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ÖNSÖZ 
 

  

 ‘Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinde 11 Eylül 2001 Olayı Haber 

Fotoğraflarının Kodlanması Üzerine Bir İnceleme’ başlıklı doktora çalışmam, 

nedenleri ve sonuçları bağlamında yeni bin yılın terörü olarak anılan 11 Eylül 

Olayı’nın Türk yazılı basınında haber fotoğrafları bağlamında nasıl kodlanıp, 

sunulduğu üzerine odaklanmaktadır. Bu araştırmanın ortaya çıkmasına ve son haline 

getirilip, sunulmasına değin geçen süreç içinde bir çok kişinin emeği ve katkısı söz 

konusudur. Burada adı geçen kişilerin yardımı ve katkısı olmasaydı bu çalışmanın 

ortaya çıkması oldukça güçtü. Prof. Dr. Oğuz Onaran, Prof. Dr. Sezer Akarcalı, Prof. 

Dr. İrfan Erdoğan, Atila Cangır, Doç. Dr. Murat Güvenir, Yrd. Doç. Dr. Nejat 

Ulusay, Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Şebnem Soygüder, Derya-

Tolga Tellan, Hatice Kurt, Murat Gül, Abdurrahman Antakyalı, Besim Yıldırım, 

Raci Taşçıoğlu, Kemal Cenk, Ahmet Seten, Rabia Kuralay ve tezi bitirme telaşımdan 

ötürü burada adını unuttuğum tüm isimsiz kahramanlara teşekkürü bir borç 

biliyorum.  

 

 Çalışmamın başında ilk danışmanım olan Prof. Dr. Oğuz Onaran, doğru, akıcı 

ve anlaşılır bir Türkçe kullanımı konusunda beni yönlendirmiştir. Hocamın emekli 

olmasından sonra yaşadığım danışmansızlık sürecinde akademik bilgilerimden ve bu 

tez çalışmasını başarıyla kotaracağımdan şüphe duymaksızın, büyük bir güven ve 

özveri ile danışmanlığımı kabul eden; çalışmanın başlangıç evresinde içeriğe ilişkin 

eksikliklerden ötürü çalışmayı yeni baştan başlatma yerine fonksiyonel hale 

getirmeyi tercih eden ve bu doğrultuda zamanının büyük bir kısmını tezime ayıran, 
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yapılması gerekenleri sabırla tekrar tekrar benimle paylaşan, tezin stresini yoğun bir 

biçimde yaşadığım zamanlarda bana pozitif enerji ve güven veren değerli hocam 

Prof. Dr. Sezer Akarcalı’nın tavsiyeleri, yönlendirmeleri ve yüreklendirmesi 

olmaksızın bu tezin oluşması imkansızdı. Tezin oluşması ve olgunlaşması 

bağlamında bir diğer kilit insan ise ‘tez yazma’ ile ‘tez sahibi olma’ arasındaki 

ayrımı öğreten, yoğun çalışma programı içinde zamanından fedakarlık edip 

araştırmamın yöntem ve kuram kısmına ilişkin sorunlarımı dinleyen ve gerek verdiği 

kaynaklarla, gerekse tavsiyeleri ile bu tezin ortaya çıkmasını sağlayan değerli hocam 

Prof. Dr. İrfan Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Ayrıca, tez izleme komitesinin 

yorucu toplantılarında yaptıkları yapıcı eleştiriler sayesinde çalışmanın oluşumuna 

olan katkılardan ötürü Doç. Dr. Murat Güvenir ve Yrd. Doç. Dr. Nejat Ulusay’a da 

ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

  

 Sevgili dostlarım Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir, enerjimin tükendiği 

dönemlerde üstün mizah duygusu ve dostluğuyla konsantrasyonumun artmasına çaba 

göstermiş; Yrd. Doç. Dr. Şebnem Soygüder ve Zuhal Özel, eksik kaynaklarımın 

giderilmesi için kütüphanelerinden yararlanmamı sağlamış ve Hatice Kurt ise 

bitmez-tükenmez gün ve gecelerdeki yoğun çalışma temposunun yarattığı 

sıkıntılarda hiçbir zaman desteğini ve dostluğunu esirgemeyip,  en zor günlerimde 

beni çalışmamı tamamlamam konusunda sürekli yüreklendirmiştir. Değerli hocam 

Atila Cangır’ın kurum içinde bana sağlamış olduğu huzurlu çalışma ortamı da tezin 

konforlu bir şekilde yazılmasına oldukça önemli katkı sağlamıştır. Dahası 

araştırmaya konu olan fotoğrafların röprodüksiyonların yapılması sırasında stüdyo 

ortamını dilediğim şekilde kullanmama olanak sağlaması da unutulmaması gereken 
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bir diğer noktadır. Tez çıktılarının hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen 

arkadaşım Murat Gül, görsel arşivini bana açan Abdurrahman Antakyalı ve Kemal 

Cenk’in yardımını, katkılarını ve mesai saatlerini taşan özverisini unutmak ve/veya 

atlamak büyük haksızlık olacaktır.  

 

 Son olarak bu tezin ortaya çıkmasında en büyük katkısı olan iki değerli 

kardeşim/arkadaşım için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Derya, doktora 

çalışmasının son evresinde olmasına karşın kendisine vermiş olduğum her sayfayı 

inanılmaz bir sabırla ve satır atlamaksızın okumuş, gerek akademik dilin 

kullanımındaki eksiklilerin düzeltilmesinde, gerekse tezin anlam bütünlüğünü bozan 

yapıların ortadan kaldırılmasında ve/veya yeniden yapılandırılmasında Türkiye’nin 

en başarılı editörlerine taş çıkaracak bir iş ortaya koymuş; Tolga ise araştırma 

kapsamında yapılan istatistiksel çalışmadaki eksikliklerin/hataların saptanmasında ve 

giderilmesinde adeta bir SPSS uzmanı gibi destek sağlamıştır. Ayrıca, ortaya çıkan 

bu çalışmanın son sunumu öncesinde tarafsız bir göz olarak okumayı teklif etmesiyle 

gözden kaçan küçük hataların da ortadan kalkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda  

çalışmanın kalitesinin yükseltilmesine yönelik katkılarından dolayı Derya ve Tolga 

Tellan çiftine olan şükranlarımı tez okuyucularına aktarmayı bir borç bilirim. Son 

olarak tez yazım süresince gerek gerekli kaynakların bulunmasına ve gerekse 

incelemeye konu olan gazeteleri uzunca bir süre kullanımıma olanak sağlayan 

kütüphane görevlileri Ahmet Seten ve Rabia Kuralay’a  da teşekkür etmek isterim.   
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Ömrünü eğitimime/eğitilmeme adamış, biricik, vefakar anneciğime 
ve 

Her zaman her açıdan katkılarıyla yanımda olan ağabeyime... 
 
 
 

Ali Muhammet Bayraktaroğlu 

 

 



 v

İÇİNDEKİLER 

 

Sayfa 

ONAY SAYFASI   …………………………………………………………...  

ÖNSÖZ   ………………….……………………………………………….…. i 

İÇİNDEKİLER   ……………………………………………………………. v 

TABLOLAR LİSTESİ   ………………………………………………….…. viii 

ŞEKİLLER LİSTESİ   …..……………………………………………….…. x 

KISALTMALAR DİZİNİ   ………………………………………………… xi 

GİRİŞ   …………………………………………………………………….… 1 

  

I. BÖLÜM: HABER FOTOĞRAFI ve 11 EYLÜL 2001 OLAYI   ..……... 28 

 I. 1. Haber Fotoğrafı ve 11 Eylül 2001 Olayına Genel Bir Bakış .. 32 

 I. 2. Fotoğrafın Başlangıcı, Gelişimi ve Haber Fotoğrafçılığı        

Konulu Çalışmalar   .………………………………………...   

 

33 

 I. 3. 11 Eylül 2001 Olayı ve Konuyla İlgili Çalışmalar   .………… 61 

 I. 4. Genel Değerlendirme   .……………………………………….. 74 

   

II. BÖLÜM: İLETİŞİM KURAMLARI BAĞLAMINDA HABER  

                      FOTOĞRAFI   ..……………………………………………… 

 

78 

 II. 1. Tutucu Yaklaşım Bağlamında Haber Fotoğrafı   ………….. 84 

  a)  Sembolleştirme   ………………………………………... 85 

  b) Çağrışım Yaratma ve Temsil   ………………………….   90 

 II. 2. Liberal-Çoğulcu Yaklaşım ve Haber Fotoğrafı   ………….. 93 

  a) Bilgilendirmek   …………………………………………. 99 

  b) Açıklamak   ……………………………………………… 101 

  c) Öğretmek   ………………………………………………. 102 

  ç) Belgelemek   ……………………………………………... 102 

  d) Arşivlemek  .……………………………………………..    104 

  e)  Keşfetmek   .…………………………………………….. 105 

   

   



 vi

   

   

 II. 1. 4. Eleştirel Yaklaşım Bağlamında Haber Fotoğrafı   ……… 107 

  a) Ekonomi Politik Boyut   ………………………………... 112 

  b) İdeolojik Boyut   ………………………………………… 119 

  c) Kültürel Boyut   …………………………………………. 130 

 II. 1. 5. Tez Çalışmasının Kuramsal Yaklaşımı   …………………   132 

 II. 2. Haber Fotoğrafı İle İlgili Olgu ve Kavramlar   ……………. 138 

  a) Haber   …………………………………………………… 138 

  b) Haber Fotoğrafı   ……………………………………….. 140 

  c) Fotoğraf Haberi   ……………………………………….. 141 

  ç) Haber Fotoğrafının Anlamı   …………………………... 142 

  d) Basın Fotoğrafı ve Kurumsal İdeolojik Çerçeveleme  .. 142 

  e) Medya   …………………………………………………... 145 

  f) Terörizm   ………………………………………………... 147 

  g) Görsel Hafıza   …………………………………………... 148 

   

III. BÖLÜM: 11 EYLÜL 2001 OLAYI HABER FOTOĞRAFLARININ 

                        GAZETELERDEKİ KODLANMASI   ……………………. 

 

150 

 III. 1. Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazeteleri Bağlamında     

           Çözümlenmenin Tanımlanması   ………………………….. 

