüt olan El-kaide, 

operasyonlarını belirli bir alana sınırlandırmamış, dünyanın her yerindeki 

düşmanlarına saldırmaları için üyelerinin tamamına yemin ettirmiştir. 

Bunlar aşağıda sıralanmıştır: 

 

Ortadoğu: Mısır, Lübnan, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Libya, 

Fas, Filistin, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Tunus, Türkiye, Birleşik 

Arap Emirlikleri, Yemen 

Asya: Afganistan, Bangladeş, Çin, Hindistan, Endonezya, 

Malezya, Pakistan, Filipinler 

Avrupa: Arnavutluk, Belçika, Bosna, Hırvatistan, Danimarka, 

Fransa, Almanya, İtalya, Kosova, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç, 

İsviçre, İngiltere 

Eski Sovyetler Birliği: Azerbaycan, Rusya, Çeçenistan, Tacikistan, 

Özbekistan 

Afrika: Cezayir, Komor Adaları, Eritre, Etiyopya, Kenya, 

Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali, Güney Afrika, Sudan, Tanzanya, 

Uganda, Zaire 

Amerika: Kanada, ABD, Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay 

(Özbek,2002:104) 

 

Usame bin Ladin’in ve örgütün doğrudan ya da dolaylı olarak 

karıştığı ileri sürülen eylemler de şöyle sıralanabilir: 

 

Aralık 1992: Yemen’deki ABD’li askerleri hedef alan otel 

bombalama olayları  

1993: Somali’de Batılı güçlere karşı Aidid’e destek verip 

Mogadişu’da 18 Amerikalının öldürülmesi 

Şubat 1993: New York’da Dünya Ticaret Merkezi’nin 

bombalanması 

Ocak 1995: Filipinler’de Papa’ya suikast girişimi 
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1995: Cezayirli Silahlı İslami Grubun (GIA) Fransa’ya karşı 

yürüttüğü savaş 

Haziran 1995: Etiyopya’nın başkenti Adis Ababa’da Mısır Devlet 

Başkanı Hüsnü Mubarek’e yönelik suikast girişimi 

Kasım 1995: Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 5 ABD’li 

askerin ölümüne yol açan kamyonla bombalama olayı 

Kasım 1995: 17 kişinin öldüğü Pakistan’daki Mısır 

Büyükelçiliği’nin bombalanması 

Haziran 1996: Suudi Arabistan’ın Habar kentinde 19 Amerikan 

askerinin ölümüne yol açan patlama 

Ağustos 1998: Amerikan askerlerinin Kutsal Topraklar’a girişinin 

sekizinci yıldönümünde Kenya ve Tanzanya’daki ABD Büyükelçiliklerinin 

havaya uçurulması ve 257 kişinin ölmesi, ve 5 bin 500 kişinin 

yaralanması(Bu olay üzerine ABD misilleme olarak Sudan’da bir fabrikayı 

ve Afganistan’daki eğitim kamplarını bombalamış ve Usame bin Ladin’in 

yakalanması için 5 milyar dolar ödül konmuştur). 

Ekim 2000: Yemen’in Aden limanında USS cole destroyerine 

yönelik intihar saldırısında 17 Amerikan denizcisinin ölmesi 

(Çakır,2001:45-46; Erdoğan,Toprak,vd.,2001:24). 

 

5. Olayın Sonuçları 

 

Aşağıda olaydan sonra ortaya çıkan, her türlü değerlendirici veya 

yorumlayıcı tartışmadan uzak kalmak koşuluyla, sayılarının artırılması 

muhtemel olan çok genel betimleyici sonuçlar ifade edilmeye çalışılmıştır: 

 

1. 80 değişik ülkeden 3 bin 225 insanın yaşamını yitirdiği bu 

saldırının kabul edilebilir tek yararı pek çok ülkeyi terörizme karşı 

biraraya getirmiş olmasıdır. 

 

2. 11 Eylül’de yapılan beklenmedik ve denetimsiz saldırılar, ABD 

adına öncelikle Afganistan’ın bulunduğu bölgede sonrasında ise tüm 
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dünyada izlenecek yeni bir politikanın habercisi olmaktadır. 11 Eylül 

terörü ABD’ye İletişim-Bilişim Devrimi ile değişmekte olan dünyayı 

kendi önderliğine ve denetimine uygun olarak yeniden düzenleme 

konusunda harekete geçirmek için gerekli gerekçeleri üretmiştir. 

         

3. ABD, tarihinde ilk kez kendi toprakları üzerinde etkisi bu denli 

büyük olan bir yabancı saldırıya hedef olmuştur (Asıl olarak bu sonuç 

biraz tartışmalıdır. Zira birtakım araştırmacılar, İkinci Dünya Savaşı’nda 

yaşanan Pearl Harbor baskınını da amerikan toprakları üzerinde olan bir 

saldırı olarak değerlendirirken, Chomsky(2002a:11; 2002b:9), 7 Aralık 

1941’de iki ABD kolonisindeki askeri üslere saldırıldığını, bu üslerin 

ABD’nin ulusal topraklarında olmadığını, ABD Hawai’nin ülke sınırları 

içinde olduğunu söylemeyi tercih etse de, Hawai’nin aslında bir koloni 

olduğunu belirtmektedir. Burada yazılı kaynaklarda daha çok bu şekilde 

yer aldığı için ve de bu, detaylı ve her biri bir araştırma konusu 

sayılabilecek tartışmalardan uzak kalmak amacıyla 11 Eylül terör olayının 

ABD’nin kendi toprakları üzerinde karşılaştığı ilk saldırı olduğu kabul 

edilmiştir). 

 

4. İslam dininde terörizm olmaması birilerinin terör eylemlerini 

İslam üzerinden meşrulaştırmalarına engel olamamış, Müslümanlık 

ideoloji olarak kullanılmış, bu da tüm İslam ülkelerini zan altında 

bırakmıştır. 

           

5. En yüksek teknolojinin ve örgütlülüğün bile bir çok açık ve 

boşluk bırakmasının kaçınılmaz olduğu görülmüştür. Eksiksiz, tam ve 

mükemmel bir varlık düşünülemez. Teknoloji de, kapatmayı umduğu 

açıkları, gidermeyi vaadettiği eksikleri halletmekten çok onların düzey ve 

biçimlerini değiştirmektedir. 

          

6. Güçlü devlet otoritesi ile ona karşı çıkanlar tarafından 

kullanılan teknolojinin aynı olması, tarihte ilk kez rastlanan bir durumdur. 
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Bugüne değin söz konusu olan hemen tüm karşı çıkışlar ve saldırılar, 

güçlü devlet aygıtının daha ileri donanımlı güvenlik/istihbarat sistemleri 

tarafından bertaraf edilmiştir. 11Eylül’de kullanılan teknoloji bilgisayar 

teknolojisidir. Niteliksel ve niceliksel olarak devlet aygıtının elinde olan 

software, o devlete saldırıyı gerçekleştirenlerin eline de geçmiştir. Aksi 

taktirde hava savunma sisteminin bertaraf edilmesi, sivil havacılık kontrol 

radarlarının yanıltılması ve dört uçağın eşanlı kaçırılması mümkün 

görülmemektedir. 

        

7. Bu olay bir ulaşım aracının ilk defa terör silahına 

dönüşebileceğini göstermiş,bu bakımdan çağdaş dünyanın kullandığı tüm 

araç ve gereçlerin güvenliği açısından yeni bir dönem açılmıştır. 

Havayolları şirketleri ve bunlarla ilgili sigorta şirketleri olumsuz 

etkilenmiştir. Örneğin United Airlines’ı da içine alan UAL’nin borsadaki 

hisse senedi değerinde, bir günde yüzde 43 düşüş yaşanmıştır. 

         

8. Tarihte ilk kez bu derece büyük bir terör olayı silah 

kullanılmadan(çakı dışında) gerçekleştirilmiştir. Saldırıda kullanıldığı 

gözlenebilen, insan elinin değil insan beyninin uzantısıdır aparat ise 

medeniyetin kendisidir. 

         

9. 11Eylül terörü, kamuya açık hizmet bilgilerinin kullanılmasıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan bireylerin bu tür bilgilere ulaşması üzerine 

bazı sınırlamalar getirilmiştir. 

         

10. Olay dolaylı parasal zararı açısından kıyası ancak Dünya 

Savaşları ile ölçülebilecek bir eylemdir. 11 Eylül2ün ABD’ye verdiği 

zarar yaklaşık 500 milyar dolar olmuştur. İlk sonuç petrol fiyatlarındaki 

ani yükselmedir. Mali denetimler de artmış bu da ekonomik hareketlerin 

işlevini etkilemiştir. Sermayenin küresel hareketleri yavaşlamış dünya 

ticaret hacmi gerilemiştir. New York’da 10 bin kişinin sağlığı bozulmuş, 

80 bin kişi işsiz kalmıştır. Hayat sigortası yapan sigorta şirketlerinin terör 
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kurbanlarının yakınlarına ödeyeceği toplam tazminat miktarı 4 milyar 

dolar olarak; Dünya Ticaret Merkezi’nde hayatını kaybeden polis ve 

itfaiyecilerin ailelerine ödenecek federal yardım miktarı ise 151 bin 635 

dolar olarak hesaplanmıştır. 11 Eylül gününden sonraki hafta borsada, 

1.38 trilyon dolar kaybedilmiştir, Dow Jones endeksinde ise yaşanan 

düşüş yüzde 14.3 oranında olmuştur ki, bu da Büyük Buhran’dan bu yana 

ABD tarihinde görülen en büyük düşüştür. Birleşik Devletler federal 

Rezervleri ve Avrupa Merkez Bankası iktisadi durgunluğu engellemek, 

ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını son on yılın en düşük oranına 

%0.5’e indirmiştir. 11 Eylül’ün ABD milli geliri üzerindeki etkisinin en 

az 200 milyar dolar olduğu söylenmektedir, bu da her Amerikan evinin 

yaklaşık 2 bin dolar fakirleşmesi anlamına gelmektedir. 

         

11. Faillerin Arap-Müslüman ve Ladin’le bağlantılı olduğu 

haberleri duyulunca olaya tepki olarak yükselmeye başlayan Amerikan 

milliyetçiliği doğal olarak kendine “taşlanacak keçi” bulmuştur. Olayda 

ölen pek çok insanın ABD vatandaşı olmadığı bilinmesine rağmen -ki 

aralarında Müslümanlar ve Araplar da vardı- ABD yönetimindeki ve 

medyadaki söylem büyük oranda “Amerikan vatandaşlarına yönelik 

menfur saldırı” tarzında kurulmuş ve hatta Başkan Bush süreç içerisinde 

gelişen olaylar için “Haçlı Seferi” tabiri kullanmış, bunun üzerine bir 

halkla ilişkiler manevrasıyla bu hata toparlanmaya çalışılmıştır. Arap, 

Müslüman, Güney Asyalı (Afgan, Pakistanlı ve hatta Hintli) ve giderek 

genel yabancı düşmanlığı korkutucu boyutlara ulaşmıştır. Bu insanlara 

yönelik tacizler artmış, Arap işyerleri tehdit telefonları almaya, kısmi bir 

boykottan etkilenmeye başlamış, birkaç camiye saldırılar düzenlenmiş, 

Arizona’da Arap sanılarak bir Sih tüfekle öldürülmüş, çok sayıda Arap, 

okullarına ya da işyerlerine gidememeye başlamıştır. Olayda ölenleri 

anma toplantılarında milli marş söylenmesi adet haline gelmiş, sokaklarda 

ABD bayrağı satan seyyar satıcılar türemiş, savaşa gitmek için yaklaşık 50 

bin kişinin kaydını yaptırdığı bildirilmiştir. Bazı yerlerde duvarlara ya da 

telefon kulübesi gibi kamusal mekanlara yazılan anti-Arap, anti-Müslüman 



 65 
 

ve anti-yabancı sloganlar (“Hepsini öldürmek lazım”, “Ya sev ya terket” 

vb.) görülmeye başlanmıştır. 

12. ABD’de seyahat özgürlüğü de olumsuz etkilenmiştir. Örneğin 

isimleri ve görünümleri itibariyle Arap kökenli üç Amerikalı Chicago’da 

bindikleri uçaktan huzur ve güvenliği bozdukları gerekçesiyle pilot 

tarafından indirilmiştir. 

         

13. Federal hükümetin yetkileri artırılmıştır. 

 

14.ABD’nin olay sonucunda her ne amaçla olursa olsun terörist 

örgütlenmelere karşı dikkatli davrandığı, sorunların çözümü için ilgi ve 

çabaların artırıldığı görülmüştür (Örneğin Bush’un İsrail-Filistin çatışması 

için; “Artık Filistin Devleti’nin kurulması zamanı geldi” sözleri bunun ilk 

adımı olarak nitelendirilmiştir) (Chomsky, 2002a; Chomsky, 2002b:9,21; 

Çakır, 2001:44; Erdoğan, Toprak,vd., 2001; Göktürk, 2001:105; Kongar, 

2001:82-85; Koru, 2002:91,139,207; Mutman, 2001:20; Özbakır, 2001:87-

88; Özbek, 2002:18-19; Paker, 2001:13). 

           

 

B. HÜRRİYET VE AKİT GAZETELERİNİN 11 EYLÜL 

TERÖR OLAYINI SUNUM FARKLILIKLARINA İLİŞKİN 

BULGULAR 

 

Bir araştırmada “bulgu” inceleme dizaynıyla belirlenen 

süreçlerden geçerek elde edilen verilerin sonuçlarıdır. Bu bulgulara 

dayanılarak değerlendirmeler yapılır, sonuçlar çıkartılır (Erdoğan, 

1998:161). Araştırmanın bu bölümünde de gazetelerin 11 Eylül terör 

olayından sonraki iki ay boyunca yaptıkları ilk sayfa haberlerinin nicel ve 

nitel olarak incelenmesiyle ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bunun için 

öncelikle haberlerin başlıklarında, içeriklerinde ve haberde görüşlerine 

yer verilen kişilerin/kurumların iletilerinde öne çıkan unsurlar chi square 

testine tabi tutulmuş, böylelikle gazeteler ve 11 Eylül terör olayı ile ilgili 
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yaptıkları haberlerin öğelerinde öne çıkan unsurlar arasında ilişki olup 

olmadığı ölçülmüştür. Daha sonra gazetelerin yaptığı haberlerden her 

kategori için konularına göre sınıflandırılmış örnekler verilerek iki gazete 

arasındaki fark daha açıkça gösterilmeye çalışılmıştır. Ancak gazetelerin 

başlık ve haber içerikleri ayrı ayrı gruplandırılmamış, her iki kategori için 

de örnekler “haber içeriği”ne ilişkin nicel bulguların ardından bir bütün 

olarak verilmiştir. Haberlerde görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların 

iletilerine ilişkin örnekler de bu kategoriye ilişkin tablodan sonra 

sunulmuştur. Aşağıda araştırmanın her üç hipotezinin test edildiği söz 

konusu bulgular yer almaktadır. 

  

Tablo 1 gazetelerin başlıklarındaki bakış açısının dağılımını 

göstermektedir. Her iki gazetenin 11 Eylül terör olayı ile ilgili 

haberlerinin başlıkları ölçekteki unsurlara göre ayrılmış, frekansları 

hesaplanmış ve veriler chi square testine tabi tutulmuştur. Veriler 

karşılaştırıldığında gazetelerde ve gazetelerin oluşturdukları başlıklarda 

“başlıktaki bakış açısı” bağlamında p= 0.001 seviyesinde anlamlı bir fark 

ortaya çıkmıştır. Tarama sonucunda Hürriyet gazetesinde toplam 191, Akit 

gazetesinde ise toplam 198 haber başlığı tespit edilmiştir. Hürriyet 

gazetesinin 191 haber başlığından 146’sında yani toplam başlık sayısının 

%76.4’ündeki bakış açısı ABD’nin ve politikalarının yanında olmadır. 32 

başlık (%16.8) nötr özellik gösterirken, 8 başlık (%4.1) ABD’nin ve 

politikalarının karşısındadır. 5 başlık ise (%2.7) belirsizdir. Akit 

gazetesinde ise 198 haber başlığından 176’sında (%88.9) ABD’nin ve 

politikalarının karşısında olma tutumu öne çıkmaktadır. Başlıkların 19’u 

(%9.6)nötr, 2’si (%1.0) belirsiz ve 1’i (%0.5) ABD’nin ve politikalarının 

yanında özellik göstermektedir. 
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Tablo1. Gazeteler ile başlıklardaki bakış açısı arasındaki ilişkiyi 

gösteren bulguların dağılımı 
Başlıklardaki 
bakış açısı 

ABD’nin ve 
politikalarının 
yanında 

ABD’nin ve 
politikalarının 
karşısında 
 

Belirsiz Nötr TOPLAM 

Hürriyet 146 (%76.4) 8 (%4.1) 5 (%2.7) 32 (%16.8) 191 (%100) 

Akit 1 (%0.5) 176 (%88.9) 2 (%1.0) 19 (%9.6) 198 (%100) 

             Chi square= 300.989   df= 3   p= 0.001   c= 0.66 

 

Değişkenin özelliklerinin tekrarlanan dağılımına bakarak, başlık 

ve ideoloji arasındaki ilişki ölçüldüğünde Tablo 1’de yukarıda sunulan 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu bulgular incelendiğinde araştırmanın ilk 

hipotezinin kabul edildiği görülmektedir. Yani Hürriyet gazetesinin 11 

Eylül terör olayı ile ilgili haberlerinin başlıklarındaki bakış açısının, 

gazetenin ideolojisi gereği çoğunlukla ABD’nin ve politikalarının yanında 

olma olduğu ve Akit gazetesinin 11 Eylül terör olayı ile ilgili haberlerinin 

başlıklarındaki bakış açısının, yine gazetenin ideolojisi gereği çoğunlukla 

ABD’nin ve politikalarının karşısında olma olduğuna yönelik araştırma 

hipotezi doğrulanmıştır. 