 

150 

 III. 1. 1. İçerik Çözümlemesi ve Haber Fotoğrafı İlişkisi   ……… 153 

 III. 1. 2. Araştırma Süresi ve Kaynakları   ………………………. 155 

  a) Hürriyet Gazetesi   ……………………………………… 157 

  b) Zaman Gazetesi   ……………………………………….. 158 

  c) Cumhuriyet Gazetesi   ………………………………….. 159 

 III. 1. 3. Araştırma Tekniği   ……………………………………… 160 

 III. 1. 4. Ön İnceleme   …………………………………………….. 167 

 III. 1. 5. 11 Eylül 2001 Olayı’nın Ön Çalışma Örneklemi   ……... 170 

   

   

   



 vii

   

   

IV. BÖLÜM: 11 EYLÜL 2001 OLAYI BAĞLAMINDA HABER 

                        FOTOĞRAFLARININ ANALİZİ VE  

                        DEĞERLENDİRİLMESİ   ………………………………… 

 

 

173 

 IV. 1. Hürriyet Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinde 11 Eylül 

          2001 Olayı Kapsamında İncelenen Haber Fotoğraflarının  

          Kodlanmasına İlişkin Bulgularının Sunumu ve   

Değerlendirilmesi  …………………………………………... 

 

 

 

173 

 IV. 2. Hürriyet Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinde 11 Eylül 

           2001 Olayı Kapsamında İncelenen Haber Fotoğraflarının 

           Araştırma Sorusu Bağlamında Karşılaştırmalı Sunumu      

ve Analizi................................................................................. 

 

 

 

198 

   

V. BÖLÜM: DEĞERLENDİRME, TARTIŞMA ve SONUÇ   …………... 228 

 V. 1. Haber Fotoğrafı, Üretim ve Temsil   ………………………... 228 

 V. 2. Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinde Yer Alan 

         11 Eylül 2001 Olayı Haber Fotoğraflarından Elde Edilen  

         Bulguların Söylem Analizi Yöntemi Çerçevesinde 

         Tartışılması   …………………………………………………. 

 

 

 

243 

   

KAYNAKÇA   ………………………………………………………………. 269 

EKLER   …………………………………………………………………….. 281 

 Ek I. Vurgulanan ve Örneklenen Fotoğraflar   ………………….. 281 

 Ek II. Seçilen Fotoğraflar Arasında ‘Aynı’ Fotoğrafların    

‘Farklı’ Gazetelerde Sunumları   ………………………………..... 

 

299 

 Ek III. İçerik Çözümlemesinde Kullanılan Şablon   ………….…. 323 

 Ek IV. İçerik Çözümlemesinde Kullanılan Kriterler   ………….. 324 

ÖZET   ………………………………………………………………………. 325 

SUMMARY   ………………………………………………………………... 326 

   

 
 



 viii

TABLOLAR LİSTESİ 
 
 

 
Tablo 1. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Gazetelere Göre Dağılımı......... 174 

 

Tablo 2. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Gazetelerde Yer Alış Konumlarına 

Göre Dağılımları .................................................................................................... 178 
 

Tablo 3. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Alt Yazı ve Üst Yazı Temalarına 

Göre Dağılımı......................................................................................................... 180 

 

Tablo 4. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Haber Kategorilerine Göre 

Dağılımları ............................................................................................................. 183 

 

Tablo 5. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğraflara Konu Olan Görüntülerin  

Dağılımı .................................................................................................................189 

 

Tablo 6. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Yansıtılış Biçimi…..... 191 

 

Tablo 7. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının İlgi Çekicilik Düzeyi 

Bağlamındaki Yansıtılış Biçimi ............................................................................ 192 

 

Tablo 8. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarında Çekim Açısı............... 192  

 

Tablo 9. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Orijinallik Düzeyi...… 197  

 

Tablo 10. Gazetelerde Yayımlanan 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğrafların  

Sayfalara Göre Dağılımı......................................................................................... 199  

 

Tablo 11. Gazetelerde Yayımlanan 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğrafların  

Türlerine Göre Dağılımı ........................................................................................ 200   
 



 ix

Tablo 12. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Tarihlere Göre Dağılımı ........ 201   
 

Tablo 13. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğraflara Konu Olan Görüntülerin Hürriyet    

Gazetesindeki Dağılımı ........................................................................................ 209   

 

Tablo 14. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğraflara Konu Olan Görüntülerin 

Cumhuriyet Gazetesindeki Dağılımı ..................................................................... 210 

 

Tablo 15. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğraflara Konu Olan Görüntülerin Zaman 

Gazetesindeki Dağılımı ......................................................................................... 211 

 

Tablo 16. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Hürriyet Gazetesinde 

Yansıtılış Biçimi .................................................................................................... 213 

 

Tablo 17. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Cumhuriyet Gazetesinde 

Yansıtılış Biçimi .................................................................................................... 214 

 

Tablo 18. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Zaman Gazetesinde 

Yansıtılış Biçimi ....................................................................................................215 

 

Tablo 19. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının İncelenen Gazeteler 

Kapsamındaki Farklılıklarının İstatistiksel Analizi ............................................... 220 

 



 x

ŞEKİLLER LİSTESİ 

 

Şekil 1. Haber Fotoğrafı ve 11 Eylül 2001 Olayına Genel Bir Bakış...................... 32 

Şekil 2. Fotoğraf Alt Yazısının Tematik İçeriği..................................................... 178 

Şekil 3. Fotoğraf Üst Yazısının Tematik İçeriği.................................................... 179 

Şekil 4. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Kaynaklarına Göre Dağılımı...... 185 

Şekil 5. 11 Eylül Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Haber Kaynaklarına Göre  

Dağılımı.................................................................................................................. 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi

 

KISALTMALAR DİZİNİ 
 

 
 
AA : Anadolu Ajansı 
 
AFP : Associated France Pres 
 
A.Ü. : Ankara Üniversitesi 
 
AP : Associated Pres 
 
CHA : Cihan Haber Ajansı 
 
DHA : Doğan Haber Ajansı 
 
FSA : Farm Security Administration (Çiftçi Güvenlik Örgütü) 
 
DİA : Devletin İdeolojik Aygıtları 
 
ECTV : El Cezire Televizyonu 
 
İHA : İhlas Haber Ajansı 
 
İ.K. : İkiz Kuleler 
 
K.İ.A. : Kitle İletişim Araçları 
 
NPPA : National Press Photographers Association 
 
TV : Televizyon 
 
W.T.C. : World Trade Centre 
 



 1

 
GİRİŞ 

 

Günlük yaşam pratiklerinin sürdürülmesinde, geliştirilmesinde ve 

dönüştürülmesinde temel bir gereksinim olarak karşımıza çıkan iletişim, en basit 

anlatımıyla belirli bir yer ve zamana bağlı güç ilişkilerinin sosyal içeriğini 

oluşturmaktadır. İnsanın yaşamını sürdürmek amacıyla girdiği iletişim süreci, sosyal 

üretim faaliyetlerinin egemen yapısından bağımsız olarak düşünülemez. Öyle ki, 

sosyal ilişkilerin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, değiştirilmesi ve sürdürülmesi 

bağlamında birey, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde sembollerden geçerek iletişim 

kurmaktadır. “İnsan iletişiminin gelişmesinde ilk dönem/safha işaretler ve sinyaller 

çağı olarak adlandırılır” (Erdoğan, 1999:22). İşaret ve sinyallerin sistematik ve ortak 

kullanım pratiğine dönüşmesinde güç ilişkileri ile çıkar çatışmalarının yoğun 

belirleyiciliği sözkonusudur. Bu bağlamda hem iletişim konusu ve iletişim tarzı hem 

de arzulanan sonuç, belirli bir ‘örgütlülüğün’ unsurlarını içinde barındırmaktadır. Bu 

örgütlülük, iletişimde sembollere yüklenen ‘amaçlı’ anlamlılığı ön plana 

çıkarmaktadır. İnsan, somut öğelerden, görüntü ve olgulardan hareket ederek 

sembollere ulaşmakta; bu semboller aracılığıyla yaşama ilişkin anlam(lar) 

üretmektedir. Nitekim, toplumsal değerlerin, kuralların ve normların 

oluşturulmasında/pekiştirilmesinde yararlanılan çeşitli kodlar da günümüz 

dünyasındaki güç ilişkilerinin tarzını da ifade etmektedir.  

 

Günlük yaşam, her geçen gün daha fazla görsel kodlara bağımlı olarak 

anlamlandırılmaktadır. Bu kodlar, kimi zaman bir ürün tanıtımında pazarlama 

stratejisi gereği tüketiciyi ürünü satın almaya ikna etmeyi hedeflerken; kimi zaman 
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da gerek televizyon kanalları, gerekse günlük gazetelerde yer alan devingen veya 

durağan görüntüler aracılığıyla yaşama ilişkin olguları haber formatında 

sunmaktadır. “Bütün haber fotoğrafları, konusunun açıklayıcı eşdeğeri olan bir işaret 

üretmek için fotoğraf kodunun göstergelerini kullanırlar. Ancak bu işaretin bir haber 

metası olabilmesi için, bir kavram ya da bir temaya bağlanması gerekir ve böylece 

yorumsal ya da ideolojik bir boyut kazanır” (Hall, 1973:184) görüşünden hareketle 

görüntülerin kendi içsel kodları ekseninde etkin bir araç olduğunu ifade eden Hall, 

medya profesyonellerince sosyal, kültürel ve siyasal değerlerden etkilenmek suretiyle 

oluşturulan bu kodların ‘davranışları’ veya ‘gerçek olayları’ televizyon sinyallerine 

dönüştürdüğüne vurgulama yapmaktadır (aktaran Hobson vd., 1980). ‘Egemen 

kodlar’ın toplumsal yapıda tüketilen güncel olaylar bağlamındaki etkinliğinin önemi 

üzerinde duran Hall, sanki ‘ulusal çıkarlar’a hizmet etmekteymiş izlenimi verilerek 

‘egemen sınıfın çıkarları’nı meşrulaştırıcı bir kodlama stratejisinin benimsendiğini 

ortaya koymaktadır. Bu noktadan hareketle, haber fotoğrafları/görüntüleri, insan 

yaşamında içselleşen ve ritüel bir olgu haline dönüştürülen ‘gündelik hayata’ dair her 

şeyi içinde barındırmaktadır. Nitekim TV ekranları, gazete sayfaları, billboard, 

internet vd. araçlar insanlara kendileri dışında yaşananlara dair ‘amaçlı’ görüntüler 

kodlamaktadır. Bu doğrultuda görüntü tüketiminde oluşan yoğunlukla birlikte 

bireylerin ‘voyörleştiği’1 bir toplumsal yapıda, görüntülerin baskın bir özellik 

                                                           
1 Kavram, fotoğraf kareleri, televizyon ve sinema görüntülerinin ‘yaşam gerçekliğinin’ özünü ve 
değerlerini oluşturduğu durumu ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu bağlamda Baudrillard 
(2004)’a göre “Günümüzde karşımıza sinema olarak konulan şey, söz gelişi toplumsal ve politik 
yaşamdan, manzaraya, savaşa, vs kadar hemen her şeyi ele geçirmiş olan bir sinematografik biçimin 
somut alegorisinden başka bir şey değildir –buna yaşamın bütünüyle senaryolaştırılmış biçimi de 
diyebilirsiniz…. Gerçek giderek sinemayı yok ederken; sinema da giderek gerçeği yok etmektedir…. 
Habere doymak bilmeyen insanlar olduğumuz için yaşadığımız düş kırıklığının da bir sınırı yok; zira 
iletişim araçlarının gücüne oranla sunulan haberin düzeyi insanı umutsuzluğa sürükleyecek kadar 
zayıftır. Bu orantısızlıksa en sıradan olay ya da felaketin değerini hızla düşürüp, yok eden bir 
zorunluluğa yol açmaktadır…. Biz aynı zamanda aşırı anlam bolluğuyla, kusursuz bir anlamsızlığın 
yol açtığı bir korku düzeni içinde yaşıyoruz”. 
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kazandığına vurgu yapan Friend (1998)’e göre, bir iletişim aracı olarak haber 

fotoğrafı, oldukça önemli bir işleve sahiptir.  

 

Bütün dünyada olduğu gibi Türk toplumunda da önemli bir yere sahip olan 

kitle iletişim araçları içerisinde, belirleyici bir yere sahip olan yazılı basının iki temel 

malzemesinden biri yazı ise, diğeri de fotoğraf olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Fotoğraf kitle iletişim işlevini yaygın olarak gösteren etkili bir araçtır. Savaşların, 

sosyal olayların, ekonomik sorunların toplumlar üzerindeki etkileri ve sonuçları; 

kısaca yaşama dair her şey haber fotoğraflarına konu teşkil etmektedir. Bu 

fotoğraflarda hayat bulan görsel hikayeler de taşıyıcı yüzeyler aracılığıyla 

aktarılmaktadır. Fotoğraflara kimi zaman, mutlak gücün bir göstergesi olarak 

hükümet ofislerinde etkin bir biçimde politik amaçlı olarak kullanıldığına 

rastlanmaktadır. XX. yüzyıl, Hitler, Stalin, Saddam Hüseyin gibi pek çok siyasi 

karaktere ilişkin görüntünün yaygın biçimde kullanımı sonucunda sembolleşen bir 

değer olarak fotoğraf, kimi zaman ulusal birliğin göstergesi olurken; kimi zaman da 

Çanakkale’de üstün modern teknolojiyle saldıran işgal kuvvetlerine ‘dur’ diyen genç 

komutan Mustafa Kemal veya Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren Seyit Çavuş2 

gibi yöresel kahramanları tanımak ve/veya tanıtma görevi de üstlendiği 

görülmektedir. Öyle ki, fotoğraf makinelerinden elden edilen görüntülerin 

gazetelerde kullanım sıklığının artmasıyla birlikte tarih, güncel olarak gazete 

sayfaları aracılığıyla yazılır hale gelmektedir.  

                                                           
2 Seyit Çavuş, Çanakkale savaşının kaderini değiştirdiği iddia edilen bir kahramandır. Söylenceye 
göre 276 kg ağırlığındaki mermiyi topa verip, ateşledikten sonra önde giden İngiliz savaş gemisi 
Agamemnon’un batmasını sağlamış, ardından gelen gemilerin boğazı geçmekten vazgeçmesini 
sağlamıştır. Savaş sonrasında yaşanan mucizevi davranışı tekrarlayıp yerli ve yabancı basına poz 
vermek amacıyla mermiyi sırtlamasına karşın kaldıramamış, boş kovan mermisiyle poz vermek 
(bkz.Ek 1-10) zorunda kalmıştır (Aydemir, 1972:221-235).  
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Kitle iletişim araçlarında, özellikle toplumsal yapıdaki ilişkilerin 

yönlendirilmesinde görselliğin egemen bir tarz olarak tercih edilir hale gelmesi, 

iletişim kuramları bağlamında üç temel yaklaşım aracılığıyla ele alınmaktadır: 

Tutucu, liberal ve eleştirel yaklaşımlar. Tutucu yaklaşım, insan davranışlarının 

önceden kazandırılmış olan görsel alışkanlıklar aracılığıyla şartlandırılmış olduğunu, 

beyne önceden  nüfuz etmiş olan stereotip olgular sayesinde bireyin görmeden 

olgular hakkında bilgi sahibi olmasına olanak sağladığını ifade eder (Lippmann, 

1965:53-62). Bu yaklaşıma göre, görsel hafızaya endeksli bir mesaj 

üretimi/algılanması söz konusudur. Bireylerin zihninde sıklıkla tekrar edilen 

görüntüler aracılığıyla yerleştirilen görsel metaforlar, atılan sihirli mermiler ve/veya 

enjekte edilen hipodermik iğne aracılığıyla önceden yerleştirilen olgular ekseninde 

tepkilerin oluşmasına olanak sağlanmaktadır (Lippmann, 1965:76-84 ve 103-107).  

 

Liberal-çoğulcu yaklaşım haber fotoğraflarının topluma, yaşama dair olup 

biteni aktarmak, olayları açıklamak, konu hakkında insanları bilgilendirerek, bugüne 

dair yaşananların gelecekte hatırlanmasını sağlamak ve insanların sorunlarının 

çözümlenmesinde yardımcı olacak bilgileri aktarmak gibi özellikleri içeriğinde 

barındırdığına işaret etmektedir. Eleştirel bakış açısı ise basında kullanılan haber 

fotoğraflarında gösterilen (ve/veya gizlenen) olguların, egemen söylemin merkezinde 

yer bulan içeriğiyle, toplumsal ve siyasal kararların kitlelerce benimsenmesini ve 

desteklenmesini sağlamadığını vurgulamaktadır. Haber fotoğrafçısı Ken Light 

(1995)’ın yorumuyla, insanlara haber fotoğraflarıyla, göremedikleri veya görmek 

istemedikleri açıdan hayat gösterilmekle birlikte medyanın bunu yansıtışı tam olarak 

açık ve net değildir. Bu yaklaşıma göre, haber fotoğrafları ile iktidarın 
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söyleminin/ideolojisinin bir yansıması ve/veya yeniden üretimi 

gerçekleşebilmektedir. Paulo Freire’nın “Toplumun hakimiyetini elinde bulunduran 

seçkinler, kitleleri kendi amaçları doğrultusunda biçimlendirmektedirler” (aktaran 

Schiller, 1993:9) saptamasının, Alvin Toffler (1990:95)’ın “bilgiyi kontrol edenler 

gücü de ellerinde  tutarlar” şeklindeki değerlendirmesiyle örtüştüğü görülmektedir. 

Bu bağlamda medya, toplumsal görüşün şekillenmesine katkı sağlamaktadır. İnancın, 

insan davranışları üzerine olan etkisi göz önüne alındığında, birinin diğerinden 

beklediklerini tayin etmesi, gerçeğin biçimlenmesine yardımcı olmaktadır 

(Eisenberg’den aktaran Schiller, 1993:25). Bir başka şekilde ifade edildiğinde gücü 

elinde bulunduranların görüntüleri kullanmak suretiyle toplumsal belleğin 

biçimlenmesine etkide bulunduklarını söylemek mümkündür. Bu noktadan hareketle 

Lippmann, bireylerin kafalarındaki görüntüler doğrultusunda hareket ettikleri 

yönündeki saptamasıyla görüntülerin toplumsal platformda düşünceleri 

yönlendirebilme ve ortak payda sağlayabilme yetisine sahip olduklarını 

vurgulamaktadır (Perlmutter, 1998:97-99). Tarihten bir örnek üzerinde 

değerlendirildiğinde Vietnam Savaşı sırasında medyanın, politik tavrın 

belirlenmesinde, özellikle toplumsal bilincin oluşması bağlamında bir oydaşma 

sağladığı görülmektedir (Perlmutter, 1998:38). Vietnam’da savaşa ilişkin 

görüntülerin alınması, dağıtılması ve kullanılması konusunda basına gösterilen 

kolaylıklar paralelinde kitle iletişim araçlarında (gazete ve dergiler) yayımlanan 

haber fotoğraflarının görece sansürsüz/doğrudan olması sonucunda (!) “anti-

militaristik Amerikan bakış açısı oluşmuş ve savaş aleyhtarı gösteriler artmıştır. 

Yayıntaş (2002:71)’a göre, Başkan Nixon’un medyaya getirdiği sınırlılıkların sebebi, 

medyanın Vietnam Savaşı’nda Amerika’dan çok düşman lehine çalışmış olmasıdır. 
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Vietnam Savaşı sonrası medyada görüntü kullanımına ilişkin geliştirilen yeni strateji 

halkı savaşın sonuçları doğrultusunda sorgulayıcı olmaktan çok, 

oyalamaya/aldatmaya yöneliktir. Nitekim, Clark (2004:155-158)’e göre 

“Vietnam’daki savaş alanlarından gönderilen rahatsız edici görüntüler, Amerika 

içinde oluşan sosyal krizlerin nedenlerinden biri durumundadır. ABD müdahalesinin 

doğruluğu ve etkinliği hakkındaki kamuoyu endişesinin Amerika içinde artması, 

haber sunuş biçimindeki belirli sınırlamaları beraberinde getirmiştir. Bu süreç içinde 

‘paketlenmiş mutlu haber’ sunumu stratejisi geliştirilmiştir”.  