 

Tablo 2’de ise gazetelerin haber içeriklerindeki bakış açısının 

dağılımı gösterilmektedir. Her iki gazetenin 11 Eylül terör olayı ile ilgili 

haberleri ölçekteki unsurlara göre ayrılmış, frekansları hesaplanmış ve her 

iki gazete için veriler karşılaştırılmıştır. Değişkenin özelliklerinin 

tekrarlanan dağılımına bakarak, ölçme sonunda Tablo 2’de sunulan 

sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre her iki gazetenin haber içeriklerinde 

p= 0.001 oranında anlamlı fark ortaya çıkmıştır. Tarama sonucunda 

Hürriyet gazetesinde toplam 189, Akit gazetesinde ise toplam 192 haber 

tespit edilmiştir. Hürriyet gazetesinin 189 haberinden 151’inde yani 

toplam haber sayısının %76.4’ünde bakış açısı, ABD’nin ve politikalarının 

yanında olmadır. 24 haber (%12.7) nötr özellik gösterirken, 10 haber 
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(%5.3) her iki tutumu da içermektedir. 4 haber ise (%2.1) ABD’nin ve 

politikalarının karşısındadır. Akit gazetesinde ise 192 haberden 175’inde 

(%91.1) ABD’nin ve politikalarının karşısında olma tutumu öne 

çıkmaktadır. Haberlerin 17’si (%8.9) nötr özellik gösterirken, ABD’nin ve 

politikalarının yanında ya da her iki tutumu da içeren habere 

rastlanmamaktadır. 

 

Tablo 2. Gazeteler ile haber içeriklerindeki bakış açısı arasındaki 

ilişkiyi gösteren bulguların dağılımı 
Haber 
içeriklerindeki 
bakış açısı 

ABD’nin ve 
politikalarının 
yanında 

ABD’nin ve 
politikalarının 
karşısında 

Her iki 
tutumu da 
içeriyor 

Nötr TOPLAM 

Hürriyet 151 (%79.9) 4 (%2.1) 10 (%5.3) 24 (%12.7) 189 (%100) 

Akit 0 (%0) 175 (%91.1) 0 (%0) 17 (%8.9) 192 (%100) 

Chi square= 325.549   df= 3   p= 0.001   c= 0.68 
 

Bu bulgular incelendiğinde araştırmanın ikinci hipotezinin de 

kabul edildiği görülmektedir. Gazetelerin ideolojisi ve haber içerikleri 

arasındaki ilişki test edilerek anlamlı ilişki olduğuna dair bulgular tespit 

edilmiştir. Yani Hürriyet gazetesinin 11 Eylül terör olayı ile ilgili haber 

içeriklerinin bakış açısının gazetenin ideolojisi gereği çoğunlukla 

ABD’nin ve politikalarının yanında olma olduğu ve Akit gazetesinin 11 

Eylül terör olayı ile ilgili haber içeriklerindeki bakış açısının, yine 

gazetenin ideolojisi gereği çoğunlukla ABD’nin ve politikalarının 

karşısında olma olduğuna yönelik araştırma hipotezi doğrulanmıştır. 

 

Hürriyet ve Akit gazetelerinin 12 Eylül 2001-12 Kasım 2001 

tarihleri arasındaki ilk sayfa haberlerinin başlık ve içeriklerindeki 

farklılıklara bakıldığında, haberlerin belli konular altında toplandığı 

görülmektedir. Tezin bulgusuna göre, gazetelerin sıklıkla 6 ortak konu 

üzerine haber yaptığı bulunmuştur. Bunlardan birincisi “olayın suçluları” 

ile ilgili yapılan haberlerdir. Hürriyet gazetesi için bu haberler de kendi 

aralarında üç gruba ayrılmıştır: Suçluların kimliklerine, kişisel 

özelliklerine ve olay ile ilgilerine ilişkin bilgiler veren haberler, 
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suçluların yapmayı planladıkları başka eylemlerle ilgili haberler ve 

Ladin’in zor durumda olduğunu vurgulayan haberler. Aşağıda bu 

sınıflandırmalara giren haberlerden ayrı ayrı örnekler verilmiştir, 

böylelikle gazetenin ABD’nin ve politikalarının yanında bir haber sunum 

politikası izlediği nitel örneklerle açıklanmıştır.  

 

Suçluların kimliklerine, kişisel özelliklerine ve olay ile ilgilerine 

ilişkin bilgiler veren haberlere bakıldığında, gazetenin olayı haber yaptığı 

ilk günden itibaren hiçbir haberinde suçlunun Ladin dışında bir isim 

olabileceği ihtimaline yer vermediği, ilk günden itibaren Ladin ve 

örgütünü kesin bir dille suçlu ilan ettiği görülmektedir. Olayın ilk günü 

"Tüm şüpheler Ladin’e yöneldi” başlığıyla iletilen haberde Ladin, 

“ABD’nin baş düşmanı Suudi terörist” olarak nitelendirilmiş, üç hafta 

önce “Büyük sürprizler yaşayacaksınız” diyerek ABD’yi vuracağını 

söylediği belirtilmiş, Ladin’in sözleri suçlu ilan edilmesine gerekçe olarak 

sunulmuştur. Yani bu sözler, gazete tarafından saldırıyı onun 

düzenlediğine ilişkin şüphelerin yersiz olmadığına bir kanıt olarak 

kullanılmıştır. Asıl olarak gazetenin bu konudaki haberlerine bakıldığında 

genellikle, Amerika’da devlet ve medya aracılığıyla suçlu olarak 

duyurulan kişilerin haberlere konu yapıldığı görülmektedir. Amerikalıların 

suçlularla ilgili her türlü şüphelerine ve bulgularına ilişkin tüm 

açıklamaları kabul edilerek gazetede yayınlanmış, bu şekilde 

Amerika’daki eğilimlerin ciddiye alındığı gösterilmiş, ABD’nin haklılığı 

desteklenmiş ve her yeni haberle bu haklılık pekiştirilmiştir. Suçlularla 

ilgili haberlerin pek çoğunda tümü Arap kökenli bir takım kişilerin 

isimleri verilerek Ladin ve olay ile bağlantıları vurgulanmış, böylece 

suçlulukları doğrulanmıştır. Örneğin 13 Eylül tarihinde gazetenin manşeti 

“İlk ipuçları Boston’da” şeklindedir. Alt başlıkta ABD yetkililerinin, 

ülkeye “tarihinin en büyük terörü”nü yaşatanlardan beşinin izini bulduğu 

belirtilmektedir. Haber içeriğine bakıldığında FBI’nın kulelere dalış yapan 

kişiler olduklarından şüphelendiği Ladin ile bağlantılı 5 Arap’ın 

kimliklerini belirlediği, 2 Arap öğrencinin ise arandığı bilgilerinin 
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verildiği görülmektir. “İşte Caniler” sürmanşeti ise 14 Eylül tarihli 

gazeteye aittir. Atta, El Şeyhi gibi isimlerin verildiği haberde bu insanlar 

için “cani”, “korsan”, “New York kamikazesi”, “kamikaze pilot” gibi 

ifadeler kullanılmış ve diğer örneklerde de olduğu gibi kesin bir dille 

suçlu oldukları belirtilmiştir. Yine 16 Eylül ‘deki haberde Ziyad Jarrah ve 

26 Eylül’de “İşte Ladin’in celladı” başlıklı sürmanşet haberde de Eymen 

Zevahiri gibi isimler olayın sorumluları ilan edilmiştir. Bu arada Ladin ve 

Atta’nın isimleri de yapılan haberlerde sık sık tekrarlanmıştır (19 Eylül, 

20 Eylül, 21 Eylül, 29-30 Eylül, 2 Ekim, 6 Ekim, 10 Ekim, 17 Ekim). 

Haber başlıklarına bakıldığında bu isimlerin kesin bir dille “terörist” ilan 

edildikleri görülmektedir. “Teröristin Türk sevgilisi” manşeti (16 Eylül), 

“Baş terörist İstanbul’da” sürmanşeti (20 Eylül), “Teröristin vasiyeti” (30 

Eylül), “First-class teröristler” (18 Eylül), “Teröristin son gece kılavuzu” 

sürmanşeti (29 Eylül) buna örnek başlıklardır. Haber içeriklerinde ise bu 

kişiler için “terörist” dışında pek çok suçlayıcı ifade kullanılmıştır. 

Örneğin “ABD’yi kana bulayan terör eyleminin bir numaralı ismi”, 

“Ladin’in sağ kolu”, “El Kaide örgütünün başlıca isimleri”, “terörün 

beyni”, “Ladin’in halefi”, “kanlı eylemlerin sorumlusu”, “ABD’yi kana 

boğan terör olayına imzasını atanlar” gibi ifadeler bunlar arasında yer 

almaktadır. Haberlerde yaş, eğitim durumu, ırk vurgulanmış birinin Türk 

sevgilisi olduğu, birinin vasiyetinin bulunduğu, eylemi yaparken 

öleceklerini bilmedikleri, uçaklara first-class biletlerle bindikleri, eylemi 

yapmak için talimat kılavuzu hazırladıkları, saldırıdan önce New York’a 

gittikleri ve saldırı planlarını son kez gözden geçirdikleri gibi konular 

işlenmiş böylece bu isimlerin suçlulukları ve Ladin ile ilişkileri kanıtlar 

gösterilerek vurgulanmış, kesin olarak kabul edilmiştir. 

 

Suçluların yapmayı planladıkları başka eylemler olduğuna ilişkin 

haberler de yine Ladin ve örgütünün olayın sorumlusu olduğunu 

destekleyen haberlerdir. Gazetenin haberlerine göre Ladin’in örgütüyle 

bağlantılı kişiler Batılı ülkelere zarar vermek amacıyla daha önce de 

saldırı planları yapmışlar ancak yakalandıkları için başarılı 
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olamamışlardır. Bu saldırı planları da, 11 Eylül olayını gerçekleştirenlerin 

Ladin bağlantılı olduğuna bir kanıt olarak sunulmuştur. 27 Eylül tarihli 

“Bush’u vuracaktı” başlıklı haber, “Ladin’in ölüm timine baskın” (28 

Eylül) başlıklı haber ve “Milano’daki katliam planı” başlıklı haber (15 

Ekim) gazetenin sürmanşetten duyurduğu ve bu tür haberlere örnek teşkil 

eden haberlerdir. Bunlarda örgüt üyelerinin, önemli ABD hedefleriyle 

Avrupa Parlamentosu ve NATO merkezini hedefleyen planlarının ele 

geçirildiği belirtilmektedir. Bunu yapabilmek için “kamikaze dalışı” ve 

“siyanürlü toplu imha” yöntemleri kullanacakları bildirilmiştir. Ancak 

haberlere göre tüm bu planlar uygulanamadan yetkililerce ortaya 

çıkarılmıştır. Haberlerde, yakalanan kişiler için “Ladin’in ölüm timi”, 

“Avrupa’yı cehenneme çevirmeyi planlayan Ladin’in cellatları”, “Ladin’in 

Avrupa’yı kana bulamak için örgütlediği hücreler”, “Ladin’in militanları” 

gibi içinde yoğun suçlayıcılık öğeleri barındıran ifadeler kullanılarak 

bunların Ladin ile bağlantıları vurgulanmış, hem Ladin hem de söz konusu 

kişiler yine “terörist” olarak nitelendirilmiştir. 

 

Gazetenin suçlularla ilgili son grup haberleri ise Ladin’in zor 

durumda olduğunu vurgulayan haberlerdir. Bunlarda Ladin’in suçlu 

olduğu için kaçtığı, yakalanmaktan korktuğu, istenmeyen adam olduğu ve 

hasta olduğu duyurularak suçluluğu desteklenmiş, güçsüzlüğü ifade 

edilmiştir. “4 karısıyla kaçtı” (18 Eylül) başlıklı sürmanşet haberde Ladin 

“asrın terörünün bir numaralı sorumlusu” olarak tanımlanmış, 

Afganistan’ın kendini yargılama kararı alacağını düşündüğü için ailesi ile 

birlikte dağlık kesimdeki “in”ine çekildiği iddia edilmiştir. Haberde 

Ladin’in yakalanmaktan korkarak kaçtığı vurgusu yapılmaktadır. 21 Eylül 

tarihli haberde ise Ladin, bir başka terör örgütü lideri olan Abdullah 

Öcalan’a benzetilerek “terörist” olduğu bir kez daha yinelenmiş, aynı 

zamanda küçümsenmiş ve aşağılanmıştır. Haber Afganistan’ın Ladin’i 

ülkeyi terketmesi için uyarması üzerine yapılmıştır. Ülke Ladin’i artık 

istememekte, çünkü ülkenin, Amerika’nın savaş açmasından korktuğu 

iddia edilmektedir. Gazete bu iddiasını “zoru gören Mollalar” ifadesiyle 
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anlatmaktadır. Dolayısıyla haberde aynı zamanda Afganistan’ın ABD’den 

korktuğu belirtilerek ülke küçümsenmiş böylece ABD’nin gücü dolaylı 

olarak vurgulanmıştır. “Apo’ya döndü” sürmanşetiyle duyurulan haberde 

gazete Ladin’i “istenmeyen adam” olarak sunmuş, hiçbir ülkenin onu 

istemediğini belirtmiş ve bu durumuyla pek çok ülkeden “kovulduktan” 

sonra Kenya’da yakalanan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a 

benzetmiştir. Haberde Ladin’in açıkça köşeye sıkıştığı, pek yakında Apo 

gibi yakalanacağı vurgulanmış, Ladin Apo’yla ilişkilendirilerek de 

“terörist” olduğu bir kez daha açıkça ifade edilmiştir. 11 Ekim tarihli 

haberde ise Ladin’in böbrek ve karaciğer yetmezliği çektiği ve diyaliz 

makinesiyle dolaştığı iletilmektedir. Burada da Ladin’in sağlık sorunları 

vurgulanarak güçsüzlüğü ve zor durumda olduğu yinelenmiştir.  

 

Suçlulara ilişkin Akit gazetesinin yaptığı haberlere bakıldığında 

ise gazetenin iki ay boyunca Hürriyet’in aksine ne Ladin ve örgütünün 

suçlu olduğunu ne de 11 Eylül saldırılarının bir terör olayı olduğunu kabul 

ettiği görülmüştür. Gazete Ladin’in suçluluğuna inanmadığını suçlularla 

ilgili olarak yaptığı dört grup haberle ortaya koymuştur: Bizzat Ladin’in 

açıklamalarına yer vererek, başkalarını suçlu ilan ederek, suçlular ile ilgili 

kanıtları yalanlayarak ve de Amerikalı ya da Amerika’yı destekleyen 

kişilerin suçluların Ladin ve örgütü olduğuna ilişkin kuşkularına yer 

vererek. 

 

13 Eylül, 17 Eylül ve 29 Eylül tarihli haberlerde Ladin’in suçsuz 

olduğuna ilişkin açıklamaları yer almaktadır. Bunlarda Ladin, saldırıyı 

kendisinin gerçekleştirmediğini, saldırı hakkında hiçbir bilgisinin 

olmadığını, Afganistan’da yaşadığını ve Afganistan lideri Molla Ömer’in 

bu tür eylemlere izin vermediğini, bunu yapanların kendi çıkarları için 

yaptığını, Müslüman olarak yalan söyleyemeyeceğini, suçsuz kadın, çocuk 

ve erkeklerin öldürülmesini desteklemediğini belirtmekte ve 

açıklamalarının hepsinde suçsuzluğunu yinelemektedir. Gazetenin de bu 
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açıklamaları ayrıntılı olarak yayınlaması suçsuzluğun desteklendiğini 

vurgulamaktadır.  

 

Gazete Ladin’in suçluluğunu kabul etmediğini ilk günden itibaren 

başkalarını suçlu ilan eden haberler yaparak da ortaya koymuştur. Bu tür 

haberlerde gazete kendine göre geçerli kanıtlar sunmuş ve böylece 

okuyucularını esas suçlunun başkaları olduğuna dolayısıyla da ABD’nin 

büyük bir hata yaptığına inandırmaya çalıştığı görülmüştür. Örneğin 12 

Eylül günü saldırının Japon Kızıl Ordu örgütü tarafından üstlenildiği, 

sebebinin ise “Hiroşima ve Nagazaki’nin intikamını almak” olarak 

açıklandığı haberi yapılmıştır. 18 Eylül’de “İşte Şeytanlık” başlığıyla 

verilen sürmanşet haberde ise suçluların Vietnam sendromu yaşayan 4 

Amerikan askeri olduğu öne sürülmüştür. Haberde aynı zamanda ABD, 

Ladin’i suçladığı için “günlerdir dünyayı aldatmakla” ve “şeytanca bir 

planla Müslümanları hedef göstermekle” suçlanmakta böylelikle 

Amerika’nın Müslümanları sebepsiz yere suçladığı belirtilerek Ladin’in 

suçluluğuna ilişkin inançlar çürütülmeye çalışılmaktadır. Başka suçluların 

arandığı bir diğer haber 19 Eylül tarihlidir. Haberde iki Yahudi örgütünün 

suçlular listesinde yer aldığı vurgulanarak dikkat bu örgütlere çekilmiştir. 

“Şeytan Amerika’da” (28 Eylül) manşetiyle ve “The Coup’a gözaltı” (30 

Eylül) başlığıyla verilen haberlerde ise The Coup adlı Amerikalı satanist 

rap müzik grubu şüpheli ilan edilmiştir. Grubun şüpheli olmasının nedeni 

de, son albümlerinin “baştan sona ölüm, cinayet, katliam teması işleyen 

müzik ile dolu” olması, 11 Eylül olayını şarkıların sözleriyle “aynen 

resmetmesi”, coup kelimesinin İngilizce anlamının “başarılı vuruş, darbe, 

hareket, hükümet darbesi, bir ülkenin yönetim düzeninde değişiklik 

yapmak için zora dayanarak yasadışı yapılan eylem” olması ve grubun 

küreselleşme karşıtlarıyla yakın ilişkiler kurması olarak sunulmuştur. 

Sonraki günlerde grubun gözaltına alındığı haberi verilerek de bir önceki 

haberin yersiz olmadığı, grubun şüpheli olduğu dolayısıyla da Ladin’in 

suçsuzluğu vurgulanmak istenmiştir. Bu haberlerde aynı zamanda Bush, 

“bütün dikkatleri Afganistan üzerine toplayarak Amerikalıları suçluların 
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bulunması konusunda tatmin etmeye çalışmakla” suçlanmaktadır. 

ABD’nin suçluyu kendi içinde araması gerektiği, suçlunun Afganistan 

olmadığı açık bir dille ifade edilmektedir. Yeterli kanıtların olduğu öne 

sürülerek dikkatlerin başka bir suçlu üzerine çekilmeye çalışıldığı bir 

diğer haber de “İsrail’de Şok” manşetiyle 3 Ekim tarihinde sunulmaktadır. 