 

Tutucu yaklaşım (Lippmann, 1965; Goldberg, 1993; Stepan, 2000), haber 

fotoğraflarını, toplumsal boyutta yaratılmak istenen bir etkinin oluşmasında ve/veya 

manipülasyonunda kullanılabilecek güçlü bir propaganda malzemesi olarak 

görmektedir. Bu yaklaşım haber fotoğrafını dünyayı değiştirebilecek kadar güçlü bir 

silah metaforu bağlamında görürken; liberal-çoğulcu yaklaşım (Mitchel, 1994; 

Chapnick, 1995; Sontag, 1999) ise fotoğrafı, habere tanıklık etme özelliği açısından 

haberin doğruluğunun bir kanıtı olarak sunmaktadır. Buna karşın eleştirel yaklaşım 

(Trachtenberg, 1980; Cuross, 1983;  Berger, 1988, 1988;  Barthes, 1992, 1997, 2000; 

Perlmutter, 1998; Newton, 2001) fotoğrafı, “görünen gerçekliğin göreceliğini ön 

plana çıkarırken, gösterdiklerinin biçimlendirmişliği bağlamında sınıf egemenliğinin 

sürdürülmesinde merkezi bir role sahip ideolojik bir araç” olarak nitelemektedir. 

‘Fotoğrafı, temsil ettiği gerçeğin bir ifadesi olarak’ gören tutucu yaklaşımın tersine 

eleştirel yaklaşımda ‘fotoğraf, gerçeğin ifadesi olabildiği gibi olmayabilir de’. 

Buradan üzerinde durulması gereken nokta ‘ne tür bir gerçeğin’ sunulmak 

istendiğine bağlıdır. Öyle ki, fotoğrafı çeken foto muhabiri, seçen foto editörü, 
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sayfaya yerleştiren sayfa tasarımcısı ve haber müdürü, kişisel ve kurumsal bağlamda 

dünya görüşleri, örgüt yapısı ile çıkar ilişkilerinden hareketle ‘sunulanın’ içeriğini 

belirlemekte/oluşturmakta/inşa etmektedirler. Eşdeyişle, üretim süreci nesnel ve 

tarafsız bir yapıya sahip değildir. Bu bağlamda haber fotoğrafını çeken kişinin hayat 

görüşü ile fotoğrafı taşıyan yüzeyin (gazete, dergi, TV vb.) ideolojik görüşünün 

varlığının haber fotoğrafının doğruluğuna, inandırıcılığına ve tanıklığına etkide 

bulunacağı unutulmamalıdır. 

 

Haber formatıyla, insan yaşamının vazgeçilmez olgularının anlık ifadesi olan 

ve hayatın içinden gelen görüntüler, devingen olsun veya olmasın liberal anlayışın 

ortaya koyduğu gibi yaşamın içindeki tüm seslerin ifade bulduğu, her kesimin 

tarafsız, nesnel bir biçimde temsil edildiği bir yapı biçiminde sunulmaktadır. Aksine 

bu görüntü ve semboller, bağlamından koparılarak yeniden kodlanan ve yeniden 

içerik kazanan ideolojik birer sunumdur. Bu bağlamda haber “her şeyin, her şeyle 

değiş tokuş edilebildiği bir dünya’da” (Baudrillard, 2004) alınır-satılır olan bir 

özelliğe sahiptir. Dolayısyla nesnel anlam ifade etmez.  

 

Toplumsal yaşama ilişkin olayların görsel kodlarla biçimlendirilmiş sunumu 

olan haber fotoğraflarının, medyada kullanımında farklı kodlamalar ortaya 

çıkmaktadır. Öyle ki, görüntülerin taşıyıcı yüzeyler üzerinde nasıl, nerede, hangi 

boyutta sunulduğu, haber fotoğrafçısının üslupsal kaygıları ve fotoğraf editörünün 

duruşu bu ideolojik kodlamaların oluşumunda belirleyici rol oynamaktadır. Light 

(1995:43)’a göre, “Çekilen her fotoğraf, fotoğrafçının süzgecinden geçer. Bu süzgeç, 

fotoğrafçının eğitimi, yaşam durumu ve bireysel ön yargılarından oluşmaktadır”. 
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Light’ın, haber fotoğrafçısının üslupsal kaygıları bağlamında biçimlendirdiği ‘süzgeç 

yaklaşımı’ doğru olmakla birlikte yetersiz kalmaktadır. Bunun nedeni de fotoğraf 

editörlüğü müessesesinin belirleyiciliğiyle birlikte taşıyıcı yüzeyin ideolojik çizgisini 

dikkate almamasıdır. Dahası, günümüz masa üstü görüntü üretim stratejileri 

doğrultusunda oluşan ‘composograph’3, var olmayan görüntülerin oluşturulmasına 

olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla, Avedon (1997)’un “Bütün fotoğraflar doğrudur, 

ama hiçbiri gerçek değildir!” saptaması, üretilen görüntülerde anlamın nasıl 

kodlandığına ilişkin bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Avedon’un ifadesinde 

de görüldüğü gibi fotoğrafın toplumsal yaşamı olduğu gibi yansıtıp/yansıtmadığı ya 

da gerçek olup/olmadığından ziyade yaşamın fotoğraf karesi içinde kurgulanarak 

sunulduğu, dolayısıyla gerçeklik olgusunun  dikdörtgen çerçeve içindeki 

tartışılabilirliğini belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Öte yandan günlük hayata 

ilişkin toplumsal eylemler sonucunda haber olgusunda yer alan kimi görüntüler ise 

haberin kendisi haline gelmektedirler. Ancak bu görüntülerin taşıyıcı yüzeye 

aktarılması sırasında (haber fotoğrafına dönüşümünde), haberin sunulduğu aracın 

sahipliği, gösterilenlerin anlamlandırılması açısından kimi zaman belirli bir amaca 

hizmet eder tarzda ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla taşıyıcı yüzey, haber 

fotoğrafının sunumu açısından yönlendirici bir platform özelliğine sahiptir. Burton 

(1995: 24-43)’a göre bu bir anlam inşa etme eylemidir. Öyleyse haber fotoğrafını 

üzerinde taşıyan yüzey de görünen kodlardan fazlasını içermesi olağan bir durum 

                                                           
3 İlk olarak Ken Krobre’nin 1980 yılında yazmış olduğu ‘Photojournalism:The Professional 
Approach’ başlıklı kitapta kullanılan bu kavram, New York Evening Graphic gazetesinin editörü 
Emile Gavreau ve sanat yönetmeni asistanı Harry Grogin tarafından, yaratılan sahte haber 
fotoğraflarının anlamlandırılmasında kullanılmıştır. İlk composograph uygulaması, sansasyonel bir 
boşanma davası sırasında yargıcın mahkeme salonundan fotoğrafçıları çıkarması sonrasında 
boşanmanın görsel olarak anlatılması için New York Evening Graphic çalışanlarının verdikleri 20 
farklı fotoğraftan oluşturulmuş sahte boşanma davası görüntüleridir. Gazete, görüntünün sahte 
olduğunu küçük bir baskının ardından kabullense de, okuyucuların olağanüstü ilgisiyle karşılaşılmıştır 
(Lester, 1999). 
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olarak karşılanmalıdır. Nitekim taşıyıcı yüzey olarak kullanılan platformun 

fotoğrafın okunma koşullarını etkilediği değerlendirmesinde bulunan Özkök (1982), 

gazetede yer alan bir fotoğrafın okunmasında gazetenin zaman kipinin etkinliğinin 

altını çizmekte ve görüntünün de bu doğrultuda okunduğunu/anlamlandığını iddia 

etmektedir. Öyle ki, II. Körfez Savaşı sırasında (2003) Umm Kasr’daki çatışmalara 

ait herhangi bir görüntü bugün için sadece fotografik bir değer oluştururken; o an için 

haberin ta kendisidir! Tıpkı Taliban’ın Afganistan’daki dünya kültür mirası Bamiyan 

Buda heykellerini yok etmesi, Amerika’da gerçekleşen 11 Eylül 2001 Olayı, 

İstanbul’daki İngiliz Konsolosluğu’na yönelik terörist saldırılar, İspanyada 

gerçekleştirilen tren bombalama eylemleri, ya da Saddam Hüseyin’in yakalanması 

olaylarında olduğu gibi. Her dört örnek eylem açısından da haber fotoğraflarının 

haberin kendisi olması ortak özellik olarak sunulabilir. Bir başka deyişle, yaşanan 

olaylarda haber fotoğrafları haberin destekleyicisi, inandırıcılığına dair güvenilir bir 

kanıt veya belge olmaktan ziyade haberin öznesini ve/veya omurgasını oluşturmakta, 

dolayısıyla haberin kendine dönüşmektedir.  

 

Yüzeyin farklılaşmasının anlama olan etkisine yönelik benzer bir yaklaşımı 

da ‘fotoğrafın anlamının sıkıştırıldığı yüzey tarafından belirlendiğini’ belirten 

Marksist eleştirmen Susan Sontag’da görmek mümkündür. Sontag (1999:125)’a 

göre, Eugene Smith’in fotoğrafladığı  Japon balıkçı köyü Minamata’da civa 

zehirlenmesinden ölmekte olan kişilere ait görüntüler, siyasi bir gösteride, bir 

fotoğraf dergisinde, kontak baskıda, bir galeride, bir kitapta veya oturma odası 

duvarında farklı anlamlar taşımaktadır. Anlamsal farklılığın oluşumunda belirleyici 

olan yine fotoğrafın “nerede”, “nasıl”, “ne’lerle birlikte” kodlandığının yanı sıra 
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“kime hitaben” sunulduğudur. Buna karşın Flusser (1991:58) ise Sontag’ın 

yaklaşımına eleştirel bir yorum getirerek, yüzeyin anlama olan katkısından ziyade 

fotoğrafın yapısına olan etkisini vurgulamakta; bilimsel dergilerde (nerede) yer alan 

bir fotoğrafın yapısını (nasıl ve kime hitaben) bildirici/öğretici bir özelliğe sahip 

görünürken; politik ve ticari afişlerde, reklamlarda yer alan (nerede, nasıl, nelerle 

birlikte ve kime hitaben) fotoğrafların ise buyurucu bir yapıya sahip olduklarını ifade 

etmektedir. Fotoğrafın yapısını oluşturan alanlar/sahalar arası farklılıklar 

düşünüldüğünde, fotoğrafın iç ve dış dinamiğini oluşturan kodlamaların değişmesiyle 

birlikte fotoğrafın içeriğinde de farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır. 