Bu sefer İsrail gizli servisi MOSSAD suçlu ilan edilmiştir. Gerekçeler ise 

şu şekilde belirtilmiştir: 11 Eylül saldırısından önce Bush’un Filistin 

Devleti’ni tanımaya hazırlanması ve enkazdan “sadece iki İsrail 

vatandaşı”nın cesedinin çıkarılması. Gazetenin söyleminden açıkça 

anlaşılan İsrail, Filistin Devleti’nin tanınması konusunda ABD’yi uyarmak 

için bu saldırıları düzenlemiştir. Ayrıca DTM’de sadece iki insanın ölmesi 

“dünya ticaret trafiğini elinde bulunduran Yahudiler” için bir “tesadüf” 

sayılamaz. İsrail kendi halkının zarar görmesini engellemek için, onları 11 

Eylül günü DTM’den uzak tutmuştur. Gazete bu haberinde olayın 

sorumlusunun İsrail olduğunu, bunu ispatlayabilmek için de yeterli 

kanıtların biriktiğini vurgulamaktadır. Yine 5 ve 6 Ekim tarihlerinde 

gazetenin bir başka suçluyu hedef gösterdiği ve dikkatleri Afganistan ve 

Ladin’den uzaklaştırmaya çalıştığı görülmektedir. Bu haberde hedef 

JPALS adlı uzaktan kumanda sisteminin sahibi olan Raytheon şirketi ve 

Pentagon’un proje elemanlarıdır. Habere göre sistemle ilgili olan tüm 

yetkililer gözaltına alınmıştır. Son olarak 12 Ekim tarihli sürmanşet 

haberde de “Amerikalı itiraf etti: İslam ile savaş çıkarmak için bizimkiler 

yaptı” başlığıyla yine Amerika’nın saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiği 

iddiası ortaya atılmaktadır. Gazete olayı “Müslümanları ortadan kaldırmak 

maksadıyla kendi vatandaşlarını öldürüyor” biçiminde yorumlayarak yine 

ABD’yi suçlamaktadır. Bu tür söylemlerle Amerika’nın bir din savaşına 

girişmek istediği, Hristiyanların Müslümanları yoketmek amacında olduğu 

ve bunu suçlunun Ladin olmadığını bile bile, başkaları olduğuna ilişkin 

bunca kanıta rağmen yaptığı vurgulanmaktadır.  

 

Okuyucuları, Ladin ve örgütünün suçlu olmadığına inandırmak 

için gazetenin izlediği bir başka yol da bulunduğu söylenen tüm kanıtları 
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yalanlamadır. Bu tür haberlerde suçlularla ilgili bulunan kanıtların yalan 

veya yanlış olduğu vurgulanarak ABD devlet ve medya organları 

yalancılıkla suçlanmıştır. Ayrıca gazete bulunduğu söylenen kanıtları, 

kendi kanıtlarıyla çürüterek bunların kanıt olamayacağını ispatlama 

yoluna gitmiştir. Örneğin 16 Eylül’deki haberde, FBI’nın suçlular 

listesindeki bir şahsın, 1 yıl önce bir uçak kazasında ölmüş olduğu; 17 

Eylül’de FBI’nın 19 Arap kökenli kişiyi uçakları kaçırmakla suçladığı 

ancak bunların yolcu listesinde bile olmadığı; 19 Eylül’de suçlu olarak 

isimleri duyurulan pek çok kişinin çeşitli ülkelerde yaşadığı ve olay günü 

işlerinde çalıştıkları; 24 Eylül’de uçaklardan birinde öldü diye duyurulan 

bir şüphelinin hala ülkesinde yaşadığı belirtilmektedir. Haber başlıklarına 

bakıldığında, başlıkların yoğun bir eleştirellik, barındırdığı, sert alaycı ve 

hatta zaman zaman aşağılama ve hakarete varan bir dil kullanılarak 

oluşturulduğu görülmektedir. “FBI’nın terörist(!)leri yolcu listesinde 

yok!” (17 Eylül), “Yalan terörü” (19 Eylül), “Öldü denilen Velid Fas’ta 

yaşıyor!” (24 Eylül), “Kanıt değil saldırıya kılıf” (3 Ekim) bu tür 

başlıklardan bazılarıdır. Haber içeriklerinde kullanılan ifadeler ise alaycı 

bir tavra sahiptir ve yine hakarete varan bir üslup içermektedir. Haberlerin 

hepsinde, ABD medyası ve devlet organları "yalancılık” ve “sahtekarlık”la 

suçlanmıştır. “Yalan bombardımanı ile dünyayı aldatıyor”, “dünyada terör 

estiriyor”, “devlet eliyle terör”, “kanıtlar fos çıktı” gibi ifadeler ABD için 

kullanılan, suçlayıcı, aşağılayıcı, hakarete varan sert söylemlerdir. 

Bunlarda, esas terörü Amerika’nın yaptığı, bu kanıtların “sivil katliamı”na 

bir gerekçe bulmak için uydurulduğu, geçersizliği ve alakasızlığı ortaya 

çıkarılan “sözde” kanıtlar olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca bu 

haberlerden birinde (19 Eylül) CNN’in “Yahudilerin elinde bulunan 

televizyon” olarak nitelendirildiği görülmüştür. Haberde, diğer pek 

çoğunda olduğu gibi, dinsel aidiyet vurgulanarak dini ayrımcılık 

yapılmaktadır. Zaten gazetenin pek çok haberinden de anlaşıldığı gibi bu 

olayı ilk günden itibaren Müslümanlara karşı savaş başlatabilmek için 

ABD’nin bir bahanesi olarak nitelendirdiği ve olaya baştan beri din 

penceresinden baktığı yukarıda da belirtilmiştir. 
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Akit gazetesinin suçlularla ilgili son grup haberi ise ABD’li veya 

ABD’yi destekleyen kişilerin suçlulara ilişkin kuşkularına yer veren 

açıklamalarının haber yapılmasıdır. Böylece gazete Ladin’in 

suçluluğunun kesin olarak doğru olduğuna Amerika’nın ve müttefiklerinin 

kendisinin de inanmadığını vurgulayarak Ladin’in suçsuzluğuna destek 

bulmaktadır. Üstelik bu destek de Amerika’nın kendisinden veya 

müttefiklerinden gelen açıklamalara dayandırıldığı için daha güçlü bir 

kanıt niteliği taşımaktadır. Örneğin “FBI’dan itiraflar” (21 Eylül) başlıklı 

haberde kurumun yaptığı açıklamada bazı eylemcilerin kimliklerinin hala 

şüpheli olduğunun itiraf edildiği; 17 Ekim’de (“ABD’nin kanıtı fasa fiso”) 

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin hazırladığı metinde soruşturma 

başlangıç aşamasında olduğu için ellerindeki bilgilerde “boşluklar” 

olduğu; 18 Ekim’de “Güldürme CNN” başlığıyla CNN televizyonunun 36 

gün sonra yayınında Ladin’e “Eylemde senin ve El-Kaide’nin rolü nedir?” 

diye sorduğu; 19 Ekim’de “Kanıt gösterin” manşetiyle, ABD Müslüman 

lideri Farrakhan’ın, ABD’nin yalan söylemediğinden emin olmadığına, 

daha önce de yalan söylediğine, kanıt gösterilmesi gerektiğine ilişkin bir 

açıklama yaptığı; 5 Kasım tarihli “NATO ikna olmadı” başlıklı haberde 

ise Genel Sekreter Robertson’un saldırının sorumlusunun sadece Bin 

Ladin olup olmadığını bilmediği açıklamalara dayanılarak belirtilmiştir. 

Bu tür haberlerde ve başlıklarda, ABD sahte kanıtlar sunmakla suçlanmış 

ve bunun ilk ağızdan dile getirildiği vurgulanmıştır. Artık kanıtlara 

kimsenin inanmadığı ve ABD’nin Afganistan’a sebepsiz yere savaş açtığı 

açıkça dile getirilmiştir. Gün geçtikte kuşkuların arttığı, insanlarda 

aldatıldıkları duygusunun yaygınlaştığı belirtilmiş böylelikle ABD’nin 

yanlış yaptığı, “yalancı” ve “sahtekar” olduğu açıkça ifade edilmiştir.  

 

Özetle konusu “suçlular” olan haberlere her iki gazetede de 

sıklıkla yer verildiği görülmüştür. Gazeteler kendilerine göre geçerli 

kanıtlar sunarak tuttukları tarafın suçlularla ilgili inançlarını destekleyen 

haberler yapmışlardır. Hürriyet gazetesi olayın başından beri suçluyu 
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Ladin ve örgütü olarak sunmuş böylece Amerika’nın suçlulara ilişkin bu 

tavrını destekler bir tutum sergilemiştir. Bunu da suçluların kimliklerine, 

kişisel özelliklerine, olay ile ilgilerine ve Ladin ile bağlantılarına vurgu 

yapan haberler yaparak, Ladin ile bağlantılı olan kişilerin yapmayı 

planladıkları başka eylemleri 11 Eylül saldırısını da onların yaptığına bir 

kanıt olarak göstererek ve Ladin’i küçük düşüren, güçsüzlüğünü 

vurgulayan haberlere yer vererek yapmıştır. Akit ise tam aksi bir tutum 

benimseyerek yaptığı haberlerle, Ladin ve örgütünün suçlu olmadığını 

göstermeye çalışmaktadır. Bunun için bizzat Ladin’in suçlu olmadığına 

ilişkin açıklamalarına yer vermiş, başkalarını suçlu ilan etmiş, suçlular ile 

ilgili bulunan kanıtları, onların suçlu olmadığına ilişkin kendi kanıtlarını 

sunarak yalanmış ve çürütmeye çalışmış, suçluyu Ladin ilan eden taraftan 

bir takım otoritelerin konuyla ilgili kuşkularını dile getiren açıklamalarını 

haber yaparak benimsediği tavrı desteklemiştir. 

 

Gazetelerin iki aylık süre zarfında sıklıkla haber yaptıkları ikinci 

konu “olaydan sonra ABD’nin tutumuna destek olma ya da olmama”yla 

ilgilidir. Hürriyet gazetesi haberleriyle bu tutumu onaylar, destekler bir 

tavır sergilerken, Akit Gazetesi ABD’yi politikalarından dolayı yoğun bir 

şekilde eleştirmektedir. Öncelikle Hürriyet gazetesi incelenmiş, destek 

haberlerinin iki alt grup içinde tartışılması uygun görülmüştür: 

Türkiye’den verilen destek mesajları ve ABD ve Türkiye dışından verilen 

destek mesajları. Türkiye içinden verilen destek mesajlarını içeren 

haberlere bakıldığında çoğunlukla dönemin Başbakanı Ecevit’in 

açıklamalarına yer verildiği görülmektedir. “ABD’nin yanındayız” (13 

Eylül), “Gereğini yapacağız” (15 Eylül), “ABD’ye destek insanlık 

borcumuz” (19 Eylül), “İşbirliğini görev biliyoruz” (13 Ekim), “Mecbur 

kalınca savaştan kaçılmaz” (2 Kasım) başlıklarıyla verilen bu 

açıklamalarda Türkiye’nin ABD’nin yanında olduğu ve ABD’ye her türlü 

desteği vereceği belirtilmiştir. Yine 16 Eylül’de Demirel’in, 26 Eylül’de 

Cem’in açıklamalarında da vurgu, olayın bir terör olayı olduğuna, 

ABD’nin büyük bir felakete ve haksızlığa maruz kaldığına ve Türkiye’nin 
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ülkeye destek vermesinin şart olduğuna yapılmıştır. Gazete ABD’nin 

olaydan sonraki politikalarına Türkiye’nin desteğini vurgulayan 

açıklamaları haber yaparak ve ülkeyi ve politikalarını destekleyen 

insanların görüşlerini seçip sunarak onların tavrını desteklediğini ve 

görüşleri paylaştığını gerek başlıklarla gerek haber içeriğiyle açıkça 

ortaya koymaktadır.  

 

Diğer gruptaki haberlerde de Türkiye dışından verilen destekler 

konu edilmiştir. NATO (13 Eylül), Pakistan (16 Eylül), Rusya (28 Eylül, 4 

Ekim, 8 Ekim), İngiltere (13 Ekim), Suudi Arabistan (10 Ekim), İran (25 

Ekim), Arap Birliği (5 Kasım) gibi kurum ve ülkelerin ABD’yi 

desteklediği, politikalarını onayladığı yönünde haberler yapılmıştır. Bu 

haberlerin başlıkları “NATO da devrede”, “Anlaştılar”, “ABD’ye tamam 

dedi”, “ABD’ye sürpriz destek” gibi, açık olarak ABD için olumlu anlam 

ve mesajlar içermekte, dolaylı olarak da Ladin ve Afganistan’ın 

suçluluğunu pekiştirmektedir. Haberlerde bu ülkeler ve kurumlarla 

ABD’nin ortak görüşlere vardığı dolayısıyla haklılığı vurgulanmaktadır. 

Pek çoğunda ise Ladin’in suçluluğu ve Taliban için açıkça olumsuz 

söylemler kullanıldığı da görülmektedir (10 Ekim, 13 Ekim, 5 Kasım). 

 

Akit ise açıkça ABD’nin politikalarını onaylamamakta ve tavrına 

destek sağlayabilmek için de Hürriyet’in aksine ABD’yi desteklemeyen 

ülkelerin ve kişilerin açıklamalarına yer vermektedir. Gazetenin bu tür 

haberleri dört grupta incelenmiştir: Çeşitli ülkelerin onaylamaması, 

dönemin muhalefet partisi üyelerinin onaylamaması, bilim adamı ve 

yazarların onaylamaması ve çeşitli ülkelerde yapılan protesto 

gösterilerinin haber yapılması. İlk olarak çeşitli ülkelerin ABD’yi 

desteklemeyen açıklamaları anlatılmıştır. Bu grupta Cezayir (13 Eylül), 

Pakistan (18-19-25 Eylül), Mısır (17 Eylül), İran (27 Eylül, 11 Ekim, 7 

Kasım), Birleşik Arap Emirlikleri (27 Eylül), Malezya (29 Eylül) gibi 

ülkelerin açıklamaları yer almaktadır. Bu haberlerde ABD’nin yanlış bir 

politika uyguladığı, tüm Müslümanları hedef yaptığı, aceleci davrandığı, 
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Afganistan’a yapacağı bir saldırının desteklenmeyeceği, ABD’nin yanında 

olunmadığı temaları işlenmektedir. Bu şekilde ABD karşıtlığı açıkça 

vurgulanmaktadır. Haber başlıkları da olumsuz söylem kullanma açısından 

aynı açıklıktadır. “ABD’ye yardıma hayır”, “ABD’ye sert uyarı”, 

“Afganistan’a müdahale yanlış”, “Amerikan dayatmasına hayır”, “ABD’ye 

karşı cihad” vb. başlıklarda karşıtlık, eleştirellik, onaylamama ya da 

desteklememe ifadeleri açıkça kurulmuştur. 

 

Dönemin muhalefet partilerinden yapılan açıklamalar da ABD’ye 

karşıtlığın vurgulandığı haberler arasındadır. Örneğin 16 Eylül tarihinde 

“ABD’nin saldırısına hayır” başlıklı haberde SP Genel Başkanı Kutan’ın; 

“Terör bahane edilerek terör estirilmemeli” başlıklı haberde AKP Genel 

Başkan Yardımcısı Gül’ün ve “Terörün milleti olmaz” başlıklı haberde de 

BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu’nun ABD’nin Afganistan’a yapacağı 

müdahaleyi eleştiren görüşlerine yer verilmiştir. 19 Eylül’de de “Kovboy 

kafalı” başlığıyla SP Başkanvekili Candan’ın açıklamaları haber 

yapılmıştır. Açıklamada Bush ağır bir şekilde eleştirilmiş, devlet adamı 

mantığı taşımamakla, zalimlikle, acımasızlıkla suçlanmış bu da “kovboy 

kafalı” tabiriyle nitelendirilmiştir. Görüldüğü gibi haberlerde ABD’nin 

tavrına yoğun bir eleştiri sözkonusudur. Seçme ve sunma mekanizmaları 

burada da işletilmiş, haberlerde muhalif görüşlere sıklıkla yer verilmesi, 

benimsenen tavrın desteklenmesi açısından işlevsel olmuştur. 

 

Bir takım bilim adamı ve yazarın fikirleri de haber yapılmıştır. 18 

Eylül tarihli haber, uluslararası ilişkiler uzmanı Özfatura’nın saldırıların 

İslam dünyasına karşı hazırlanmış bir senaryo olduğuna ilişkin görüşlerini 

içermektedir. Burada olay yine Müslüman-Hristiyan ayrımına getirilmiş, 

Müslümanların yokedilmesi için olayın bir bahane olarak kullanıldığı 

dolaylı olarak vurgulanmış, böylelikle Amerika’nın desteklenmemesi 

gerektiği belirtilmiştir. 15 Eylül’deki manşet haberde de İsveçli yazar 

Guillou’nun bir fuarda ABD’de eylemde ölen insanları saygı duruşuyla 

anma törenini terketmesi konu edilmiştir. Yazarın insan hayatına her 
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yerde aynı değerin verilmediğini, Irak ve Vietnam’da öldürülenler için 

saygı duruşunda bulunulmamasının “ikiyüzlülük” olduğunu belirten 

açıklamalarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Burada yine açık olarak 

vurgu ABD’nin geçmiş politikalarına yapılmakta, bu kullanılarak şimdiki 

politikaları eleştirilmektedir. ABD’li yazar Chomsky’nin görüşlerinin 

konu alındığı haberde de (9 Ekim) aynı vurguların yapıldığı 

görülmektedir. Haberde Chomsky’nin, savaşın teröre karşı ve demokrasi 

için olmadığına, ABD’nin “ektiği terör”ün, Sudan, Filistin, Lübnan, Irak 

ve Vietnam’da yaptığı “katliamların” bedelini ödediğine ilişkin sözleri yer 

almaktadır. Burada da vurgu ABD’nin uyguladığı eski uluslararası 

politikalara yapılmış, birtakım insanların açıklamaları kullanılarak 

benimsenen görüşler desteklenmiştir. ABD eskiden olduğu gibi yine 

“terör” uygulamaktadır. Dolayısıyla böyle bir tavır onaylanamaz.  

 

ABD’yi desteklememeye ilişkin son grup haberler ise dünyada 

yapılan ABD karşıtı protesto gösterilerine ilişkindir. 19 Eylül’de 

“Pakistan ayakta”, 22 Eylül’de “Usame rüzgarı”, 23 Eylül’de “Terörist 

Bush”, 24 Eylül’de “Savaş karşıtı gösteriler tüm dünyaya yayılıyor”, 26 

Eylül’de “ABD’ye öfke seli”, 1 Ekim’de “Dünya ayakta”, 6 Ekim’de 

“ABD saldırırsa cevabını veririz”, 8 Ekim’de “ABD’ye ölüm”, 9 Ekim’de 

“ABD’ye lanet”, 10 Ekim’de “ABD’ye öfke tırmanıyor”, 20 Ekim’de 

“Pakistan halkı dün de ayaktaydı”, 1 Kasım’da “ABD saldırısına destek 

azalıyor” gibi başlıklarla verilen haberlerde Pakistan, Bangladeş, 

Endonezya, Almanya, İngiltere, Amerika, Japonya, Afganistan, Hindistan, 

İtalya, Yunanistan, İran, İspanya, Fransa, Portekiz, Mısır, Fas, Güney 

Kore, Filistin, Filipinler, Türkiye, Umman gibi ülkelerdeki savaş karşıtı 

gösteriler, ABD’yi protesto eylemleri, barış ve adalet için yürüyüşler konu 

edilmiştir. Görüldüğü gibi başlıklarda yine ABD için olumsuz anlam ve 

mesajlar yüklüdür. Abartma, suçlama, tehdit ve şiddet öğeleriyle 

karşılaşılmaktadır. Öfke, lanet, ölüm, “cevabını veririz”, “terörist Bush”, 

“dünya ayakta” gibi ifadeler bunlara örnek teşkil etmektedir. Haber 

içeriklerine bakıldığında ise gazetenin öncelikle, “Kahrolsun ABD”, 
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“Terörist Bush’u durdurun”, “ABD saldırırsa cevabını veririz”, “ABD’ye 

ölüm” gibi atılan sloganlara vurgu yaptığı görülmektedir. Sloganlarda 

ABD’ye olan olumsuz mesajlar açıktır. Ayrıca haberlerde ABD “kör bir 

kin” beslemekle, “saldırgan”lıkla ve “terörist”likle açıkça suçlanmış diğer 

taraftan yapılan yorumlarla Ladin yüceltilmiştir. Yorumlar şöyledir: 

“Usame bir iken milyonlarca Usame’yi ayağa kaldırdı”, “uyuyan devi 

uyandırdı”, “yeni doğan çocuklara millet Usame adını veriyor” vb. 

 

Görüldüğü gibi her iki gazete de ABD’nin olaydan sonra 

uyguladığı politikaların desteklenmesi konusunda farklı tavırlar almıştır. 

Hürriyet ülkeyi desteklediğini ve politikalarını onayladığını Türkiye’den 

ve başka ülkelerden yapılan destek ve yanında olma içeren açıklamaları 

haber yaparak vurgulamıştır. Akit ise ülkeyi desteklemediğini yine çeşitli 

yollardan ortaya koymuştur. Ülkeye karşı olan, politikalarını 

desteklemeyen kişilerin ve ülkelerin mesajlarını haber yapmış, aynı 

zamanda ABD için düzenlenmiş protesto gösterilerini sıklıkla 

duyurmuştur. Her iki gazete için de başlıklarda ve haber içeriklerinde 

ortaya çıkan unsurun kendi ideolojilerine uygun olduğu, görüşlerine uyan 

haberleri seçip, hazırlayıp, sundukları “destek/destek olmama” konulu 

haberlerinde de ortaya çıkmıştır. 

 

Gazetelerin sıklıkla haber yaptığı üçüncü konu “Türk 

hükümetinin ABD’ye verdiği askeri destek”e ilişkindir. Hükümetin, 

Amerika’nın Afganistan’a yaptığı operasyona Türkiye’nin fiilen destek 

vermesine ilişkin kararlar alıp uygulamasının Hürriyet gazetesi tarafından 

memnuniyetle karşılandığı, Akit gazetesinin ise Hürriyet’in aksine bu 

konuda da ABD’yi ve Türk hükümetini şiddetle eleştiren bir tavır aldığı 

görülmektedir. Aşağıda öncelikle Hürriyet’in bu konudaki haberlerinden 

örnekler verilmiştir. Bu haberler üç grupta incelenmiştir. Birinci grup 

askeri desteğin talep edilmesi, izin çıkması, asker gönderilmesi gibi süreç 

içinde gelişen olaylarla ilgili haberlerdir. Bunlardan ilki “Amerika’ya 

Evet” başlığıyla 22 Eyül’de sürmanşetten verilmiştir. Haber hükümetin, 
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ABD’nin operasyonda Türk hava sahasını ve havaalanlarını kullanmayı 

talep etmesi üzerine, bu isteği kabul etmesiyle ilgilidir. Gazetede bu 

talebin “derhal” kabul edildiği vurgulanmıştır. Bu, verilen izinle ilgili 

hiçbir kaygı duyulmadığı, ABD’ye verilen desteğin haklılığından ve 

gerekliliğinden emin olunduğu anlamını taşımaktadır. “NATO evet derse 

biz de varız” (8 Ekim), “Asker için yetki” (9 Ekim), “Meclis yetkiyi farkla 

verdi” (11 Ekim), “Türkiye 7 özel ülkeden biri” (13 Ekim) başlıklı 

haberler de fiili desteğe karşı memnuniyet belirten haberler arasındadır. 

Bunlarda örneğin, meclisin Afganistan’a asker gönderme kararını “farkla” 

vermesi, Türkiye’nin ABD’nin askeri destek istediği 7 ülkeden biri olduğu 

için “özel” olması gibi temalar vurgulanarak, Türkiye’nin fiilen etkin 

olmasının arzulandığı ve kararların memnuniyetle karşılandığı 

belirtilmiştir. Pek çok vekilin bu kararın alınması için ortak oy kullandığı 

vurgulanarak yine olayın haklılığı, gerekliliği ortaya çıkarılmıştır. 

Amerika’nın fiili destek istediği 7 ülkeden biri olunması da gazete için 

“özel” olma anlamına gelmekte, iyi bir ayrıcalık ve avantaj olarak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca yine 24 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım 5 Kasım ve 

9 Kasım’daki haberlerde “Mehmetçiğin dünyayı sarsan terörizme karşı 

ağırlığını koyacağı”, bunun İslam’a karşı değil terörizme karşı bir savaş 

olduğu, harekatın tüm insanlık için faydalı olacağı aynı zamanda böylece 

Türkiye’nin kendini kanıtlayacağı olumlu temaları işlenmektedir.  

 

Fiili destekle ilgili olarak yapılan bir diğer haber grubunda 

Türkiye’nin maddi kazançları olacağı vurgulanmaktadır. Dolayısıyla ülke 

fiili destek vermekle pek çok fayda sağlayacaktır. Amaç, bir takım 

kişilerin açıklamalarından faydalanarak Türkiye’nin bu tutumunun 

doğruluğunu ve bunun millete sağlayacağı avantajları okuyuculara 

iletebilmek böylece kendi görüşlerine de destek bulabilmektir. Örneğin 21 

Eylül tarihinde “Ön safta ol parayı al” başlığıyla verilen manşet haberde 

IMF’nin “terörizmle savaşta ön safta yer alan Türkiye’ye büyük destek 

vereceğiz” sözleri altbaşlık yapılmıştır. Gazete haberde, ABD’ye bu 

konuda yardım ettiği için Pakistan’a IMF tarafından yüklü bir kredi 
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verilmesinin kararlaştırıldığını, Türkiye’nin de böyle bir politika izlemesi 

gerektiğini açıkça belirtmiştir. Yine 1 Kasım tarihinde ”Türkiye ABD’nin 

desteğini haketti” başlığıyla duyurulan haberde ABD Hazine 

Bakanlığı’nın Türkiye’nin finansman ihtiyacı üzerine yoğun olarak 

çalıştığı ve bu desteği hakettiğine ilişkin bir yetkilinin açıklaması 

aktarılmıştır. “Asker gidiyor dolar düşüyor” (2 Kasım), “En yakın dost 

Türkiye ve İngiltere” (3 Kasım) başlıklı haberlerde de ekonomik 

avantajlar vurgulanmakta, fiili desteğin ekonomiyi iyi yönde etkilediği 

belirtilmektedir. 3 Kasım’daki haber başlığı da ABD Ulusal Güvenlik 

Konseyi Üyesi Bryza’nın sözlerini içermektedir. Haberde yine Türkiye’nin 

ABD için “özel” bir ülke olduğu açıkça ifade edilmiş ve Bryza’nın sözleri 

buna bir kanıt olarak sunulmuştur. Bryza aynı zamanda ekonomik destek 

konusunda yoğun çalışıldığını söylemektedir.  

 

Gazetede bunun yanında ABD’li yetkililer tarafından ABD ve 

Türkiye’nin iyi ilişkilerine vurgu yapılan haberler de yer almaktadır. 

Bunlarda iki ülke arasıdaki dostluğa dikkat çekilerek, askeri desteğin 

verilmekteki haklılığına bir başka gerekçe gösterilmiş, durumun 

onaylandığı bu tür haberlerle pekiştirilmiştir. Örneğin 23 Eylül’de 

“Türkiye bizi seçti” sürmanşetiyle Dışişleri Bakan Yardımcısı 

Grossman’ın; 6 Ekim’de “Ankara’ya teşekkür etti” başlığı ile Savunma 

Bakanı Rumsfeld’in, 12 Ekim’de “Dostluğunuzu unutamayız” 

sürmanşetiyle Bush’un Türkiye’nin terörle mücadelede deneyimli en yakın 

ve en önemli müttefik ve dost olduğunu belirten, ABD’nin yanında yer 

aldığı ve yardımları için teşekkürlerini bildiren sözleri haber yapılmıştır. 

Görüldüğü gibi gazete Türkiye’nin ABD’ye askeri desteğini onayladığını 

ve memnuniyetle karşıladığını yaptığı haberlerle açık olarak ortaya 

koymuştur. Gerek başlıklarda gerekse haber içeriklerinde ABD için 

olumlu mesaj ve anlamlar kurulmuştur. Bu da ABD ve politikalarının 

yanında haberler yapıldığına ilişkin bir başka gösterge olmuştur.  
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Akit gazetesinin ise haberlerinde fiili desteği onaylamadığı, bunu 

olumsuz tepkiler vererek eleştirdiği görülmektedir. Örneğin ilk olarak 

Türkiye’nin “oyuna getirildiği” vurgulanmıştır. 15 Eylül’de “Oyuna 

gelme Ankara!” başlığıyla yapılmış olan haberde, 18 Eylül’de “Oyuna 

gelme Ankara amaçları Müslüman’ı Müslüman’a kırdırmak” başlıklı 

haberde ve 25 Eylül’deki “Körfez yetmedi mi?” başlıklı haberde 

hükümetin ABD yanlısı tavır koyması şiddetle eleştirilmiştir. Özellikle 

vurgu yapılan konu, Türkiye’nin Körfez Savaşı’nda da ABD’nin yanında 

yer aldığı ancak bundan çok fazla zarara uğrayarak, zararlarının da tazmin 

edilmediğidir. Gazete bunu, “ders almamak”, “kazık yemek”, 

“Amerika’dan çok Amerikancılık”, “ABD dayatması”, “ABD’ye karşı 

teslimiyetçi bir tavır” ve “İslam’a ve Müslümanlara karşı yapılan 

saldırılara duyarsız kalmak” ifadeleriyle yorumlamış, böylece hem 

Türkiye’yi hem de Amerika’yı eleştirmiştir. Yine bu haberlerde 

Amerika’nın Türkiye’yi kendi amaçları için kullandığı anlatılmak 

istenmiş, “İslam’a saldırı”, “Müslüman’ı Müslüman’a kırdırma” gibi 

ifadelerle din ayrımcılığı yapılmış, “Haçlı Seferi”ni kendilerinin 

yapmayacağı Müslümanlara yaptıracakları söylenerek olay bir dinler 

savaşı olarak sunulmuş din vurgusu ön plana çıkarılmıştır. 

 

Fiili destek ikinci olarak Afganistan halkına “ihanet” olarak 

sunulmaktadır. 21 Eylül ve 11 Ekim tarihinde yapılan haberlerde 

Afganlıların Kurtuluş Savaşı’nda Türklere yardım ettiği ve Türkiye’yi 

tanıyan ilk halk olduğu ifade edilmiştir. Ancak Türkiye’nin ABD’ye tam 

destek vermesi, “Kurtuluş Savaşı ruhuna ihanet” (21 Eylül), “Tarihe 

ihanet” (11 Ekim) başlıklarıyla duyurulmuş, Türkiye bu tavrıyla 

Afganlıları hayal kırıklığına uğratmakla, 80 yıl öncesini unutmakla ve 

Afganı satmakla suçlanmış, haber ve başlıklarda hissi vurgular 

yapılmıştır. Hürriyet gazetesi asker gönderimini “terörizmle savaş” olarak 

nitelendirmişken, Akit bunu “Afganlı çocukları tepeleme” olarak 

yorumlamıştır.  
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Askeri destek aracılığıyla ülke için birtakım maddi olanakların 

doğacağına ilişkin haberlerde de yoğun bir eleştiri görülmektedir. 

“Ahlaksız teklif” başlıklı haberin (22 Eylül) altbaşlığında “IMF 

Mehmetçiğin kanı karşılığında para teklif etti. Teklif kamuoyunu ayağa 

kaldırdı” denilerek yine hissi ve abartılı vurgular yapılmıştır. Gazete bunu 

“Türk devlet geleneği ve tarihsel şahsiyetine hakaret” olarak yorumlamış, 

Türk askerinin “kiralık” olmadığını belirtmiştir. “Mehmetçik Bush’un 

uşağı değil” manşeti de 10 Ekim tarihli haberde kullanılmış askerin 

Afganistan’a gönderilmesi “ekonomik iflastan kurtulma formülü olarak 

Mehmetçiğin Afganistan’a gönderilmek istenmesi” olarak 

nitelendirilmiştir. Hükümetin bu tavrı da “Bush’tan da ihtiraslı” şeklinde 

ifade edilmiştir. Görüldüğü gibi bu haberlerde de hissi ifadeler kullanılıp, 

kışkırtıcı vurgular yapılmış, hem hükümetin hem de ABD ve IMF’nin 

tavırları eleştirilmiş ve bu, askerin küçük düşürülmesi ya da Türk askerine 

hakaret olarak yorumlanıp sunulmuştur.  

 

Asker gönderimine karşı olunduğunu belirtmek için dördüncü 

olarak Türkiye’nin daha önemli meseleleri olduğu da vurgulanmaktadır. 

29 Eylül, 4 Ekim, 7 Ekim, 5 Kasım ve 6 Kasım tarihli haberler bu konuya 

örnek teşkil etmektedir. Bunlarda Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 

sıkıntılar ifade edilmiş ve vicdani duygu sömürüsü yapılarak, yetkililerin 

vatandaşlarının dertleriyle uğraşmak yerine “gaza gelip uluslararası 

koalisyonun yanına sürüklendiği” belirtilmiştir. Kullanılan ifadelerle 

(“mutfaklar alev alev yanıyor, işsiz ve aşsız milyonlara her gün yenileri 

ekleniyor ve insanlar büyük bir bunalıma sürükleniyor”) durumun 

duygusallaştırıldığı görülmektedir. Aynı zamanda haberlerde yine 

Afganlılara ihanet yorumu ve dini ayırımcılık öğeleri (“Haçlı İttifakı”) 

dikkat çekmektedir. Olay yine Amerika’nın “senaryosu” ve “bahanesi” 

olarak yorumlanmakta böylece Amerika için karşıt tutumlar açıkça ortaya 

koyulmaktadır. “Mehmetçiğin kanı ve canı üzerine yapılan pazarlık”, 

“askerini para karşılığında mazlum bir halkın üzerine gönderen ülke”, 

“halk nezdinde sıfır olan itibarları bu çirkin pazarlıkla tiksindirici hale 
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geldi”, “işgüzarlık” gibi ifadelerle de eleştiri biraz daha öteye götürülüp 

Türk hükümetini aşağılayıcı, küçük düşürücü bir boyuta ulaşmıştır. Akit 

gazetesinin gerek başlıklarına gerekse haber içeriklerine bakıldığında 

Türkiye’nin Afganistan’a asker gönderilmesi konusunda da diğer iki haber 

grubunda olduğu gibi ABD’ye ve politikalarına karşı olduğu açıkça 

anlaşılmaktadır. Gazete, bunu Ankara’nın oyuna gelmesi, Afganistan’a 

ihanet edilmesi, maddi avantajların sağlanacağına eleştiri yapılması, daha 

önemli sorunların olduğunun vurgulanması gibi şekillerde yorumlayarak, 

çarpıcı ifadeler kullanarak vurguları olumsuz anlam ve mesajlar üzerine 

yaparak sergilemiştir.  

 

Dördüncü grup haberlerde ise gazetelerin, “yanında oldukları 

tarafın diğer tarafa gözdağı vermesini içeren vurgular yapmaları” söz 

konusudur. Gözdağı veren haberler Hürriyet gazetesinde iki alt grupta 

incelenmiştir. İlki Bush’un açıklamalarına yer verilerek suçluların 

cezalandırılacağına ilişkin kararlılığın vurgulandığı haberler, ikincisi de 

ABD’nin teknolojik ve askeri gücünün vurgulandığı haberlerdir. Kararlılık 

ve güçlüğün vurgulanması, içinde korkutma stratejisini barındırmaktadır. 

Korkutma ise gözdağı vermenin en önemli unsurlarından biridir. 

Dolayısıyla gözdağını veren taraf için bu tür haberler olumlayıcı özellik 

taşımaktadır. Kararlılığın ön plana çıkarıldığı haberlere bakıldığında (12 

Eylül, 13 Eylül, 16 Eylül, 22 Eylül, 22 Ekim) bunların, Bush’un yaptığı 

açıklamalara dayanılarak hazırlandığı görülmektedir. Açıklamalarda 11 

Eylül saldırılarının karşılıksız kalmayacağı, olayla ilgili herkesin 

cezalandırılacağı, harekatın en kısa zamanda, en doğru şekilde yapılacağı, 

güç ve silah kullanmanın yani savaş açmanın zorunlu olduğu belirtilmiştir. 

Başlıklar Bush’un en sert ve sivri sözleri kullanılarak hazırlanmıştır: 

“Vereceğimiz cezayı herkes görecek”, “Yapanla yaptırana ayrım yok”, 

“Onu ininden çıkarıp alacağız”, “Ladin’i yok edin”, “Ya bizdensiniz ya da 

onlardan” gibi. Böylece haberin dikkat çekiciliği artırılmış olmaktadır. 

Ayrıca alt başlıklarda kullanılan “Bush sert çıktı”, “Başkan kararlı”, 

“Bush çok sert” gibi ifadelerle anlam güçlendirilmiştir. Haber 
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içeriklerinde de açıklamaların ayrıntılarıyla sunulması açıklamaya verilen 

önemi ifade etmektedir. Bu vurgular haberlerdeki açıklamaların 

kararlılığının, ABD’nin gözdağını açık olarak ortaya çıkarmasına yardımcı 

olmuştur.  