 

Taşıyıcı yüzey üzerinde haber fotoğrafı sunumuna ilişkin bir başka saptama 

ise Ewen (1996:52)’ın bilginin stilize edilişi yaklaşımıyla ifade edilmektedir. 

Nitekim, Ewen 1980’lerden sonra yaşanan globalleşme olgusu üzerine yapmış 

olduğu değerlendirmede, yaşanan dünyaya dair alınan ve verilen bilginin stile, stilin 

bilgiye, bilginin de yeniden stil haline dönüştüğünü, bunun da en yaygın olarak 

devingen görüntülerin sunum platformu olan televizyonda yaşandığını ifade 

etmektedir. Ewen’ın anlamın inşasında stüdyo, ışıklar ve Anchorman üçgeni üzerine 

kurduğu stil/imaj olgusunun, taşıyıcı yüzey, haber fotoğrafçısı ve fotoğraf editörü 

bağlamında haber fotoğrafına da uyarlanması mümkündür. Genelde taşıyıcı yüzeyin 

yayın ilkeleri, özelde ise kurumsal çıkarlar haber fotoğrafının içeriğinin, fotoğraf 

editörünün görüntü oluşturma stratejileri üzerindeki yaptırımları doğrultusunda 

şekillenmektedir. Stile yönelik bir başka yaklaşım ise teknolojinin belirleyiciliği 

üzerine kurulmaktadır. 1989 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de 

gerçekleşen Tianenmen Meydanı olaylarına ilişkin devingen görüntülerden, durağan 
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görüntülerin elde edilip (bkz Ek 1-4), Time ve Newsweek gibi dergilere kapak 

yapılması ile başlayan süreç, günümüzdeki masaüstü görüntü üretim stratejisi olarak 

bilinen dijital görüntü elde etme, aktarma ve kullanma biçimi ‘composograph’ 

halinde süregiden ve okuyucu/izleyici/tüketici kitleyi yönlendirme aşamasının da ilk 

göstergesidir. Olgu, kimi zaman yüzey üzerinde haber fotoğrafının manşet ve 

fotoğraf altı yazısıyla birlikte kullanımıyla gerçekleşirken; kimi zaman da haber 

fotoğrafçısının ve haber editörünün üslup kaygıları doğrultusunda görüntünün 

çerçevelenmesi ve/veya yoktan var edilmesiyle de tecrübe edilebilmektedir (bkz. 

Ek1-8). Bir başka ifadeyle, taşıyıcı yüzey neyin, nasıl görünmesini isterse 

kodlamalar toplumun görüşünü o doğrultuya yönlendirecek şekilde 

tasarlanmaktadır. Aksi bir durumun geçerli olmamasının temel nedeniyse, fotoğraf 

editörünün gazete üzerinde yayımlanabilecek olan görüntüyü süzgecinden geçirip 

geçirmemesinde aranmalıdır. Bu bağlamda, gazetelerde yayımlanan haber 

fotoğrafları, ele alınan konu ne olursa olsun ve olay dünyanın neresinde gerçekleşirse 

gerçekleşsin, gazetenin ideolojik çizgisi doğrultusunda aktarım yapabilme gücüne 

sahiptir. Bu aktarım sırasında tarafsızlık ve nesnellik söz konusu olmadığı gibi; 

haberin, gazetenin ideolojik çizgisi doğrultusunda görülmesi ve/veya okunmasını 

gerektirmektedir (bkz. Ek 1-15).   

 

Günlük yaşam pratiklerinde özellikle kamuoyu oluşturma, halkın desteğini ve 

onayını alma konusunda gerek televizyon ekranlarından akan devingen görüntüler, 

gerekse gazete sayfalarında yer bulan haber fotoğrafları, habere konu olanlar ile 

haberi sunanlar açısından büyük önem taşımaktadır. Habere konu olan birey kendi 

deneyim, tecrübe ve pratiklerini diğer bireylerle paylaşma çabasına girerken; tarafsız, 
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nesnel, bağımsız ve idealist bir örgütlü medya yapısından çok, kendi görüş ve 

yaklaşımının olabildiğince uzağında, yönlendirme amaçlı ve kapitalist ticari bir 

endüstriyle karşı karşıyadır. Kitle iletişim araçlarının farklı amaçlarla sosyal 

manipülasyonlar gerçekleştirme çabasına girdikleri bu süreçte, haber sunumlarıyla 

habere konu olanların da içerisinde bulunduğu bütün bir toplum yoğun görsel 

bombardımana maruz kalmaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında geliştirilen 

kalkınma ve modernleşme politikalarının da etkisi ile kapitalist pazarlardan yine bu 

pazar çevrelerince ‘sanayileşememiş’, ‘az gelişmiş’, ‘geri kalmış’ gibi 

tanımlamalarla nitelenen ülkelere doğru tek yönlü ve yanlı bir haber akışının 

başladığı görülmektedir (Erdoğan, 2000). Halkın sadece toplumsal platformda 

gerçekleşen olayları ve bu olayların öznel yaşamlara olan olumlu veya olumsuz 

etkilerinin yansımalarına ilişkin gerçekleri de bilmeye hakkı vardır. Nitekim 

toplumun geniş kesimlerine ulaşabilme imkanına sahip kitle iletişim araçları 

aracılığıyla, ki bunlar arasında televizyon, radyo, gazete ve dergiler ön planda 

gelmektedir, bireyler üzerinde sosyo-psikolojik ve kültürel etkiler yaratılmakta ve 

görsellikle desteklenmiş mesajlar kanalıyla da bireyler, haber formatında genelde 

görüntüleri, özelde ise yaşam biçimlerini ‘tüketime’ yönlendirilmektedir. Bir başka 

deyişle basında tüketilen görüntüler aracılığıyla “toplumun, sosyal ve siyasal yapının 

rengini ve biçimini yansıtmaktadır” (Güvenir, 1991:23). Basında yer alan haberler 

toplumsal beklentilerin yansımaları olmalıdır ki, geniş bir tüketim yelpazesi içinde 

yer alabilsinler.  Daha kapitalizmin kuruluş döneminde Tocqueville ve Balzac’ın da 

bu görüşü destekler nitelikte saptamalar yaptıkları görülmektedir. Nitekim 

Tocqueville “Bir gazete ancak geniş kitlelerin ortak duygu ve ilkelerini yayınlarsa 

yaşayabilir’ derken; Balzac ise konuya “Gazeteler kamuya arzuladıkları 
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düşüncelerin gölgelerini satan bir dükkandır” (Tılıç, 1998:366) şeklinde 

yaklaşmıştır.  

 

Bu durum günümüz toplumlarında yaşamın anlamlandırılmasında kitle 

iletişim araçlarını ön plana çıkarırken; görüntülerin de hayatın belirli “amaçlı” 

kodlamalar üzerinden anlamlandırılmasına, mesajların geniş kitleler üzerine olan 

etkinliğine ilişkin tartışmaların ana eksenine yerleşmesine de sebep olmaktadır. Daha 

geniş bir bağlamda değerlendirildiğinde ise fotoğraf, ister sanatsal amaçlar güden 

‘estetik’ kaygılarla, isterse yaşanan ‘katı’ gerçekliğe (!) tanıklık eden doğrulayıcı bir 

belge olarak kullanılmış olsun, toplumsal ilişkileri ve bu ilişkilerin oluşturduğu 

yapıyı açıklamak bakımından “anahtar” rol oynamaktadır. Dolayısıyla görüntüler, 

toplumsal platformda düşüncelere yön verebilme ve ortak payda sağlayabilme 

yetisini ortaya koyabilmektedir. Öyle ki, gerek yaşanan sürecin ansal boyuttaki 

sembolik ifadesi olarak, gerekse kamuoyu bilincini farklı bir boyuta yönlendirme 

açısından bir propaganda yöntemi olarak fotoğraflar topluma sunulmakta; toplumun 

nabzını tutmak amacıyla herhangi bir eylemin öncesinde ve sonrasında iktidar 

tarafından kamuoyu oluşturmak amacıyla kitleler görüntü bombardımanına 

tutulmakta ve yaşama ilişkin enformasyon ihtiyacını kitle iletişim araçlarında gideren 

bireyler, iktidarın düşünce ve istekleri doğrultusunda yemlenmektedirler. Bu süreç 

içinde iktidar bir baskı unsuru olarak iletişim kanallarına doğrudan etkide 

bulunabileceği gibi kurumsal yayın ilkelerini öne sürerek ‘oto-sansür’ 

uygulamalarını ortaya koyabilmekte ve bunu da halkın duygularını rencide etmemek 

söylemi üzerinden meşrulaştırabilmektedir.  
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Basın/yayın kuruluşlarınca gerek toplumsal boyutta oluşturulmuş görsel 

belleği etkilemek gerekse istenen doğrultuda toplumu yönlendirmek amacıyla bilinçli 

bir şekilde kullanılan görüntüler ve/veya haber fotoğrafları, gündemde hiç olmayan 

bir konuyu gündeme getirmek, gündemde tutmak ve kamuoyunu oluşturmak amacı 

doğrultusunda kullanılabilmektedir. Çünkü görüntü bir imtiyazdır. Stepan (2000:6)’a 

göre, görüntüler kimin yanında ise işlerin istediği doğrultuda gitmesine yönelik 

oldukça önemli bir şansa sahip demektir. Bu yüzden etkili lobicilerin arasında 

görüntü üreticileri yer almaktadır.   

 

Görüntülerin etkinliğine ilişkin bir başka yaklaşım ise yaşadığımız dünyayı 

görünümler evreni olarak niteleyen Baudrillard’a aittir. Toplumsal yaşamın bir 

caydırma evreni haline dönüşmesinin en önemli silahı ‘görüntüler + söz = medya’dır. 