Teknolojik ve askeri gücün vurgulandığı haberlerde de ABD’nin 

sahip olduğu teknolojik savaş araçlarının isimleri verilerek çeşitliliğine, 

sayıları verilerek çokluğuna dikkat çekilmektedir. Asker gücü için de aynı 

vurgular yapılmış ayrıca harekata hazır olunduğuna işaret edilmiştir (12 

Eylül, 17 Eylül, 19 Eylül, 20 Eylül, 24 Eylül, 29 Eylül, 3 Ekim, 4 Ekim, 8 

Ekim, 13 Ekim, 1 Ekim, 6 Ekim, 15 Ekim). Buna göre haberlerden; 

ABD’nin Black Hawk, MH47 Chinook, UH-60 CH-53, DPV, nükleer savaş 

gemisi, bombardıman taarruz uçakları, helikopterler, firkateynler, hava 

lazeri, yıldırım torpili vb. pek çok savaş teçhizatına sahip olduğu 

öğrenilmektedir. “53 bin asker vur emri bekliyor”, “1000 dağ komandosu 

alarmda”, “3000 deniz komandosu tetikte” gibi ifadelerle de gözdağını 

pekiştirici anlamlar üretildiği görülmektedir. Ayrıca haberlerde bunun 

teröre karşı bir operasyon olacağı gazete tarafından sık sık dile 

getirilmektedir.  

 

Hürriyet’in ABD’nin Afganistan’a ve Ladin’e verdiği gözdağını 

konu alan haberlerine karşılık Akit gazetesinin de haberlerinde bu öğelere 

rastlanmıştır. Gazetenin bunu, Taliban’ın veya Ladin’in birtakım 

açıklamalarına yer vererek, Taliban’ın ABD’ye gözdağı vermesi biçiminde 

yaptığı görülmektedir. (15 Eylül, 16 Eylül, 8 ekim, 18 Ekim, 11 Kasım). 

Başlıklarda açıklamaların sert ve sivri ögeleri ön plana çıkarılarak dikkat 

çekicilik ve vurgu artırılmıştır. “ABD saldırırsa bedelini öder”, “Taliban: 

Vururuz”, “ABD halkı artık rahat olamayacak”, “ABD ve İngiliz’in sonu 

Rus’tan beter olacak”, “Büyük kafiri yeneceğiz”, “Kimse Ladin’le 

başedemez”, “Nükleere karşı nükleer” gibi başlıklarla ve bunların haber 

içerikleriyle, Taliban’ın herhangi bir saldırıda her bedeli ödemeye hazır 

olduğu intikam için her şeyin yapılacağı, ABD’ye yardım eden herkesi 

cezalandıracağı, her türlü ABD saldırısına hazır olduğu, karşılık verecek 
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ve hatta ülkeyi yenecek kadar güçlü olduğu, ABD’nin hiçbir zaman 

amacına ulaşamayacağı belirtilmektedir. Gazete bu haberlerinde yine asıl 

terörü ABD’nin yaptığına, Müslümanlara karşı katliam yapıldığına ve 

bunun bir din savaşı olduğuna işaret etmektedir. Böylece gazete 

haberlerinde gerek şiddet ve tehdit içeren gerekse de meydan okuma 

öğeleri içeren ABD için olumsuz, Taliban için olumlu mesajlar kullanarak, 

tavrını Taliban’dan yana koyduğunu açıkça belli etmektedir.  

 

Beşinci grup haberler ise, yine “gazetelerin destekledikleri tarafın 

operasyondaki başarılarını ilettikleri haberler”dir. ABD 8 Ekim 2001’de 

Afganistan’da resmen harekat başlatmıştır. Bunun üzerine Hürriyet 

gazetesi sık sık haberlerinde ABD’nin savaştaki başarılarını bildiren 

haberler yapmıştır. Bu haberlerde, operasyonda Ladin’in karargahlarının 

bulunduğu, kentlerin bombalandığı, pek çok kentin ve eyaletin ele 

geçirildiği, pek çok terör kampının imha edildiği konuları işlenmektedir. 

“Hedef Kabil”, “6 ülke vuracak 40’ı destekliyor” (8 Ekim), “ABD eziyor”, 

“Taliban’da hasar (9 Ekim), “ABD bunker busterlarla vuruyor” (11 Ekim), 

“Kabil’e 24 saat bomba yağdı” (12 Ekim), “Bin Ladin’in yeri 30’a 30 

belirlendi” (23 Ekim), “9 terör kampı yokedildi” (24 Ekim) gibi 

başlıklarla da yine ABD’nin gücü ve başarısı açıkça vurgulanmıştır. Aynı 

zamanda gazetenin, haberlerinde Afganistan için kullandığı “çok büyük 

hasar gördü”, “ağır darbe aldı”, “teröristler yeraltındaki yuvalarında 

vuruldu”, “büyük ölçüde kontrol sağlandı”, “en ağır darbeyi yedi” gibi 

ifadelerden de Afganistan’ın güçsüzlüğünün ve yenilgisinin açıkça ortaya 

koyulduğu anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi operasyonda ABD’nin amacına 

ulaşmaya başladığı yani harekattaki başarıları ve Afganistan’ın aldığı 

hasar sıklıkla haberlerin konusu olmuş, bu da gazetenin ABD’nin ve 

politikalarının yanında haberler yaptığı bulgusunu desteklemiştir. 

 

Akit gazetesinin de başarı haberlerine yer verdiği görülmektedir. 

Elbette bu haberler, Taliban’ın Amerika karşısında aldığı askeri başarıya 

ilişkindir. “2 ABD uçağı düşürüldü” (8 Ekim), “6 Uçak düşürüldü” (9 
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Ekim), “Tabutla dönüş başladı”, “Rambo zor durumda” (21 Ekim), “25 

Amerikalı Komanda öldürüldü” (22 Ekim), “ABD’ye 40 tabut” (4 Kasım), 

“Taliban: 95 ABD askerini öldürdük” (6 Kasım), “4 ABD uçağı düştü” (7 

Kasım) gibi açıkça başarı ve üstünlük unsuru taşıyan başlıklara sahip bu 

haberlerde pek çok ABD askerinin Taliban kuvvetlerince öldürüldüğü ya 

da esir alındığı, ABD uçaklarının ve helikopterlerinin düşürüldüğü, ele 

geçirilen pek çok kentin geri alındığı ve ABD’nin bu haberlere sansür 

koyarak, bu başarısızlıklarını ve aldığı “ağır darbeyi” dünyadan gizlediği 

belirtilmektedir. Gazetenin haberlerinde “apar topar geri çekilmek zorunda 

kaldı”, “Rambolar bu işin Hollywood’da film çevirmeye benzemediğini 

anladı” gibi ifadelerle de ülkeyi alaycı bir tavırla küçümsediği dolayısıyla 

da Afgan askerlerinin gücünü yücelttiği görülmüştür.  

 

Gazetenin ABD karşıtlığı aynı zamanda haberlerinde ülkeyi sivil, 

vurmakla suçlamasıyla da yansımaktadır. “Sivilleri vurdular” (8 Ekim), 

“Toni-coni sivilleri katletti” (9 Ekim), “ABD’den sivil katliamı” (11 

Ekim), “Sadece bir köyde 200 şehid” (12 Ekim), “Kundaktaki bebekleri ve 

hayvanları bile öldürüyorlar” (13 Ekim), “ABD yine sivilleri vurdu” (16 

Ekim), “Çocuk katliamı” (22 Ekim), “Hayasız saldırının 18. günü” (25 

Ekim), “ABD vahşeti sürüyor” (29 Ekim), “Hayvanlaştılar” (2 Kasım) gibi 

başlıklarda görüldüğü gibi haberlerde ABD operasyonda sivilleri 

öldürmekle, ahlaki ve hukuki sınır tanımamakla suçlanmış, olay 

“katletmek, vahşet, hayasız saldırı, cinayet, terör, hayvanlaşmak” gibi 

şiddet içeren ve küçük düşürücü ifadelerle anlamlandırılmıştır. Bunun 

yanında “ABD namazda vurdu” (10 Ekim), “ABD yine cami vurdu” (24 

Ekim), “ABD yine namazda bombaladı” (6 Kasım) başlıklı haberlerle de 

dini duygu sömürüsü öğeleri ön plana çıkarılarak, ABD’nin imana olan 

saygısızlığı ve terörle savaştığının da “tam bir palavra” olduğu 

okuyuculara iletilmiştir. Son olarak ABD birçok haberde de hastaneleri 

(17 Ekim, 23 Ekim), Kızılay’ı (11 Kasım) ve Kızılhaç binalarını (18 

Ekim, 27 Ekim) vurmakla suçlanmıştır. Bu tür haberlerde de gazetenin 

yoğun olarak vicdani duygu sömürüsü yaptığı görülmektedir. ABD’yi 
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sivilleri vurmakla suçlayan ve bunu bazen hakarete varan argo tabirlerle, 

küçük düşürücü, aşağılayıcı öğelere başvururak, bazen şiddet içeren 

öğelere başvururak, bazen de dini ve vicdani duygu sömürüsünü ön plana 

çıkararak yapan gazetenin bu tür haberlerinde de ABD için olumsuzlayıcı 

söylemler kullandığı ve bu şekilde karşıtlığı vurguladığı görülmüştür.  

 

Gazete haberlerinde taraf tutulduğu açık olarak bir tarafın 

desteklenmesinin ve o tarafa yönelik olumlu mesaj ve anlamlar içeren 

haberler yapılmasının yanı sıra bir de “diğer tarafın açık olarak 

olumsuzlanması yoluyla yapılan haberler”den anlaşılabileceği daha önce 

belirtilmişti. Aşağıda Hürriyet’in Taliban için direk olarak yaptığı 

olumsuzlayıcı haberler yer almakta bu da araştırmanın altıncı ve son konu 

grubunu oluşturmaktadır. Bu tür haberler yine ABD’nin Afganistan’a bir 

harekat düzenlemesindeki haklılığını vurgulamakta okuyucuyu 

Afganistan’daki rejimin değiştirilmesi gerektiği konusunda bir önyargıya 

sürüklemektedir. Böylece ABD’nin uygulayacağı politikalar için destek 

artırılmış olmaktadır. Örneğin bazı haberlerde (18 Eylül, 27 Eylül) 

Taliban’ın hayvanlar üzerinde kimyasal silah denediği bildirilmektedir. 

Bu, Amerikalıların enkaz kurtarma çalışmalarında kullandıkları köpeklere 

moral vermek için gösterdikleri çabayla karşılaştırılarak Taliban’ın 

“kötü”lüğü , Amerikalıların “iyi”liği vurgulanmıştır. 28 Eylül’de “Taliban 

kızların ırzına geçiyor” ve 29 Eylül’de “Kadına meydana Taliban dayağı” 

başlıklarına sahip haberlerde kadınlara, 30 Eylül’de "Tabut içinde askeri 

eğitim"”başlığına sahip haberde de askerlere kötü muamele yapıldığı ifade 

edilmektedir. “Taliban ünlü komutanı kurşuna dizdi” (27 Ekim), “Molla 

Ömer’den 23 kişi için ölüm fetvası” (9 Kasım) gibi şiddet öğeleri içeren 

başlıklar da yine Taliban’ın acımasızlığını, zulmünü ve katılığını dolaylı 

olarak belirten haberlere aittir.  

 

Gazete Taliban’ı güçsüz ve zayıf gösteren haberlere de yer 

vermiştir. Bunlardan birinde Lider Molla Ömer’in sağlık durumunun kötü 

olduğu (“Molla Ömer’in akli dengesi bozuldu”-9 Ekim), diğerinde Taliban 
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içinde olan iç çekişmeleri (“Taliban’da çatlak var”-17 Ekim), bir 

başkasında ise Taliban askerlerinin ABD güçlerinden korkup kaçtıkları 

(“Taliban kaçıyor”-11 Kasım) vurgulanmaktadır. Böylece başlık ve 

içeriklerde Taliban’ın olumsuzlanması yoluyla dolaylı olarak Amerika için 

olumlayıcı mesaj ve anlamlar üretilmiş olunmaktadır. Bir de 18 Ekim’de 

“Taliban planını Ankara bozdu” başlığıyla verilen haberde Taliban’ın 

“İslam dünyasını ayaklandırmak için” Mezar-ı Şerifteki bir camiyi havaya 

uçurmayı planladığı ve Türk istihbaratının bunu ortaya çıkardığı 

belirtilmektedir. Haberde bu plan, “Müslüsman-Hristiyan çatışmasını 

körüklemek için hazırlanan korkunç plan” olarak nitelendirilmiştir. 

Görüldüğü gibi gazete Taliban’ın bir “din savaşını” körükleme planını 

vurgulamaktadır. Yani Taliban’ı Müslüman-Hristiyan ayrımı yapmakla 

suçlamaktadır. Burada Akit gazetesinin de haberlerinde sık sık din savaşı 

çıkarmak istemesi nedeniyle ABD’yi suçladığı hatırlanmalıdır. 

Dolayısıyla bu örnek, gazetelerin, haberlerini ideolojilerine göre 

biçimlendirip anlamlandırmalarına, kendi anlamlarını ve bakış açılarını 

üretmelerine verilebilecek örnekler arasında yine en önemlilerinden 

biridir.  

 

Hürriyet’in Taliban’ı olumsuzlayıcı bu tür haberlerine karşılık 

Akit de ABD için olumsuz olan ve genellikle ülkeyi herhangi bir konu 

bağlamında “suçlayıcı” pek çok haber yapmıştır. Daha önce de olduğu 

gibi bunlarda da gazete genelde başlıklarda ve haber içeriklerinde sert ve 

kaba bir üslup kullanmıştır. Hatta yine bu sert ve kaba üslubunun zaman 

zaman hakaretlere, küçük düşürmelere, aşağılamalara ve argo sözler 

kullanmalara kadar vardığı görülmektedir. Böylelikle haberler okuyucu 

için daha dikkat çekici hale getirilerek, daha güçlü ve vurgulu bir 

yönlendirme yapılmıştır. Hakarete varan ifadelerin, Müslüman-Hıristiyan 

ayrımının yani din unsurunun, şiddet içeren suçlayıcı öğelerin haber 

içeriklerinde ve başlıklarda sıkça kullanılması ABD’nin ve politikalarının 

sürekli olarak olumsuzlandığını göstermektedir. Örneğin gazetenin, 11 

Eylül olayını ilk olarak duyurduğu 12 Eylül tarihinde manşet “Yakan da 
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yanar” şeklindedir. Haberde ABD, Filistin-İsrail savaşında İsrail’den yana 

tavır koyduğu için ve Körfez Savaşı’nda Irak’ı bombalamakla 

suçlanmıştır. Burada ABD, “tavrını Filistin’i her gün kan ve ateşe boğan 

İsrail’den yana kullanan, Irak’taki çocukları ise bombalayarak katleden” 

ifadeleriyle nitelendirilmiş ve ülkenin saldırılara uğraması “ateşle tanıştı” 

biçiminde yorumlanmıştır. Ertesi gün Amerika’nın olaya karşı ortaya 

koyduğu tavır netleşmiş ve yapılan açıklamalardan saldırılara savaşla 

karşılık verileceği anlaşılmıştır. Akit’in bu habere ilişkin verdiği manşet 

haberdeki başlık şöyledir: “Yine terör ekiyor”. Haberde ABD için “bugüne 

kadar ektiklerini biçen”, “geçmişte terörist saldırılar gerçekleştiren”, 

“sağduyulu hareket etmeyen” şeklinde ifadeler kullanılmış, aslında 11 

Eylül’deki saldırıların değil ABD’nin uygulamalarının “terör” olduğu 

belirtilmiştir. Bu tür haberlerde gazetenin, ABD’ye geçmişteki 

uygulamalarından dolayı yoğun eleştirileri açık olarak görülmektedir. 

Kullanılan şiddet ve öfke içeren ifadelerden de bunun ön plana 

çıkarılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 14 Eylül’deki haber suçluların 

Arap kökenli ve hedefin Afganistan olduğunun açıklanması ile ilgilidir. 

Manşet haberin başlığı “Bunun adı devlet terörü”dür. Eskiden de, örneğin 

Hiroşima, Nagazaki, Trablusgarp, Bağdat, Kabil, Ramallah gibi yerlerde 

ülkenin “terörist saldırılar” gerçekleştirdiği söylenerek, ülke dünyadaki 

insanları “kana boğmakla”, hiçbir delil olmamasına rağmen Afganistan’ı 

ve Ladin’i olayın faili ilan etmekle suçlamaktadır. Bu da “Başta 

Afganistan olmak üzere, İslam ülkelerine ve Müslümanlara karşı devlet 

terörü estiriliyor” ifadeleriyle anlatılmıştır. Yine din vurgusu yapılmış, 

sebepsiz yere Müslümanlara savaş açıldığı belirtilmiştir. 16 Eylül’deki 

haberde ABD ile birlikte NATO da suçlanmaktadır. “Hedefleri hilal” 

manşetiyle duyurulan haberde NATO’nun ABD’yi Afganistan’a savaş ilan 

etmesi konusunda desteklemesi ve bunun için saldırıyı tüm üye ülkelere 

yapılmış saymasına ilişin 5. maddeyi yürürlüğe koyması konu edilmiştir. 

Haberde Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte NATO ve ABD’nin 

düşmanlıklarını İslam’a yönelttikleri ve NATO’nun bağımsız değil, ABD 

etkisinde bir kurum olduğu “10 yıl önce düşman rengini kırmızıdan yeşile 
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çeviren ABD güdümlü NATO” ifadesiyle vurgulanmaktadır. Burada “10 

yıl önce” Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı tarihi ifade etmekte, “kırmızı” 

komünizmi, “yeşil” ve “hilal” de İslam’ı sembolize etmek için 

kullanılmaktadır. Gazete burada da yine “İslam ülkelerini kana bulamak 

için” ABD’deki saldırıların bahane edildiğini vurgulamaktadır. “Tam 

sersemledi” başlığı 24 Eylül tarihli manşet habere aittir. Bu haberde ABD 

yine Afganistan’a operasyon düzenleyebilmek için bahaneler bulmakla 

suçlanmaktadır. Bunu da “mazlum Afganistan üzerine çullanabilmek için 

garip gerekçeler ileri sürmeye devam ediyor” şeklinde ifade etmiştir. 

“Uğradığı saldırıdan sonra kendini kaydeden”, “söylediklerinin de 

yaptıklarının da farkında olmayan” şeklindeki küçümseyici ifadeler de 

yine ABD için kullanılmıştır. Bir başka haberde (27 Eylül) ABD ve ona 

destek veren ülkeler, küstahlıkla, barbarlıkla, faşistlik ve vahşilikle 

suçlanmaktadır. Manşeti "Küstah ve Barbar” olan haber çeşitli ülkelerde 

Müslümanlara yönelik ayrımcılık yapıldığına ilişkindir. Habere göre 

ABD'de İran, Irak, Pakistan ve Mısır kökenli 4 kişi görünüşleri, isimleri, 

ırkları ve dinleri sebebiyle uçaklardan indirilmiş, İngiltere'deki camiler 

sabote edilmiş ve Müslüman aileler tehditlere maruz kalmış, Hollanda’da 

Müslümanların sınırdışı edilmesi gündeme gelmiş ve Fas kökenli bir 

öğrenci Kara Kuvvetleri okulundan atılmıştır. Haberde “ABD ve Avrupa 

ülkelerinin vahşi ve faşist yüzü son saldırıyla birlikte ortaya çıkmaya 

başladı” denmektedir. 

 

Yukarıda Hürriyet ve Akit gazetelerinin 11 Eylül saldırılarıyla 

ilgili iki aylık süre zarfında ilk sayfalarından verdikleri haberlerden 

örnekler sunulmaya çalışılmıştır. Bu haber örnekleri konularına göre 

gruplandırılarak iki gazetenin olaya bakış açılarının farklılığı 

gösterilmiştir. Hürriyet gazetesi yaptığı haberlerle çoğunlukla ABD ve 

politikalarının yanında olmuş, Akit ise bu konuda ABD ve politikalarına 

karşı bir tavır göstermiştir. Böylece haber iletme ve ideoloji arasında sıkı 

bir ilişkinin varolduğuna yönelik temel araştırma varsayımı hem sayısal 

bulgularla hem de nitel örneklerle kanıtlanmış, kabul edilmiştir. Buna 
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göre ne haber başlığı ne de haber içeriği ideolojiden bağımsız ve 

tarafsızdır.  

 

Araştırmanın haber başlığı ile ilgili bulguları, İnal’ın 

(1996:102,114) “Bir haberin manşetinin, sürmanşetinin, başlığının, 

altbaşlığının seçimi ve takdim biçimi, olaya konu olan durum veya kişiye 

verilen değer hakkında çok şey söylemektedir. Bu bakımdan hiçbir haber 

içeriği tarafsız ve yönsüz değildir. Her yayın kuruluşunun kendine ait bir 

sesleniş biçimi vardır” şeklindeki kuramsal varsayımlarını destekler 

görünmektedir. Burada yine, O’Brien’ın (1997) belirttiği gibi, haberin her 

unsurunun, dolayısıyla başlığının da bir taraf olma haliyle propaganda 

yapma ve okuyucularına kendi bakış açılarını iletme eğilimini yansıtan bir 

kanıt olarak kabul edilebileceği ayrıca haber içindeki her unsurun 

iletişimcinin ideolojik çerçevelerine ve sınıflandırma kalıplarına 

dayandığı (İnal 1996:204) belirlenmiştir. Başlık da ana konuyu belirleyen, 

okuyucuya ilk anda içerik ile ilgili genel bir bakış açısı veren, haberin en 

önemli unsurudur. Ancak başlık haberin özetinin birkaç kelimeyle 

çıkarılması ya da hızlı bilgilendirme yöntemlerinden biri olarak değil, 

editörün haberi kendi görüşlerini aktaracak biçimde yorumlaması olarak 

kullanılmıştır. Her iki gazetenin başlıklarında da duygu sömürüsünden 

yüceltmeye, aşağılamadan övgüye, küçük düşürmeden dostluk ifadesine 

kadar pek çok olumlayıcı ve olumsuzlayıcı hissi vurgular yapılmış, bu 

şekilde desteklenen veya onaylanan taraf açıkça belli edilerek okuyucunun 

yönlendirilmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışma içinde başlıkla ilgili 

böyle bir kategorinin oluşturularak detaylı bir biçimde incelenmesi, 

haberin en önemli unsuru olarak başlığın, Hürriyet ve Akit gazetelerinin 

ideolojik yönelimlerindeki, propaganda yapma eğilimlerindeki ve 

okuyucularına sesleniş biçimlerindeki işlevini değerlendirebilmek, başlık 

ile ideoloji arasındaki ilişkiyi ve bu bağlamda gazetelerin başlık 

hazırlamada birbirinden farkını vurgulayabilmek açılarından işlevsel 

olmuştur.  
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Bu araştırmanın ikinci hipotezi de haber içeriği ile ideoloji 

arasında anlamlı bir ilişkiyi öngörmekteydi. Çalışmanın başlangıcında 

haber, materyal hakkındaki anlamın çeşitli yollarla seçilmesi ve inşa 

edilmesi süreci olarak tanımlanmış (Burton, 1995:161), neyin haber 

yapıldığının alternatifler arasından seçimi gerektirdiği ve seçimlerin de 

sonuçta ideolojik olduğu (Hall, 1998:88; Hackett, 1997:33) ve özlüce 

tarihte hiçbir dönemde medyada herhangi bir konuyla ilgili olarak bakış 

açılarının ortak olmadığı (Chomsky, 2002a:15) belirtilmişti. İşte yukarıda 

da böyle bir kuramsal çıkış noktasına bağlı olarak Hürriyet ve Akit 

gazetelerinin 11 Eylül terör olayı haberleri arasındaki seçme ve sunma 

farkı açıklanmaya çalışılmıştır. Erdoğan (1997:248-282), bir iletişimcinin 

ileti için daha ilk kararı verince taraflılığa düştüğünü, “hangi iletiler 

seçilecek ve hangi önem ve sıraya göre sunulacak” sorularının karar 

vermeyi gerektirdiğini ve karar vermenin de taraflılık demek olduğunu 

belirtmektedir. Bu bağlamda yukarıdaki bulgularla araştırma için seçilen 

iki basın kurumunun aynı haberleri farklı bakış açılarıyla ve 

anlamlandırmalarla sundukları ya da seçtikleri birbirinden farklı haberleri 

sunum ve biçimlendirme tarzlarıyla olayın farklı taraflarını açıkça 

destekleyici tutum sergiledikleri görülmüştür. Gazetelerin haber 

hazırlarken verdikleri tüm bu taraflı kararların kaynağı da benimsedikleri 

ideolojilere bağlanmıştır. Bu tür bulgular kitle iletişiminin iletisinin tek 

olmadığı, bir iletinin basit mesajlar kümesi olmadığı, farklı basın 

kurumlarının aynı olayı farklı bakış açılarıyla ve söylem tarzlarıyla 

anlamlandırdığı şeklindeki, Eleştirel kuramın Kültürel Çalışmalar kolunun 

temel varsayımlarını desteklemektedir. 11 Eylül saldırılarını iletirken 

liberal-popüler basın olarak Hürriyet’in toplumdaki iktidar odaklarının 

söylemlerini dolayımlamakta ve bizzat egemen ideolojinin iç ve dış 

politika pratiklerini desteklemekte olduğu görülmüştür. Akit’in ise 

benimsediği katı İslami ideolojiden dolayı Amerika ve politikalarına karşı 

biçimlendirilmiş, yorumlanmış ve anlamlandırılmış sunumlar yaptığına 

dair bulgular elde edilmiştir. Gazete olayı ideolojisine uygun hale 

getirdikten sonra genellikle karşıt tutumlar sergileyerek iletmiştir. Bu 
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bağlamda Hall’un (akt. Dursun, 2001:37) şu sözleri bu araştırmada geçerli 

ve anlamlı bir hale gelmektedir: “Tekil bir egemen ideoloji ya da boyun 

eğen ideoloji yoktur, ancak karmaşık bir karşılıklı ilişki içinde sürekli 

olarak içerilen komplike ideolojik söylem ve biçimlerin anlamsal bir 

örüntüsü vardır”. Neticede basın toplumsal grupların çıkarlarının 

meşrulaştırılması ve desteklenmesi sürecindeki söylemsel bir mücadele 

alanıdır (Gitlin, akt.Hackett, 1997:50) ve bu çalışmada da gazetelerin 

politik ve toplumsal konularda belirli bir görüşe destek verdiği 

görülmüştür (Burton,1995). 

 

Tablo 3. Gazeteler ile haberlerde görüşlerine yer verilen 

kişilerin/kurumların iletilerinin bakış açısı arasındaki ilişkiyi gösteren 

bulguların dağılımı 
G.y.v.k/k 
iletilerinin 
bakış açısı 

ABD’nin ve 
politikalarının 
yanında 

ABD’nin ve 
politikalarının 
karşısında 

Her iki 
tutumu da 
içeriyor 

Nötr TOPLAM 

Hürriyet 79 (%76.0) 8 (%7.7) 12 (%4.5) 5 (%4.8) 104 (%100) 

Akit 20 (%13.5) 113 (%76.3) 4 (%2.8) 11 (%7.4) 148 (%100) 

Chi square= 128.771   df= 3   p= 0.001   c= 0.58 

 

Yukarıdaki tablo da araştırmanın son kategorisinde, yani 

gazetelerin haberlerinde görüşlerine yer verdiği kişilerin/kurumların 

iletilerinde öne çıkan unsurun dağılımını göstermektedir. Her iki 

gazetenin 11 Eylül terör olayı ile ilgili görüşlerine yer verdiği 

kişilerin/kurumların iletileri ölçekteki unsurlara göre ayrılmış, frekansları 

hesaplanmış ve her iki gazete için veriler karşılaştırılmıştır. Görüldüğü 

gibi haberlerde görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların iletilerinde her 

iki gazete için farklı unsurlar ortaya çıkmıştır. Bu da yer verilen görüşler 

ve gazetelerin ideolojileri arasında p= 0.001 oranında anlamlı bir farka 

işaret etmektedir. Tarama sonucunda Hürriyet gazetesinde toplam 104, 

Akit gazetesinde ise toplam 148 görüşe yer verildiği tespit edilmiştir. 

Hürriyet gazetesinin yer verdiği 104 kişi/kurum görüşünden 79’unda, yani 

toplam yer verdiği görüş sayısının %76’sında öne çıkan unsur ABD’nin ve 

politikalarının yanında olmadır. 12 görüş (%4.5) her iki tutumu da 
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içeriyor iken, 8 görüş (%7.7) ABD’nin ve politikalarının karşısında, 5 

görüş ise (%4.8) nötr özellik göstermektedir. Akit gazetesinde ise 148 

görüşten 113’ünde (%76.3) ABD’nin ve politikalarının karşısında olma 

unsuru öne çıkmaktadır. Görüşlerin 20’si (%13.5) ABD’nin ve 

politikalarının yanında olma özelliği gösterirken; 11’inde (%7.4) nötr, 

4’ünde ise (%2.8) her iki tutumu da içerir özellik görülmektedir. 

 

Bu bulgular dikkatle incelendiğinde araştırmanın son hipotezinin 

de kabul edildiği görülmektedir. Yani Hürriyet gazetesinin 11 Eylül terör 

olayı ile ilgili görüşlerine yer verdiği kişilerin/kurumların iletileri, 

gazetenin ideolojisi gereği, çoğunlukla ABD’nin ve politikalarının 

yanındadır. Akit gazetesinin ise 11 Eylül terör olayı ile ilgili görüşlerine 

yer verdiği kişilerin/kurumların iletilerinde öne çıkan unsur, gazetenin 

ideolojisi gereği, çoğunlukla ABD’nin ve politikalarının karşısında 

olmadır. 

 

Hürriyet ve Akit Gazetesinin, 11 Eylül terör olayı ile ilgili 

haberleri okuyucularına iletirken  konuyla ilgili insanların, konunun 

uzmanlarının, önde gelen devlet ve siyaset adamlarının, liderlerin, 

bürokratların, bilim adamlarının ya da onlar adına veya onlardan bağımsız 

kurum, kuruluş ya da örgütlerin, kısaca kamuoyunda belirli bir saygınlığa 

sahip olan veya olacağı düşünülen kişilerin /kurumların görüşlerine sık sık 

yer verdiği görülmüştür. 

 

Her iki gazetenin de iki aylık ilk sayfa haberleri incelendiğinde, 

Hürriyet gazetesinin çoğunlukla Amerika’nın ve politikalarının yanında 

olan kişilerin/kurumların görüşlerine yer vermeyi tercih ettiği ortaya 

çıkmıştır. Yani 11 Eylül terör olayı ile ilgili görüşleri haber yapılanların 

ideolojisi ve bu ideolojiye dayanarak oluşturdukları iletiler ile Hürriyet 

gazetesinin benimsediği ideoloji arasında örtüşme olduğu görülmüştür. Bu 

yüzden gazetenin haberlerinde, benimsenen ortak ya da benzer ideolojiden 

kaynaklanan benzer görüşlere yer vermesi, sahip olunan ideolojinin 
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desteklenmesi veya onaylanması gibi olumlayıcı mesaj ve anlamlar 

içermektedir. Ayrıca bunlar çoğunlukla, Amerika’nın insanlık dışı bir 

terör eylemine maruz kaldığı, olayı gerçekleştiren kişilerin ve o kişilerle 

ilgili olan tüm örgüt ve devletlerin cezalandırılması, dolayısıyla Taliban 

yönetimdeki Afganistan’a savaş açılması gerektiği ve Amerika’nın böyle 

bir politika izlemesindeki haklılığı noktalarında birleşmektedir.  

 

İnceleme sonunda gazetede görüşlerine yer verilen 

kişilerin/kurumların iletilerinin genel olarak üç gruba ayrıldığı 

görülmüştür. İlk gruptaki iletiler; Başkan Bush, Dışişleri Bakanı Powell, 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Grossman, Türkiye Büyükelçisi Pearson, CIA 

Eski Başkan Yardımcısı Johnson, Ulusal Güvenlik Konseyi Üyesi Bryza, 

gazeteci Kissinger, Safire ve The Sunday Times, Wall Street Journal, 

Washington Post gibi “Amerikan siyasetini veya ülke politikalarını 

yönlendirmede önde gelen siyasetçilere, bürokratlara, yetkililere, 

gazetecilere veya önde gelen basın kurumları”na aittir. Gazetenin 

çoğunlukla bu gruptaki kaynaklara ait iletilere yer vermiş olduğu göze 

çarpmaktadır. Bu tür iletilerin içeriğine bakıldığında, Ladin ve 

Afganistan’ın suçlu ilan edilmesi (14 Eylül-Powell, 16 Eylül-Bush, CNN 

International, 20 Eylül-Wall Street Journal, Jone’s Intelligence Review, 

21 Eylül-ABD Dışişleri Yetkilisi, 22 Eylül-Johnson, Bush, 22 Ekim-

Washington Post gibi kişi ve kurumların açıklamalarında olduğu gibi), 

Amerika’nın terörü ortadan kaldırmak amacıyla savaş başlatacağı 

şeklindeki açıklamalarla olayın sorumlularına göz dağı verilmesi, güç 

gösterisi yapılması (örneğin 12 Eylül’de Bush’un bunun kesinlikle bir 

terör eylemi olduğu, karşılıksız kalamayacağı ve herkesin ABD’nin 

vereceği cezayı göreceği; 13 Eylül’de olayı yapan ile yaptırana ayrım 

olmayacağı yani hem suçlunun, hem suçluya destek veren örgüt ve 

ülkelerin cezalandırılacağı; 14 Eylül’de herkesin ABD’ye karşı ilan edilen 

savaşta hangi tarafta yer alacağına karar vermesi gerektiği şeklindeki  

açıklamaları; 13 Eylül’de Kissinger ve Safire’in kesin delil olmadan bile 

şüphelilerin hemen vurulması gerektiğine; 14 Eylül’de Kissinger’in 
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operasyonun yetmeyeceğine, terörü barındıran ülkelere karşı harekete 

geçilmesi gerektiğine, ancak böyle olursa terörü besleyen kaynakların 

kurutulabileceğine ilişkin görüşleri; The Sunday Times’ın 24 Eylül’de 

yayınlanan Kabil yakınlarındaki çatışmanın hedefe yönelmekten çok güç 

gösterisi şeklinde geçtiğine ilişkin haberi; Safire’nin 25 Eylül’de 

Afganistan’la birlikte geç olmadan Irak’ın da hedef alınması gerektiği 

şeklindeki açıklamaları ve benzeri görüşler), Türkiye ile olan karşılıklı iyi 

ilişkilere vurgu yapılarak Türkiye’nin “sadık ve tecrübeli bir müttefik” 

olduğuna dikkat çekilmesi (23 Eylül’de Dışişleri Bakan Yardımcısı 

Grossman’ın, terörün ne kadar korkunç olduğunu en iyi bilen ülkenin 

Türkiye olduğu, Türkiye’nin onları seçtiği vereceği desteğin özel bir 

önemi olduğu şeklindeki görüşleri; ABD Türkiye Büyükelçisi Pearson’ın 

27 Eylül’de Türkiye’nin terörle mücadelede vizyon açısından liderlik 

üstlenecek bir ülke  olduğuna dair yaptığı açıklama; 1 Ekim’de New York  

Times’ın, Türkiye’nin terörün yıllarca yarattığı yıkım ve acıyı yaşayan 

tecrübeli bir ülke olduğuna dair yazıları; Bush’un 12 Ekim’de Türkiye’nin 

gerçek bir dost ve çok önemli bir müttefik olduğunu her zaman 

gösterdiğini, 11 Eylül’den sonra da unutulmaz bir destek verdiğini, 

özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri paylaşan iki 

ülkenin şimdi de terörizme karşı dayanışma içinde olduğunu içeren sözleri 

gibi) ve ülkenin fiili destekte bulunması halinde elde edeceği faydaların 

açıklanması (Wall Street Journal’ın 20 Ekim’de yayınlanan, Afganistan’da  

öncü rol üstlenecek bir Türkiye’nin bölge liderliği  için büyük avantaj 

yakalayacağına, böylece Türkiye’nin Avrupa’daki  etkinliğinin artacağına 

ilişkin görüşleri; 1 Kasım’da ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan, 11 

Eylül saldırılarının Türkiye ekonomisine tam etkileri ve Türkiye’nin 

finansman ihtiyacı üzerinde yoğun çalışıldığı  Türkiye’nin Washington’ın 

desteğini hakettiği şeklindeki  açıklamalar; Bryza’nın 3 Kasım tarihinde 

güvenlik işbirliği bakımından ABD’ye Türkiye ve İngiltere’den daha yakın 

müttefik olmadığını, Ankara’nın Kafkasya’da kritik rolü olduğunu ve 

halen Türkiye’ye ekonomik destek konusunda çalışıldığını içeren sözleri; 

6 Kasım’da Safire’in SSCB’yi bölen Çin gibi laik, Müslüman ve en güçlü 
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orduya sahip Türkiye’yi kullanmak gerektiğine yani Türkiye’nin Kuzey 

Irak’ı işgal etmesi gerektiğine, böylece büyük para kazanan Türkiye’nin 

AB’ye girmesinin kolaylaşacağına, Kürt sorununun çözüleceğine, 

dünyanın da Ladin’den kurtulacağına dair yaptığı açıklamalar ve 

benzerleri) gibi öğelerin ön plana çıkarıldığı görülmektedir.  