Yaşama ilişkin her şey görüntü veya sözlere dönüştürülmekte dolayısıyla hayat, 

teknolojinin yardımı ile anlamlandırılmaktadır (Baudrillard, 1998:13). Bu bağlamda 

haber fotoğrafı da tek başına veya kullanıldığı iletişim aracının özelliklerine göre 

onun dilinde, yaşamı çerçeveleyip çoğaltan, kurgulayan, saptıran, yücelten veya 

yaratılmak istenen etki doğrultusunda yeniden oluşturan etkili ve düşündürücü bir 

silaha dönüşebilmektedir. Abbott’a göre, fotoğraflar eğer toplumu düşünmeye, 

harekete geçirmeye itecek güce sahip değillerse, işe yaramaz görüntülerden başka bir 

şey ifade etmezler (aktaran Trachtenberg, 1980:183). Bu yüzden  haber fotoğrafı 

toplumu harekete geçiren bir katalizör olarak nitelenebilir. Çünkü yapısı itibariyle 

ideolojik bir kodlamanın gerekliliğini yerine getirmek için uygun şartları içinde 

barındırabilmektedir. Aynı zamanda provoke edici olması, taşıyıcı yüzey üzerinden 

toplumsal boyutta iletişim sağlayabilmesi ve kamuoyu oluşturabilme yetisini içinde 
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barındırabilmesinden ötürü fotoğraf, sosyo-kültürel faktörlerin etkisi altındaki 

zihinde anlamlı görsel kodlar haline dönüşmektedir.  

 

Öte yandan gerek ekranlarda, gerekse gazetelerde belirli görüntülerin sıkça 

tekrar etmesi sonucunda okuyucu/izleyici kitlede, bu görüntülere karşı bir aşinalık 

oluşmakta, böylece yaşanan dönemin, veya kültürün tanımlanmasında bazı 

görüntülerin sembolleşmesiyle birlikte yaşanan döneme ilişkin bağlantı da 

kurulabilmektedir. Nitekim, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana fotoğraftan, bilinci 

yönlendirebilen, kamuoyu oluşturabilen bir araç olarak kitle iletişim araçlarında, 

kamuoyunu ilgilendiren konularda halkın en önde gelen enformasyon kaynağı 

(Alemdar ve Erdoğan’a 1998:187) olarak toplumsal sorunların zamansal sınırlılıklar 

kapsamında saptama ve çözümleme yapmaya yardımcı bir araç olarak 

yararlanılmaktadır. Yararlanmanın platformu yayıncılık bağlamında gazete-dergi-

ajans üçgeninde gerçekleşirken, kitleler fotoğraf tüketen topluluklar haline getirilmiş, 

toplumsal boyutta görüntü bağımlılığının oluşması sağlanmıştır. 

 

Gündem oluşturma yaklaşımının temelinde kitle medyasının ne 

düşüneceğimizi bize anlatmada başarılı olamamasına karşın, ne hakkında 

düşüneceğimize karar verme konusunda oldukça başarılı olduğunu ifade eden 

anlayışın öncüsü Bernard C. Cohen’dir. Cohen (1963:120), “medyanın, yayın 

yoluyla kamuoyuna ilişkin en önemli sorunları belirlemesi sonucunda kamu ve 

siyaset gündemi de etkilenmektedir” görüşündedir. Buna göre “ne kişiler, ne de 

kanaat önderleri, medyanın konular arasından yaptıkları seçimleri kontrol 

edebilmektedir” (Dearing ve Rogers’tan aktaran Yüksel, 2001:186). Bir başka 
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deyişle medya endüstrisinde liberal-çoğulcu yaklaşım kapı tutucusu olarak 

tanımladıkları editörler ve genel yayın yönetmenleri “hangi haberin aktarılıp, 

hangisinin dikkate alınmayacağına karar vermekle birlikte haberin gazetenin 

neresinde, nasıl ve ne oranda sunulacağını belirleme konusunda da etkilidirler” 

(McCombs ve Shaw’dan aktaran Graber, 1990:78-79). Öyle ki, taşıyıcı yüzey 

üzerine yerleştirilen fotoğrafın hacmi, kullanıldığı alan, etrafına yerleştirilen 

görüntüler, renk, manşet, fotoğraf alt yazısı vd. enformasyonlar, anlam kurulması 

sırasında taşıyıcı yüzeyin mülkiyetine sahip olanın çıkarları ve istekleri 

doğrultusunda kurgulanmaktadır (bkz. Ek 1-11). Özkök (1982:171)’ün de belirttiği 

gibi “bir fotoğraf daima gösterdiğinden çok daha fazlasını içinde barındırır. Bu 

nedenle fotoğraf, okunması gereken bir metin olarak değerlendirilmelidir”. Nitekim 

haberin sahip olduğu kendine özgü yapı, haber fotoğrafında da görülmekte ve bu 

yapıda haber fotoğrafının dil yetisi, haber mantığı ile fotoğrafın teknolojik 

belirleyiciliği, muhabir ekseninde kesişirken; fotoğraf editörünün ve yer aldığı 

taşıyıcı yüzeyin ideolojik tavrı doğrultusunda şekillenmektedir. Bu bağlamda 

gazeteler açısından haber fotoğrafının görevi, habere konu olan herhangi bir olayın 

inandırıcılığını arttırmak iken; güvenilir bir kanıt olarak gerçekleşen durumu 

anlatma, tanımlama ve ispatlama ekseninde belirlenmektedir.  

  

Genelde haber, özelde ise haber fotoğrafı bağlamında editöryel seçicilik 

sonucu oluşturulan/kurulan haber, yine editöryel bir seçicilik sonucunda medyada ne 

oranda temsil edileceğini belirlemektedir. 11 Eylül saldırıları sonucunda, terörün 

sorumlusu olan Laden’i barındırmakla suçlanan, üzerine bombalar yağdırılan Taliban 

ve Afganistan hakkında 2. Körfez Savaşı öncesi medyada herhangi bir haberin yer 
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almaması düşündürücüdür. Ayrıca, Irak’a düzenlenen operasyonun temel gerekçesi 

olarak geniş çaplı kitlesel yıkıma yol açabilecek savaş araçlarının üretilmesinde 

kullanılan kimyasal maddelerin varlığının Amerikan Ulusal Haber Alma Teşkilatı 

CIA’nın istihbaratları üzerinden meşrulaştırılmasıdır ki bu durum gerek Türk gerekse 

dünya medyasında Irak, Saddam ve 11 Eylül üçgeninde çıkmış olan ya da çıkmayan 

haberlere ilişkin tartışılır bir gerçekliği ortaya koymaktadır. 11 Eylül 2001 Olayı 

sonrasında gündem, medyanın karar komutanları olan (!) editör, haber direktörü ve 

yayın kurullarınca belirlenerek kurulmuş ve zamanı gelince de sonlandırılmıştır. 

Dolayısıyla günümüz medya kanallarından herhangi birinde hiç yayımlanmamış, 

bilinmeyen, şok edici görüntülerin (!) kullanılması sonucunda toplumsal içerikli 

sorunların gündeme getirilmesi ve gündelik hayata dair konu başlıklarının 

oluşturulmasına hizmet etmekle birlikte toplumun ne zaman, ne oranda, ne sürede, ne 

hakkında düşüneceğine de karar verilmektedir. Basın yoluyla halk üzerinde 

uyandırılan ‘görece’ gerçeklerin tarafsız ifadesi veya yansımasının platformu olan 

gazete ve televizyonlarda yer alan habere dair durağan veya devingen görüntüler 

incelendiğinde, özünde toplumsal olayları düşünme ve toplumsal yaşama ilişkin 

konular/olaylar üzerinde edimde bulunma yetisinin kitle iletişim araçlarınca sunulan 

enformasyon örüntülerince biçimlendirildiği görülmektedir. Dolayısıyla basında yer 

alan bir fotoğraf sayesinde iktidar politikalarının meşrulaştırılması veya eleştirilmesi 

olanaklı hale gelmekte, dahası kitlelerin ikna edilmesinde ya da iktidara yönelik 

güven duygusunun oluşturulmasında fotoğraflara sıklıkla başvurulmaktadır. Ancak 

soruna ilişkin en yoğun tartışma, gazetelerde yer alan haber fotoğraflarının toplumsal 

gerçekliği ‘nesnel’ olarak gösterip göstermediğine ilişkindir. Okuyucular açısından 

gazetelerde yer alan haber fotoğraflarının oluşturduğu toplumsal yapının 
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biçimlenmesinde neyin, nasıl görüleceğine genel yayın yönetmeni, haber müdürü ve 

fotoğraf editörleri (kısaca medya profesyonelleri) tarafından karar verilmektedir. Bu 

bağlamda objektif bir araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle haber 

fotoğrafını oluşturan temel ölçütlerin belirlenmesi ve taşıyıcı yüzeyde  görülen 

farklılaşma ile bu ölçütlerin herhangi bir haber üzerine nasıl yansıdığının saptanması 

gerekmektedir.   

 

Baudrillard (2003)’a göre, “günümüz toplumları görüntüye bağımlı 

topluluklar haline gelmişlerdir”. Gerek televizyon ekranlarından aktarılan 

“devingen” görüntüler, gerekse gazetelerde yer alan “durağan” haber fotoğrafları 

aracılığıyla toplum duyarsızlaştırılmakta ya da yönlendirilmektedir. Dolayısıyla 

günlük gazeteler aracılığıyla yoğun bir şekilde topluma sunulan görüntülerin, iddia 

edildikleri gibi tarafsız ve yansız olmadıkları, tartışılması gereken önemli bir boyutu 

içerdikleri kolayca ileri sürülebilir. Bu kapsamda çalışmada, (i) dünya genelinde 

ekonomik, politik, sosyal, kültürel, psikolojik ve uluslararası ilişkiler konulu olaylara 

etkisi nedeniyle ‘Milenyum’un İlk Trajedisi’, ‘Yeni Çağ’ın Başlangıcı’, ‘Amerikan 

İmparatorluğu Düşlerine Saldırı’ gibi farklı kavramlarla özetlenen 11 Eylül 2001 

Olayı’nın Türkiye’de yayımlanan farklı ideolojik içeriğe sahip gazetelerde ‘haber 

fotoğrafı’ formatında nasıl sunulduklarının, (ii) 11 Eylül 2001 Olayı fotoğraflarında 

‘neyin’, ‘nasıl’ gösterildiğinin ve (iii) yapılacak olan araştırmada seçilen gazetelerde 

yer alan haber fotoğraflarını oluşturan kodların/şifrelemelerin kullanıldıkları farklı 

ideolojik taban yapısına sahip gazeteler bazında nasıl sunulduklarının, global ölçekli 

sonuçlar doğuran terör olayına ilişkin aynı haber fotoğraflarını yayın politikalarına 

dönüştürerek/bağlamından kopararak ve/veya biçimlendirerek nasıl uygun hale 
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getirdiklerine ilişkin araştırma sorularının sınanmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda 

haber fotoğrafında anlamının manşet ve fotoğraf altı yazısıyla birlikte oluşturulduğu 

noktasından hareketle, habere görsel derinlik kazandıran fotoğrafların, alansal 

büyüklüğün ve kullanıldığı yerin de anlamı etkileyerek okuyucuyu gazetenin 

ideolojik söylemi doğrultusunda yönlendirdiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla 

herhangi bir olaya ilişkin tüm gazeteler aynı fotoğrafı kullansalar bile farklı 

kodlamaların yapmakta; bu kodlama ise belirli bir ideolojik içerik taşımakta ve/veya 

inşa etmekte, hatta haberin ‘kendisi’ olabilmektedir. Bu nedenle çalışma amacı 

doğrultusunda haber fotoğraflarında anlamın nasıl kurulduğu, görsel ilgi merkezinin 

nasıl oluşturulduğu ve haber fotoğraflarının nesnel bir biçimde okunmasının 

mümkün olup olmadığının ele alınması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. 

 

Gazetelerin sahip oldukları farklı ideolojik yapıları kendilerinin haber 

fotoğrafı üretme, dağıtma ve tüketme stratejilerini kuramayacakları bir ortamda bile 

haber fotoğraflarını kendi ideolojik duruşlarına uygun hale getirip kullanabilir 

olmaları, ideolojik kodlamaları nasıl gerçekleştirdikleri ve okuyucularına 

kullandıkları fotoğrafları ne tür uygulamalar ekseninde biçimlendirmek suretiyle 

sundukları konusunda örneklem olarak 11 Eylül 2001 Olayı incelenmiştir. Aynı 

kaynaktan gelen haber fotoğraflarının kullanımı sırasında gazetelerin kendi ideolojik 

çizgileri ekseninde fotoğrafları biçimlendirdiğini kuramsal varsayımıyla gelen bu 

çalışma, kuramsal çerçevesine uygun biçimde tasarlanmış olan yöntemi ve 

yöntemine uygun olarak tasarlanan kodlama çizelgesi üzerinden formüle edilmiştir.  
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Araştırma kapsamında 11 Eylül 2001 Olayı’nın seçilmesinin iki ana sebebi 

vardır. İlki, her ne kadar 11 Eylül soruşturması kapsamında ulusal güveliği sağlayıcı 

kurumlar tarafından bir takım ihbarların bir ay öncesinden alınmış olduğu itiraf 

edilse de 11 Eylül 2001 Olayı birden bire, kendiliğinden gelişen bir olaydır. Sahip 

olduğu muhteşem ekonomik-politik ve askeri gücün getirisi olarak dokunulmaz 

Amerika’ya saldırabilmenin olasılığı soyuttan somuta, kimsenin tahmin edemeyeceği 

kadar kolay bir şekilde geçilebilmesi karşısında tüm dünya hayretler içinde kalmıştır. 

Baudrillard (2004)’a göre “Şeylerin gerçekleştirilmeden önce zihinsel açıdan kabul 

edilmesi gerekmektedir. Mantıksal ve kronolojik düzen bunu zorunlu kılmaktadır. Bu 

bağlamda olay yaşanmadan önce bir olay olasılığı yoktur. Olay yaşandıktan sonraysa 

iş işten geçmiş demektir. Bu yüzden olayın yeniden canlandırılmış biçimini 

sunmanın bir anlamı yoktur çünkü olayın kendisini sunabilmek imkansızdır. Örneğin 

11 Eylül 2001 Olayı önce gerçekleşmiş ve ardından olasılıklarla, nedenler 

üretilmiştir. Bütün söylevler onu açıklamaya çalışmıştır. Oysa olayın öngörülmesi ne 

kadar imkansızsa, yeniden canlandırılması da o kadar olanaksızdır. Keza CIA 

uzmanları saldırının gerçekleşmesinden önce konuyla ilgili bütün bilgilere sahip 

olmakla birlikte böyle bir olasılığa inanmamışlardır. Çünkü bu düşgücünün 

sınırlarını aşıp geçen bir şeydi. Bu türden olaylar her zaman düşgücünün sınırlarını 

aşıp geçmiştir. Dolayısıyla 11 Eylül tarihi değil, tarih-ötesi olaydır”.  Kameralar 

sadece o an için olanı kaydetmişlerdir. Olayın hemen akabinde kaydedilen görüntüler 

kargaşa içinde kendini olay mahalline atabilen haberciler veya tesadüfen orada 

bulunan amatör kameralar tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonrası ise tamamen devlet 

kontrollü ve tek bir kamera tarafından ve belge olması adına kaydettirilmiştir.  

İkincisi ise olayın global ölçekte öneme sahip olması ve Türk basınının dışında 
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gelişmesidir. Nitekim, olaya ilişkin kullanılan görüntüler hemen hemen aynıdır. 

Böylece gazetelerin ideolojik farklılıkları fotoğraf kullanım stratejileri üzerinden 

saptanabilecektir. Haber analizleri doğrultusunda pek çok kez yapılan araştırmalara 

yeni bir yaklaşım getirecek olan bu araştırmanın kaynağı olarak televizyon 

görüntülerinden ziyade gazetelerde yer alan haber fotoğrafları tercih edilmiş olması 

aşağıdaki gibi gerekçelendirilmektedir:  

1) Okuyucunun ilgisi kullanılan haber fotoğrafları sayesinde haber üzerine 

çekilir.  

2) Kullanılan haber fotoğraflarının altı ve üstüne atılan manşet ve spot yazılar 

aracılığıyla okuyucunun olaya ön yargılı olarak bakması sağlanır.  

3) Medya tarafından üretilen ve yoğun tekrarlar sayesinde yapay bir bellek 

oluşturulur ve toplumun yaşananlar hakkında nasıl düşünmesi gerektiği oluşturulan 

stereotipler aracılığıyla (Apo, Saddam, Laden vd.) biçimlendirilir. 

4) Okuyucunun tercihine uygun haber stratejisini benimseyen gazetelerde 

haber fotoğrafı kullanımı, kullanılan görüntülerin kendi ideolojik çizgisine uygun 

hale dönüştürülmesini gerektirir. Dolayısıyla görece okuyucu kitlesinin 

beklentilerine uygun hale getirdikleri haber fotoğraflarını gazetelerinde yayımlarlar. 

Bu bağlamda haber fotoğrafının bir olayı açıklamak, bilgi vermek ve inanılırlığını 

kuvvetlendirmek amacıyla mı yoksa sayfada boş alanı dolduran bir tür dolgu 

malzemesi olarak mı kullanıldığı tartışılmalıdır.  

5) Haber fotoğraflarının sunumu sırasında olaya ilişkin görüntülerin 

önemlileştirilmesi ve/veya önemsizleştirilmesi fotoğrafın kullanım şekli ile doğru 

orantılı olarak gelişir.  
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6) Bağlamından koparılmış (deforme edilmiş) olarak sunulan haber 

fotoğrafları, habere uygun fotoğraf bulunamadığı için fotoğrafı habere uygun hale 

getirme yöntemidir. Dolayısıyla sunulan haberin doğruluğu tartışılır. 

7) Fotoğrafik öğelerin kullanılması habere güçlü bir gerçeklik etkisi 

kazandırmasına karşın, günümüzde üretilen görüntülerin çoğunun dijital ortamlarda 

oluşturulması manipülasyon olgusunu gerçekliğin karşısına yerleştirir.   

8) Haber fotoğrafının kullanım oranı gazeteler arasında farklılık gösterir. 

Ancak oluşan olağan üstü durumlarda fotoğraf kullanım oranı diğerlerine oranla daha 

az olan bir gazete bile olayın önemi doğrultusunda yoğun bir haber fotoğrafı 

kullanım stratejisi benimseyebilir.  

 

Yukarıdaki gerekçelere bağlı olarak bu tez çalışmasında;  

1-) Taşıyıcı yüzeyin haber fotoğrafının anlamını belirlediği,  

2-) İdeolojik açıdan farklı yaklaşımlara sahip gazetelerde aynı haber fotoğrafı 

kullanılsa bile farklı anlamlar yüklendiği, şeklinde formüle edilmiş olan iki araştırma 

sorusu üzerinde durulmaktadır.  

 

Çalışma kapsamında seçilen gazetelerin (Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman) 

haber fotoğraflarını kullanım şekli bağlamında, üç binden fazla kişinin ölümüne 

sebep olan 11 Eylül 2001 Olayı ekseninde olayları yansıtılırken objektif olup 

olamamalarına yönelik bir sorgulamaya gidilmesinin gerekliliğiyle birlikte; yeni 

dünya düzeninde iletişim bağlamında haber fotoğrafının görevinin de sorgulanması 

gerekmektedir. 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin fotoğrafların Hürriyet, Zaman ve 

Cumhuriyet gazeteleri’nde kullanımına yönelik akla gelen ilk soru “Acaba bu görev, 
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toplumu Amerikan mağduriyeti yönünde ikna etme bağlamında mı yoksa Usamme 

bin Laden ve Saddam Hüseyin gibi kişilerin modern çağda kötülüğün sembolü 

olmasına yönelik olarak toplumun rızasını kazanmak bağlamında mı 

gerçekleşmektedir?” şeklinde düşünülebilir.  