 

Hürriyet gazetesi bununla birlikte ikinci bir grup olarak 11 Eylül 

terör olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan “Türkiye ve Amerika dışındaki 

çeşitli ülke liderlerinin ve uluslararası kurum, kuruluş ya da örgütlerin 

yetkililerinin görüşleri”ni de zaman zaman okuyucularına iletmiştir. Putin 

(12 Eylül), NATO (13 Eylül), Pakistan yetkilisi (16 Eylül), Blair (13 

Ekim), Suudi Arabistan sözcüsü (10 Ekim), Arap Birliği Genel Sekreteri 

(5 Kasım) gibi kişilerin ve kurumların yer aldığı bu gruptaki iletilerde ise 

Amerika’nın tutumuna destek ve Ladin ve Taliban rejimine eleştiri niteliği 

taşıyan mesajlar öne çıkmaktadır.  

 

Son gruptaki görüşlerine yer verilen kişiler veya kurumlar ise 

tavırlarını açık olarak, Amerika’nın ve uyguladığı politikaların yanında 

olma şeklinde ortaya koyan “Türk hükümet yetkilileri veya siyaset 

adamları”dır (13 Eylül-Ecevit, 15 Eylül-Ecevit, 16 Eylül-Demirel, 19 

Eylül-Ecevit, 22 Eylül-Sezer, 28 Eylül-Cem, 11 Ekim-Bahçeli, Yılmaz, 13 

Ekim-Ecevit, 31 Ekim-Diyanet İşleri Başkanı Yılmaz, 2 Kasım-Ecevit, 9 

Kasım-Ecevit gibi). Bu kişilerin iletilerinde çıkan unsurlar da yine, olayın 

bir terör eylemi olduğu, olayda ABD’nin yanında olunduğu, Türkiye’nin 

ABD’ye destek vermesinin gerektiği dolayısıyla aktif bir şekilde destek 

verilmesini tasvip ettikleri, Ladin ve Afganistan yönetiminin ülke halkının 

yararları ve terör olaylarının engellenmesi için ortadan kaldırılması 

gerektiği konularında birleşmektedir.  

 

İnceleme sonunda ayrıca, gazetenin haberlerinde görüşlerine yer 

verdiği kişilerin/kurumların iletilerinden, Amerika’nın güç gösterisi ve 

göz dağı vermesi açılarından en sert ve sivri olanlarının gazetede manşet 
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ya da sürmanşetle, yani büyük önem atfedilerek duyurulduğu görülmüştür. 

Örneğin 13 Eylül’de, siyasi konulardaki yazı ve görüşleriyle Amerika'da 

önemli yerleri olan Washington Post Gazetecisi Kissinger ve New York 

Times’dan William Safire’in hiçbir delile ihtiyaç duymaksızın 

Amerika’nın şüphelendiği suçluları, onları barındıran ve onlara destek 

veren her ülkeye savaş açarak ortadan kaldırması gerektiğine ilişkin ortak 

görüşleri “Hemen vur” başlığıyla sürmanşetten verilmiştir. 16 Eylül 

tarihinde ise içinde ABD’nin güç gösterisini ve korkutma stratejisini 

barındıran Bush’un bir görüşü gazetede yine sürmanşetle şu başlıkta 

duyurulmuştur: “Onu ininden çıkarıp alacağız.” Yine 22 Eylül ve 12 

Ekim’de Bush’un “Ladin’i ve örgütünü yok edin”, “Dostluğunuzu 

unutamayız”, 23 Eylül’de Grossman’ın “Türkiye bizi seçti”, 13 Ekim’de 

Blair’in “Müslümanlar kendinize sorun Afganistan’daki gibi bir rejimde 

yaşamak ister miydiniz?”, 22 Ekim’de Bush’un “Ladin’i yok edin”, 6 

Kasım’da gazetenin “Pulitzer ödüllü” diyerek nitelendirerek bu şahsı 

yücelttiği ve böylece fikirlerini değerli bulduğunu dolaylı olarak belirtmiş 

olduğu gazeteci Safire’in “Türkiye Kerkük petrolüne el koysun”, 9 

Kasım’da Ecevit’in “ABD’ye yardım insanlık borcu” gibi sözleri gazetede 

manşet veya sürmanşet haber olarak iletilmiştir.  

 

Akit gazetesinin iki aylık ilk sayfa haberleri incelendiğinde ise 

gazetenin, görüşlerine yer verdiği kişilerin/kurumların iletilerinin 

çoğunlukla Amerika’nın ve politikalarının karşısında olduğu görülmüştür. 

Bu iletiler ile gazetenin ideolojisi arasında örtüşme vardır. Çünkü 

Amerika’ya ve politikalarına muhalif görüşlere sahip kişilerin iletilerine 

yer vermek katı bir İslamcı ideolojiye sahip bu gazete için ideolojiyi 

yayma, destek bulma ve propaganda yapma açılarından işlevseldir. Bu 

görüşlerde özellikle ABD’ye yönelik eleştiri, suçlama, meydan okuma, 

karşı çıkma, uyarı, kınama gibi öğeler ön plana çıkmaktadır. Buna göre 

Akit gazetesinin haberlerinde yer verdiği iletiler de üç grupta ele 

alınmıştır.   
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İletiler dikkatle incelendiğinde ilk göze çarpan, Hürriyet’in 

Amerikan yönetiminin ve Amerikalı yetkililerin görüşlerine sıklıkla yer 

verdiği gibi, Akit’in de “diğer taraf”ın fikirlerine sıklıkla yer vermesidir. 

Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi 11 Eylül terör olayının haber yapıldığı 

ilk günden itibaren gazete Amerika’ya muhalif bir tavır sergilemiş ve iki 

aylık süre zarfında da bu tutumundan vazgeçmemiştir. İlk gruptaki bu 

türlü iletiler genellikle Ladin (13 Eylül, 20 Eylül, 4 Kasım, 11 Kasım), 

Başkatip Yoldaş (13 Eylül), Dışişleri Bakanı Mütevekkil (17 Eylül), 

Pakistan Büyükelçisi Zaif (23 Ekim, 9 Kasım), Lider Molla Ömer (14 

Eylül, 15 Eylül, 9 Ekim, 15 Ekim) gibi Taliban yönetimi üyelerine aittir. 

Bu görüşlerin hiçbirisinde suçlunun Ladin ve örgütü olduğu ve Ladin’in 

ABD’ye teslim edilmesi kabul edilmemiştir. Ladin’in kendisinin, olayla 

ilgisi olmadığına ilişkin açıklamalarına sık sık yer verilmiş, bu iletilerde 

de olayın sorumluluğu inkar edilmiş öte yandan aynı zamanda saldırının 

tasvip edildiği söylenmiştir. Taliban yönetimindeki yetkililerin 

açıklamaları da genel olarak aynı yöndedir. Buna göre ABD Ladin’i 

suçlamak için hiçbir kanıta sahip değildir, esas suçu Müslümanlara karşı 

ABD işlemektedir ve ABD’nin açtığı savaşa karşı direnilecek, karşılık 

verilecektir.   

 

İkinci grup iletiler “Afganistan ve Türkiye dışındaki ülke 

başkanlarının veya yetkililerinin ve uluslararası kurum, kuruluş veya 

örgütlerin yetkililerinin görüşleri”nden oluşmaktadır. Çoğunlukla bu 

görüşler Suriye (15 Eylül), Mısır (17 Eylül), Endonezya (26 Eylül), İran 

(27 Eylül, 8 Ekim, 7 Kasım), Pakistan (26 Eylül, 6 Ekim), Katar (25 

Ekim) gibi İslam devletlerine ait liderlerinin ve yetkililerinin iletilerinden 

oluşmaktadır. Dolayısıyla görüşlerde Taliban yönetimine destek verilmesi, 

“cihad” ilanıyla ABD’nin askeri bir müdahalesine karşı çıkılması, ilan 

edilen suçlunun reddedilmesi gibi ABD’ye karşı olumsuz anlam ve mesaj 

içeren unsurlar dikkat çekmektedir.  
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“Çeşitli örgüt ve kurumlar adına veya bağımsız açıklamalar 

yapan kişilerin iletileri”nde de savaşın durdurulması gerektiğine yönelik 

veya ABD’nin politikalarını eleştiren, suçlayıcı öğeler ön plana 

çıkarılmıştır (Alman Kızılhaç Örgütü’nden, 12 Ekim tarihinde yapılan, 

ABD’nin Afganistan sivil halkına dağıttığı yardım paketlerinin “ölüm 

tuzağı” olduğuna, propaganda amaçlı olarak özellikle sivillerin yaşadığı 

bölgelere havadan atılan ABD yardım paketlerinin sivil halkın mayınlı 

bölgelere giderek ölümüne sebep olduğuna dair açıklamalar; 19 Ekimde 

ABD Müslüman Birliği lideri Farrakhan’ın “Bunlar daha önce de yalan 

söylediler. Şimdi de yalan söylemediklerinin garantisi yok. Kanıtların 

açıklanması gerekiyor” şeklindeki açıklamısı veya 2 Kasım’da BM Genel 

Sekreteri Annan’ın yaklaşan kış mevsimi nedeniyle, insanlara yardım 

edilebilmesi ve insani yardım faaliyetlerinin başlatılabilmesi için 

Afganistan’daki operasyonun en kısa zamanda sona erdirilmesi 

gerektiğine ilişkin sözleri; 15 Eylül’de Guillo’nun ve 9 Ekim’de 

Chomsky’nin olumsuz anlam ve mesajlar içeren açıklamaları bunlardan 

bazılarıdır ). 

 

Üçüncü gruptaki iletiler ise gazetenin, ABD’nin politikalarına 

muhalif olan “Türk siyaset adamlarının, bilim adamlarının veya yetkili 

kişilerin görüşleri”nden oluşmaktadır. İletilerde ortaya çıkan unsurun 

genellikle suçluların Ladin ve Afganistan olamayacağına, böyle bir 

iddianın doğru olmadığına, Amerika’nın ortaya koyduğu tavırların yanlış 

olduğuna (örneğin 13 Eylül ve 16 Eylül’de Saadet Partisi Genel Başkanı 

Kutan’ın ABD’deki eylemin Afganistan ya da Filistin kaynaklı olduğunu 

düşünmek, böyle bir organizasyonu oraya bağlamak için insanın saf 

olması gerektiğini ve eylemler nedeniyle hedefte Pakistan, Sudan, Irak ve 

Afganistan olmasının parti olarak kabul edilmeyeceğini içeren 

açıklamaları; uluslararası ilişkiler uzmanı Özfatura’nın ABD’nin, 

Afganistan şahsında İslam dünyasına savaş başlattığı, gerçekleştirilen 

saldırıların İslam dünyasına karşı hazırlanmış bir senaryo olduğu sözleri; 

SP Grup Başkanvekili Candan’ın olayın MOSSAD, FBI ve CIA içerisindeki 
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köstebeklerin işbirliği ile yapılmış olduğuna, Afganistan’a yargısız infaz 

yapıldığına, bunun ise Bush’un “kovboy kafası” mantığından 

kaynaklandığına ilişkin görüşleri; MİT Daire Eski Başkanı Kaynak’ın 30 

Eylül’de söylediği olayın suçlusunun Usame Bin Ladin olduğunu 

düşünenleri “çok komik” bulduğuna ve bunun terör değil iç savaş 

olduğuna dair sözleri gibi), Türk hükümetinin bu konuda Amerika’nın 

yanında olmasının kabul edilemeyeceğine ve hükümet yetkililerinin 

Amerika için olumlu ve destekleyici tutumlarının eleştirilmesine (10 

Ekim’de Kutan’ın, Türkiye’nin hedefi ve sonucu belli olmayan bir 

maceraya atılmaya hakkı olunmadığını, savaşa girmesi halinde ülkenin 

bölge ülkelerinden uzaklaşacağını; AKP Başkanı Erdoğan’ın, başbakanın 

“Kanıtlardan ABD tatmin olduysa bizde oluruz” sözleri üzerine onu, 

ABD’nin “siyasi noter katipliği” olarak suçlamasını; aynı gün BBP 

Başkan Yardımcısı Şendiller’in Türkiye’nin, ABD’nin “babasının uşağı” 

olmadığını ve onun “canı istiyor” diye savaşa girilmemesi gerektiğini; 

AKP üyesi Şener’in Türk askerinin kanının para ile satılamayacağını; 3 

Kasım’da Kutan’ın Afganistan’a asker gönderilmesinin yanlış olduğunu, 

buna imza atan bakanların önce kendi çocuklarını göndermeleri 

gerektiğini, bunun adaletsizlik olduğunu içeren sözleri gibi)  ilişkin 

olduğu görülmüştür. Bu tür mesajlara sahip iletilerin çoğunlukla 

muhalefet partilerine mensup kişilere ait olduğu dikkat çekmektedir.  

 

Özetle Akit gazetesinin görüşlerine yer verdiği 

kişilerin/kurumların ortak paydada buluştuğu nokta ya sosyal 

hayatlarındaki İslami kimlikleridir ya İslamcı ideolojinin savunucusu olan 

bir parti mensubu olmasıdır ya İslam kurallarına göre yönetilen bir 

devletin temsilcisidir ya da Amerika’ya ve politikalarına herhangi bir 

sebeple pek de ılımlı olmayan boyutlarda karşı olunmasıdır.  

 

Akit gazetesi incelenirken, gazetenin kişilerin/kurumların 

görüşlerini iletmede Hürriyet gazetesinden farklı bir sunum biçimi daha 

kullandığı göze çarpmıştır. Hürriyet gazetesi suçlu ilan edilen 
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Afganistan’ın yetkililerinin ABD ve politikalarına karşı olan görüşlerine 

haber hazırlanış mekanizmalarına uygun olarak nadiren ve küçük 

haberlerle yer vermiş yani görüşleri önemsizleştirmiştir (19 Eylül’de 

Taliban Ulema Meclisi Sözcüsü Molla Muhammed Hasan’ın, 29 Eylül’de 

lider Molla Ömer’in, 22 Eylül’de Pakistan Büyükelçisi Zaif’in Ladin’i 

teslim etmeyeceklerine ilişkin açıklamaları; 9 Ekim’de bir Taliban 

sözcüsünün ve yine Zaif’in Amerika’nın yaptığının teröristlik olduğunu ve 

Amerika’yla birlikte hangi ülke onun yanında yer alırsa düşmanları 

olacağını içeren sözleri gibi).  

 

Akit gazetesine bakıldığında ise, gazetenin ABD’nin yanında olan 

kişilerin açıklamalarına yer verdiği ancak bu açıklamaları haberlerinde 

biçimlendirerek yine ABD’ye karşı kullandığı görülmektedir. Örneğin 18 

Eylül günü Bush’un çıkacak olan savaşın bir “Haçlı Savaşı” olduğuna 

ilişkin açıklamaları gazetede “Bush kinini kustu”, “ABD dilinin altındaki 

baklayı çıkardı” ifadeleriyle eleştirilirken bunun Müslümanları 

“katletmek” için hazırlanan bir “şeytanca plan” olduğu iddia edilmiştir. 27 

Eylül’de ise Bush’un “Bu iyilerle-kötülerin savaşı olacaktır” şeklindeki 

açıklamaları manşetten “Küstah” başlığıyla duyurulmuş ve haberde bu 

açıklamalar yoğun bir şekilde eleştirilmiştir. Aynı gün “Bu da yeni 

Mussolini” başlığıyla İtalyan Başbakanı’nın sözleri haber yapılmış, 

Berlusconi “İtalyan faşizminin önderi Mussolini’ye özenen İtalyan 

Başbakanı” olarak nitelendirilmiş, Batı uygarlığının İslam dünyasından 

üstün olduğunu belirten açıklamaları da “küstahça sözler sarfetti” şeklinde 

yorumlanmıştır. Başlık ve haber içeriklerindeki sert ve kaba üslup 

görüldüğü gibi hemen göze çarpmaktadır. Amerika’nın yanında mesajlar 

içeren ve bu yüzden eleştirilen bir başka görüş de Ecevit’e aittir. Ecevit’in 

Taliban rejimini “çağdışı” olarak nitelendirdiği ve Ladin Afganistan’da 

bulunmasa bile yönetimin değiştirilmesi gerektiğini belirttiği açıklama da 

“Hangi yüzle?” başlığıyla okuyuculara iletilmiştir. Gazeteye göre bu tür 

söylemler “Türkiye’deki insan hakları ve inanç hürriyetine yönelik 

baskılar sebebiyle başka devletlerin Türkiye rejimine de müdahale etme 
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hakkı” doğurmaktadır. Gazetenin yönetime olan muhalif tavrı bu ifadeyle 

de ortaya çıkmıştır. Ayrıca aynı konuyla ilgili olarak bir başka haberde de 

(1 Ekim) “çağdaşlık”tan sözeden Ecevit’in “hala 1952 model daktilo 

kullandığı, yönettiği ülkede sal ile eğitim yapıldığı, öğrencileri dörder 

kişilik masalarda tıkış tıkış oturttuğu, başörtülü ve sakallıları kamusal 

alana sokmadığını içeren yönetime ilişkin aksaklıklar vurgulanarak 

Başbakan’ın “çağdaşı Taliban” sözleri yine şiddetle eleştirilmiştir. 10 

Ekim’de Bush’un “terörle savaşıyoruz” açıklaması da “tam bir palavra” 

şeklinde duyurulmuş çünkü haberde ABD camide namaz kılan insanları 

vurmakla suçlanmıştır. Bir başka haberde ise bir Pentagon yetkilisinin 

“Kızılhaç binası yanlışlıkla vuruldu” şeklindeki sözlerine yer verilmiş ve 

bu da Amerika’nın sivilleri vurduğunu destekler ve kanıtlar bir “itiraf” 

olarak sunulmuştur. Hürriyet gazetesinin ABD’nin yanında pek çok görüşü 

manşet veya sürmanşetten büyük önem vererek duyurduğu gibi, Akit’in de 

bu tür görüşleri okuyucularına sıklıkla manşet veya sürmanşet haber 

olarak ilettiği görülmüştür.  

 

Yukarıda örneklerle açıklandığı ve tabloda da görüldüğü gibi her 

iki basın kurumu da tıpkı başlık ve haber içeriklerinde olduğu gibi kendi 

ideolojilerine uygun kaynakların iletilerini seçmiş ve sunmuşlar, bu 

şekilde kendi bakış açılarını güçlendirmiş ve desteklemişlerdir. 

Dolayısıyla haberin bu unsurunda da yanlı, dengesiz ve adil olmayan bir 

haber yapma politikası uyguladıkları bulunmuştur. Sonuç olarak 

araştırmanın başında, kaynağın ideolojisi ile gazetecinin haberi yapması 

ve okuyucularına iletmesi arasında anlamlı bir ilişki olduğuna yönelik 

yapılan tahminlerin geçerliliği nicel ve nitel bulgularla kanıtlanmıştır. Bu 

bulgular da, haber içerisinde görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların 

iletilerinde ideolojik anlamların gizli olduğu, bir haberin düzenleniş 

mekanizmaları dikkate alındığında bu iletilerin tesadüfen seçilmediği bu 

yer vermelerin belirli amaçlara hizmet ettiği şeklindeki kuramsal 

varsayımları desteklemektedir. 
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Her iki gazetenin de haber üretimi kendi seçtikleri belirli 

kaynaklardan gelen bilgilere dayandırılmıştır, bu da asıl olarak seçmeci 

kaynak kullanımı denilen kavrama işaret eder. Seçmeci kaynak kullanımı, 

gazetelerin kendi ideolojilerine uygun görüş ve açıklamaları haberlerine 

aldıkları, uygun olmayanları ise haber dışı bıraktıkları anlamına 

gelmektedir. Buradan da yapısal yanlılık tezi ortaya çıkar. Bir basın 

organı tartışmalı bir konuyu sunarken o konuyla ilgili tarafların adil bir 

biçimde temsil edilmesini sağlamıyorsa basın organının yanlı ve dengesiz 

bir sunum izlediği söylenir (İnal, 1996:171; Erdoğan, 1997:282). Yukarıda 

da Hürriyet ve Akit gazetelerinin haberlerini, görüşlerine yer verdikleri 

çeşitli kişi veya kurumların iletileriyle şekillendirdiği ancak bu iletilerin 

çoğunun içeriklerinin ve yönlerinin tesadüf olamayacak şekilde her iki 

gazetenin 11 Eylül terör olayına bakış açılarına uygun olduğu 

görülmüştür. Buradan çıkarılacak tek sonuç gazetelerin yansız ve dengeli 

sunum politikalarından uzak olduklarıdır.  
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IV. SONUÇ 

 

Hürriyet ve Akit gazetelerinin 12 Eylül 2001-12 Kasım 2001 

tarihleri arasında 11 Eylül terör olayı ile ilgili verdikleri ilk sayfa 

haberlerinin içerik çözümlemesi yoluyla incelenmesinin ve bunun nicel ve 

nitel veriler bağlamında analiz edilmesinin amaçlandığı bu araştırmada, 

“İki basın organı eğer farklı ideolojik yönelimlere sahiplerse, bu basın 

organlarının haber sunumları arasında da farklılık olacaktır” şeklinde 

ifade edilmiş olan temel varsayımla yola çıkılmıştır. Oluşturulan kuramsal 

çerçeveye dayanılarak hazırlanan bu temel varsayımdan hareketle ortaya, 

test edilmesi gereken üç hipotez atılmış ve bu hipotezler şu şekilde 

formüle edilmiştir: 

 

Hipotez 1: Hürriyet ve Akit gazetelerinin haber sunumlarındaki 

farklılık ilk olarak haberin başlığında ortaya çıkar. 

 

Hipotez 2: Hürriyet ve Akit gazetelerinin haber sunumlarındaki 

farklılık ikinci olarak haberin içeriğinin biçimlendirilmesiyle ortaya çıkar.  

 

Hipotez 3: Hürriyet ve Akit gazetelerinin haber sunumlarındaki 

farklılık haber içinde görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların 

iletilerinin içeriğinde ortaya çıkar. 

 

Bu hipotezlerin test edilebilmesi amacıyla, Hürriyet ve Akit 

gazeteleri ile bu gazetelerin başlıklarının, haber içeriklerinin ve 

haberlerde görüşlerine yer verdikleri kişilerin/kurumların iletilerinin bakış 

açıları arasındaki ortak ilişki, bir ilişki testi olan Chi Square kullanılarak 

araştırılmıştır. Ölçme sonucunda her üç hipotez için de, değişkenler 

arasında anlamlı ilişki olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Aynı 

zamanda araştırmada, gazetelerin olayı iletirken kullandıkları 

başlıklardan, haber içeriklerinden ve haberlerde görüşlerine yer verilen 

kişilerin/kurumların iletilerinden örnekler verilmiş ve metinlerin içerikleri 
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çözümlenmeye çalışılmıştır. Böylelikle söz konusu gazetelerin seçtikleri 

haberleri sunum tarzlarının, olaylara bakış açılarının ve bir anlamda 

iletilerinin yönünün birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Bu şekilde, 

tablolarda nicel verilerle ifade edilmiş olan araştırma hipotezlerinin 

doğruluğu, haberlerden verilen örneklerle de pekiştirilmeye çalışılmıştır. 

Bulunan nicel veriler aracılığıyla ve nitel örneklerle Hürriyet ve Akit 

gazetelerinin 11 Eylül terör olayını sunumları konusunda şu sonuçlara 

varılmıştır: 

 

1. İki gazetede ideolojik farklılığa bağlı olarak ortaya çıkan haber 

sunumundaki farklılık ilk olarak 11 Eylül terör olayı ile ilgili yapılmış 

olan haberlerin başlıklarında belirlenmiştir. Hürriyet gazetesinin haber 

başlıkları çoğunlukla ABD’nin ve politikalarının yanında özellik 

göstermektedir. Akit gazetesinin haber başlıkları ise çoğunlukla ABD’nin 

ve politikalarının karşısındadır. 

 

2. Gazetelerin haber metinleri arasındaki farklılık haberin 

içeriğinde de ortaya çıkmıştır. Hürriyet gazetesinin 11 Eylül terör olayı ile 

ilgili haber içerikleri genellikle ABD’nin ve politikalarının yanında olma 

şeklindedir. Akit gazetesinin haber içeriklerinin ise çoğunlukla ABD’nin 

ve politikalarının karşısında olduğu görülmüştür.  

 

3. Hürriyet ve Akit gazetesi arasındaki haber sunum farklılığı aynı 

zamanda görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların iletilerinde de 

belirlenmiştir. Hürriyet gazetesinin haberlerinde yer verdiği görüşlerin 

çoğunlukla ABD’nin ve politikalarının yanında görüşler olduğu ortaya 

çıkmıştır. Akit gazetesinde ise görüşlerine yer verilen kişilerin/kurumların 

iletileri genellikle ABD’nin ve politikalarının karşısında yer almaktadır.  

 

Bu üç hipotezin doğrulanması yoluyla ortaya çıkan sonuç, 

araştırmanın temel varsayımının kabul edildiğidir: 11 Eylül terör olayını 
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iletmede benimsedikleri farklı ideolojiler nedeniyle Hürriyet ve Akit 

gazetelerinin haber sunumları arasında farklılık vardır. 

 

Bu araştırmayla birlikte mesajın, bir amacın belli bir biçimde 

paketlenmiş şekli olduğu, kitle iletişiminin iletisinin tek olmadığı ve kitle 

iletişiminin ürettiği iletinin basit mesajlar silsilesi de olmadığı bir kez 

daha ispatlanmıştır. Tarafsız ve değer yargılarından soyutlanmış haber 

yapılmadığı, taraflılığın kaynağının ideolojide aranması gerektiği 

ideolojik temsil alanının üretildiği, yaratıldığı ve okuyucuya aktarıldığı 

görülmüştür. Gazeteler taraf tutmuşlar ve gerçekleri değil onların 

yorumlanış biçimlerini iletmişlerdir. Gazeteler okuyucularına 

ideolojilerini iletmişlerdir. Olay aynı olmasına rağmen iletiler aynı 

anlamda olmamıştır. Buradan çıkarılması gereken sonuç bu gazetelerin 

ideolojik olduğu, anlamın toplumsal inşası alanında işgördüğüdür. Bu inşa 

seçme, sunma, vurgu, dışarıda bırakma, anlamlandırma gibi yollarla 

biçimlendirilmiştir. Yani Hürriyet ve Akit gazeteleri aynı olayda farklı 

bakış açıları sergilemiş, araştırma kapsamındaki haberlerinde taraflı 

sunum yaptıkları görülmüştür. Bu taraflı sunum basın kurumunun 

benimsediği ideolojiden yani iletişim profesyonellerinin öznel 

konumlarıyla birlikte gazetenin sahip olduğu yayın politikaları tarafından 

biçimlendirilmiş, bu nedenle farklı bakış açılarıyla ve anlamlandırmalarla 

sunum yapılmıştır. Söz konusu gazeteler doğrudan kendi bünyelerinde yer 

alan ve temsil ettikleri düşünülen kişi ve grupların 11 Eylül terör olayı 

hakkındaki görüş ve düşüncelerini yansıtarak, bu konudaki haberlerin 

seçiliş ve işlenişiyle durumu desteklediklerini ya da desteklemediklerini 

veya kimin yanında olup olmadıklarını göstermişlerdir. 

 

Hürriyet gazetesinin liberal–popüler basın olarak egemen 

ideolojiyi temsilen, idari sistemi ve onun dış politikasını desteklediği 

görülmüştür. Zira Ecevit hükümeti bu olayda tavrını ABD’den ve 

politikalarından yana ortaya koymuş, Hürriyet de yayın politikalarının 
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niteliği gereği yaptığı haberlerle ya da olayı iletiş tarzıyla bu türlü bir 

tavra destek çıkmıştır.  

 

Akit gazetesi ise İslamcı kimliğiyle, İslam dinine uygun olmayan 

siyasal, ekonomik, hukuksal bütün oluşumları kuşkuyla karşılamakta hatta 

reddetmektedir. 11 Eylül olayında da Amerika’nın karşısında ve ülkenin 

politikalarını şiddetle eleştirir bir tavır sergilemiştir. Bunun Amerika’nın 

daha önce özellikle Müslüman ülkelere karşı uyguladığı uluslararası ve 

siyasi politikaların beklendik, şaşılmaması gereken bir sonucu olduğuna 

yönelik ve Amerika’nın attığı ve Amerika’yla atılan her adıma muhalif bir 

yayın politikası izlemiştir. 

 

Bununla birlikte konu, kuram ve yöntem açısından benzer bilimsel 

araştırmalara bakıldığında; özellikle haberde ideolojinin etkisi konusunu 

ele alan içerik çözümlemesi çalışmalarından çıkarılan sonuçlarla, bu 

çalışmanın hipotezlerinin doğrulanıp metin analizinin yapılmasıyla ortaya 

çıkan sonuçların birbiriyle tutarlı olduğu görülmüş, böylece bu araştırma 

ideolojinin etkisinin haber sunumunda farklı bakış açılarına ve de farklı 

anlamlandırmalara neden olduğunu kanıtlayan araştırmalar arasında yerini 

almıştır. Tıpkı bu tür araştırmalarla en fazla ilgilenenlerden olan Glasgow 

Üniversitesi Medya Grubu’nun yaptığı pek çok çalışmayla ulaştığı 

sonuçlar gibi bu araştırmada da, haberlerin ve toplumsal ideolojilerin 

birbiriyle tamamen ilişkili olduğu varsayımıyla yola çıkılmış ve bu temel 

tezi doğrulayacak bulgulara varılmıştır. Bununla beraber, Türkiye’de de 

yapılan pek çok bilimsel araştırmada, belirli ideolojilere sahip yayın 

organlarının belirli özellikler dahilinde kendine has, seçilmiş, 

biçimlendirilmiş, anlamlandırılmış sunumlar yaptığına dair veriler elde 

edilmiştir. Örneğin egemen (liberal-popüler) basın olarak nitelenen 

yüksek tirajlara sahip gazetelerin, toplumdaki iktidar odaklarının varolan 

hegemonyacı söylemlerini dolayımlamakta ve kendisinin bizzat egemen 

ideolojinin gönderim çerçevelerini üretmekte olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu çalışmada da Hürriyet gazetesinin 11 Eylül terör olayı 
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haberleri için aynı bulgular söz konusudur. “Egemen basın”a atfedilen 

özellikleri göstermeyen basının ise, haber yapılan olayın niteliğine göre, 

bu olayı ideolojisine uygun hale getirdikten sonra ya olumlayıcı bir 

biçimde yahut da karşıt tutumlar sergileyerek ilettikleri ya da olaylara 

hiçbir önem atfetmedikleri bulunmuştur; tıpkı bu araştırmada “İslamcı 

basın” olarak nitelenen Akit gazetesinin 11 Eylül terör olayını 

sunumunda, ABD karşıtı ve daha çok Müslümanlara arka çıkan bir tavır 

sergilemesi gibi.  

 

Yukarıda da anlatılmaya çalışıldığı gibi bu araştırmadaki varsayım 

ve hipotezler Eleştirel Kuramın Kültürel Çalışmalar adı altındaki çalışma 

alanının uzun sürede elde ettiği birikimlerine ve bugüne kadar yapılan 

bilimsel araştırmalardan çıkan sonuçlara ve bu sonuçların güvenirliliğine 

dayanılarak oluşturulmuştur. Elbette bir bilimsel araştırma, oluşturulan 

hipotezlerin doğrulanması yoluyla amaca ulaşmayı gerektirir. Hipotezlerin 

yanlışlanması durumunda araştırmanın geçerliliği ortadan kalkacağından 

araştırma hipotezlerinin sağlam gerekçelere dayandırılması, geçerli ve 

mantıksal doğruluğu ispatlanabilecek hipotezler oluşturulması, bunların 

doğru örnekleme, doğru veri kaynaklarına ve doğru kategori ve ölçeklere 

uygulanması kısaca bütünleşik bir kuram-yöntem-hipotez ağının kurulması 

gerekmektedir. Bu araştırmada da elde edilen verilerle araştırma 

hipotezleri arasındaki tutarlılık, sınırlılıkları ayrıntılarla ve dikkatle 

belirlenmiş verilerin araştırma yöntemine uygulanması yoluyla sağlanmış, 

öngörülen hipotezler böylelikle test edilebilmiş ve kabul edilmiştir.  

 

Daha önce de belirtildiği gibi 11 Eylül terör olayı bugüne kadar 

bilimsel olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmemiş, ancak kendine özgü 

koşulları, bağlamı, nedenleri ve sonuçlarıyla tarih, ekonomi, siyaset, 

sosyoloji, uluslararası ilişkiler, iletişim, psikoloji gibi pek çok alanda 

önemli etkileri olan dolayısıyla detaylı incelemelere değer olduğu 

düşünülen bir araştırma konusudur. Bu özelliklerinden dolayı olayla ilgili 

niceliksel, niteliksel ya da hem niceliksel hem niteliksel ek incelemelerin 
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yapılmasının mutlak anlamda gerekli olduğu düşünülmektedir. Farklı 

yorumlama biçimleriyle, farklı yaklaşım ve bakış açılarıyla ve çeşitli 

yöntemsel farklılıklarla sistemli bir biçimde yapılacak olan çalışmalar, 

olay hakkında daha çok bulgu ve verinin bulunup aydınlığa çıkarılmasına 

ve birikmiş bilgiye eklenmesine yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de Dünya Ticaret 

merkezi ve Pentagon binasına yapılan uçak saldırıları örnek olay olarak 

seçilmiş ve bu olayın Türk basınında nasıl haber yapıldığı incelenmiştir. 

Haber yapma, basının benimsediği farklı ideolojiler bağlamında ele 

alınmış dolayısıyla gazetelerin sunum farklılıkları temel sorun olarak 

belirlenmiştir. Bunun için ideolojileri birbirinden farklı olduğu bilinen iki 

gazete seçilmiştir: Egemen basını temsilen Hürriyet ve İslamcı basını 

temsilen Akit. Bu gazetelerin, olaydan sonra iki aylık süre içinde (12 

Eylül-12 Kasım), olayla ilgili yaptığı tüm baş sayfa haberlerinin 

başlıkları, içerikleri ve haberde görüşlerine yer verilen 

kişilerin/kurumların iletileri, gazetelerin olaya ilişkin bakış açılarını 

ölçebilmek amacıyla öncelikle ilişki testine tabi tutulmuştur. Sonuçta 

gazetelerin ideolojisi ile 11 Eylül terör olayını haber yapmadaki tutumları 

arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca gazete haberlerinin 

başlıklarından, içeriklerinden ve haberlerde görüşlerine yer verilen 

kişilerin/kurumların iletilerinden örnekler verilmiştir. Nicel ve nitel bu 

bulgular aracılığıyla; Hürriyet gazetesinin 11 Eylül terör olayı haberlerini 

ABD’yi ve politikalarını destekler bir tutumla hazırladığı, Akit 

gazetesinin ise aksi bir tutumla ABD’ye ve politikalarına karşı haberler 

yaptığı bulunmuştur. Böylece iki farklı gazetenin haber yapma 

politikalarına ilişkin çıkarımlarda bulunulmuş, haber metinleri içindeki 

ideolojik farklılık sergilenmiş ve gazetelerin taraflı sunum yaptıkları ve 

bu taraflılığı haber yapmada kendi ideolojik çerçevelerine uygun bir 

seçme, sunma, yapılandırma ve biçimlendirme süreçlerini kullanarak 

ürettikleri sonucuna varılmıştır.  
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ABSTRACT 

 

In this study “the ideology factor in the news” was examined. The 

airplane attack to the World Trade Center and Pentagon was chosen as a 

case study and its reflections to the Turkish press were analyzed. News 

making was considered in the context of different ideologies, which had 

been adopted by written media, consequently the distinction between 

newspapers’ representations were regarded as the major problem. Hence, 

two Turkish newspapers with differing ideologies were selected for the 

study; the one that represents rulling press was Hürriyet, and the one that 

corresponds to the Islamic press was Akit. All the first page news of these 

newspapers in the two months time period after the event (12 September-

12 November 2001) were analyzed in terms of their headlines, their 

contents and the messages of the people/institutions who have opinions in 

the news. The correlation test was run with them in order to measure the 

newspapers’ perspectives about the attack. As a result of the test, a 

significant relation was discovered between the newspapers’ ideologies 

and their news making attitudes in the context of September 11th terror 

event. Furthermore illustrative examples were given from the headlines, 

contents and the messages. Through these quantitative and qualitative 

evidences it was figured out that, Hürriyet had adopted USA supporting 

attitude, whereas, Akit had adopted opposite attitude in their news making 

processes. Thus, one can conclude that these two newpapers were 

subjective in terms of their news making policy. And this subjectivity had 

been constructed in the selecting, presenting, packaging and forming 

processes which were align with these newspapers’ ideological frame. And 

generally, by doing this research, ideological differences in the news was 

emphasized. 
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