 

Habere ilişkin yapılmış olan çalışmaların yoğunluğuna karşılık, görece ihmal 

edildiği düşünülen ‘haber fotoğraflarının’ kodlanmasına yönelik çalışmaların; 

görselliğin en yoğun şekliyle tüketildiği günümüzde iletişim araştırmaları açısından 

ayrı bir önem teşkil ettiği bilinmektedir. Gazetelerde yer alan haberlere ilişkin farklı 

konu, zaman ve biçim düzeyinde çok sayıda araştırma, inceleme ve çözümleme 

yapılmış olmasına karşın haberin omurgasını oluşturan haber fotoğraflarına ilişkin 

bir çözümleme yapılmamış olması iletişim araştırmaları açısından  bir eksiklik olarak 

görülmektedir. Ayrıca, Türkiye’de örgün eğitimin sürdürüldüğü gerek İletişim 

Fakülteleri’nde gerekse Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde haber fotoğrafını okumaya 

yönelik herhangi bir akademik uygulama çalışması yürütülmemesi (ders 

verilmemesi) konuyla bağlantılı kuramsal tartışmaların yeterli düzeye erişememesine 

neden olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmayla iletişim alanında görece ihmal edilmiş 

olan, yazılı basındaki fotoğrafların okunmasına ilişkin bilgi birikimine bir katkı 

sağlanması amaçlanmakta ve taşıyıcı yüzeylerin ideolojik farklılıklarının aynı 

olaya/olguya ilişkin farklı fotoğraflar ya da aynı fotoğraflarla sunulmakla birlikte 

farklı metinler içerisinde kullanılması sonucunda ortaya çıkan başkalaşımların 

saptanması açısından önem arz etmektedir. 
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Araştırma, temelde aynı kaynaktan dağıtılmış olmasına ve aynı görüntüleri 

içermesine karşın haber fotoğraflarının kullanıldığı taşıyıcı yüzeyin ideolojik çizgisi 

ekseninde nasıl biçimlendirilip, oluşturulduğunun incelenmesi hedeflenmiştir. Bu 

nedenle farklı ideolojik yaklaşımlara sahip olan üç gazetede (Hürriyet, Cumhuriyet 

ve Zaman) yer alan 11 Eylül 2001 Olay’ına ilişkin fotoğrafların, temelde aynı 

kaynaktan gelmekle birlikte son kertede adı geçen gazetelerde farklı sunuldukları 

varsayımından haraket edilmiştir. İstenilen amaca ulaşmak için niceliksel ve 

niteliksel bir analiz yapılması yoluna gidilmiştir. Çalışmada içerik çözümlemesi ve 

söylem analizi olgular ve kavramlarla bağlantılı bir biçimde kullanılmıştır. İki 

basamaktan oluşan araştırma yönteminin omurgası içerik çözümlemesi üzerine 

kurulmuştur. İçerik çözümlemesi metinlerin içerikleri hakkında sistematik veriler 

kazanmayı ve bu verilerden yinelenebilir çıkarımlar yapılmasını ön görmektedir.  

 

11 Eylül 2001 Olayı’na dair haber fotoğraflarının benzerliklerine ve/veya 

farklılıklarına ilişkin Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde kullanım 

stratejilerinin bulgulanmasını amacı bağlamında niceliksel bir yapı üzerine bina 

edilen araştırmanın çözümlemesinde objektifliğin sağlanması, belirli bir standardın 

oluşturulması ve  haber fotoğrafı ile ilişkili bulunan unsurların kapsamlı bir şekilde 

çalışmaya dahil edilmesi açısından, incelenen gazetelerden elde edilen verilerin 

araştırma formu üzerine kodlanması yoluna gidilmiştir. Elde edilen sayısal verilerin 

SPSS programına girilmesi ve ardından yapılan analizler sonucunda anlamlı 

bulgulara ulaşılmıştır. Öte yandan, içerik çözümlemesi yoluyla ispat edilmiş olan 

bulguların bir başka yöntemle de sınanması amacıyla, seçilen her üç gazeteden elde 
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edilmiş bulunan veriler (‘aynı’ fotoğraflar) üzerinde söylem analizi yapılması yoluna 

gidilmiştir.  

 

Bu çalışma kapsamında inceleme yapılmak üzere 12-26 Eylül 2001 tarihleri 

arasındaki dönemde Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazeteleri oluşturulan veri 

formu tasarımı doğrultusunda taranmış ve konuyla ilgili olarak toplam 489 haber 

fotoğrafına ulaşılmıştır. Araştırma çizelgesine uygun biçimde kodlanan her bir haber 

fotoğrafına ilişkin olarak ulaşılan veriler ise SPSS programına yüklenmiştir. SPSS 

programı ile ilk aşamada frekans (sıklık) analizi yapılmış ve üzerinde durulan her bir 

başlık için frekanslar ve yüzdeler alınıp, bulgular bölümünde sunulmuştur. 

Tablolardaki bütün fotoğrafların geneli hakkında frekanslar verildikten sonra her bir 

gazete için, her bir başlığın ayrı ayrı verilmesi amacıyla da karşılaştırmalı çapraz 

analiz (crosstabulation) yapılmıştır. Sonuç olarak elde edilen nicel veriler üzerinden 

içerik çözümlemesi yapılmış ve karşılaştırmalı analiz uygulaması ekseninde de elde 

edilen verilerden çeşitli çıkarsamalarda bulunulmuştur.  

 

Araştırmanın çatısı beş bölüm üzerinden kurgulanmıştır. Birinci bölüm haber 

fotoğrafı ve 11 Eylül 2001 Olayı ve ardından gelişen olaylar süreci üzerine 

odaklanmaktadır. Fotoğrafın başlangıç yıllarından, bir alt dal olarak haber 

fotoğrafının oluşumuna kadar geçen süreçte, yapılan çalışmalarla birlikte 11 Eylül 

2001 Olayı’na ilişkin araştırmaların incelenmesi yoluna gidilmiştir. 11 Eylül 2001 

Olayı ile haber fotoğrafı arasındaki bağın medya üzerinden nasıl kurulduğunun 

anlatılmasından sonra haber fotoğrafı ve 11 Eylül 2001 Olayı genel olarak 

değerlendirilmiştir.  



 26

İkinci bölüm ise iletişim kuramları bağlamında haber fotoğrafının nasıl 

konumlandırıldığının anlatıldığı kısımdır. Bu bölümde haber fotoğrafı kavramı, 

tutucu, liberal-çoğulcu ve eleştirel yaklaşım doğrultusunda ayrı ayrı ele alınıp 

değerlendirildikten sonra tezin kuramsal çerçevesi ekseninde ‘haber fotoğrafı’nın 

konumlandırılması yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla belirlenen yaklaşımlar üzerinden 

yapılan değerlendirme doğrultusunda oluşturulan tezin kuramında bir takım olgular 

eleştirilip dışlanırken; bir takım olgular da içselleştirilmiştir. Bu bağlamda tez 

kapsamında ele alan olgu ve kavramlar değerlendirilirken aynı zamanda incelenen 

konuya bağlı olarak çeşitli çıkarsamalarda bulunulmuştur.  

 

Üçüncü bölümde, 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber fotoğraflarının 

Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde nasıl kodlandığı incelenmiştir. 

Öncelikli olarak içerik çözümlemesi hakkında genel bilgi verilen bu bölümde haber  

fotoğrafı ile içerik çözümlemesi yöntemi arasındaki bağın nasıl kurulduğu 

tanımlanmış; araştırma süresi, tekniği ve kaynaklarına ilişkin yapılan değerlendirme 

ön çalışma ile sınanmıştır.  

 

Dördüncü bölümde 11 Eylül 2001 Olayı bağlamında haber fotoğraflarının 

analizi ve değerlendirilmesi üzerine bir sunum yapılmıştır. Hürriyet, Cumhuriyet ve 

Zaman gazetelerinde 11 Eylül 2001 Olayı kapsamında incelenen haber 

fotoğraflarının nasıl kodlandığı üzerinde durulurken, elde edilen bulgular, araştırma 

soruları bağlamında karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.  
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Beşinci bölüm ise değerlendirme, tartışma ve sonuç kısmlarından 

oluşmaktadır. Bu bölümde öncelikli olarak haber fotoğrafı, üretim ve temsil ilişkileri 

doğrultusunda 11 Eylül 2001 Olayı tartışılmıştır. Sonrasında ise Hürriyet, 

Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde yer alan 11 Eylül 2001 Olayı’na ait haber 

fotoğraflarına ilişkin bulguların farklı bir yöntem (söylem analizi) üzerinden 

sınanmış ve içerik çözümlemesi yöntemi ile elde edilen bulgular sınanarak tezin 

ispatlanan varsayımının pekiştirilmesi yoluna gidilmiştir.  
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I. BÖLÜM: 
 

HABER FOTOĞRAFI ve 11 EYLÜL 2001 OLAYI 
 

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de yaşananlar, uluslararası ilişkiler ve terörizm 

tartışmaları ışığında gelişen özel bir durum içermektedir. Yaşanan olayın ‘New Age’ 

olarak adlandırılan yeni bir dönemin ve sosyo-psikolojik açıdan dünya genelinde 

yaşanan şaşkınlık, tedirginlik ve derin bir şok döneminin başlangıcı olarak 

tanımlanmasının en önemli sebebi, olayın görselliği merkeze alan bir içerikle birlikte 

sunulmasıdır. Görüntüler, 11 Eylül saldırıları açısından haberlerin oluşturulmasında 

merkezi bir konumdadır. Bir başka deyişle kaçırılan uçakların Dünya Ticaret 

Merkezi kulelerine çarpmasına ilişkin görüntü haberin kendisidir. Öyle ki, saldırılar 

sonrasında New York Valisi Rudolph Gulliani’nin ‘New York’un silüeti değişti’ sözü 

görüntülerin olaydaki etkisinin altını çizmektedir. Olayın global ölçekte yol açtığı 

tartışmalara bakıldığında ise Baudrillard ve Chomsky gibi kuramcıların olayı nihayi 

düzenin sembolik göstergesi olan kulelere karşı gerçekleştirilmiş bir saldırı olarak 

yorumladıkları görülmektedir. Bu kuramcılar, televizyon kameraları tarafından 

saldırının an be an tespit edilmesiyle birlikte Amerika’nın yenilmez bir güç 

olmadığının tüm dünyaya ilan edilmesinin ve/veya bu konuda ikna edilmelerinin 

amaçladığını belirtmektedirler. Nitekim Chomsky, 11 Eylül saldırılarını 

değerlendirirken, ‘tarihsel bir olay’ saptaması yapmakla birlikte tahribattan ziyade 

saldırının hedefini ön plana çıkarmaktadır (Chomsky, 2002:9). Bir başka deyişle, bir 

anda gerçekleşen 11 Eylül saldırılarının tarihsel açıdan bir dönüm noktası olarak 

nitelenmesinin temel sebebi seçilen hedeftir.  
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Chomsky (2001:18-26), 11 Eylül’de medyanın da şok olduğunu öne sürerek, 

dehşete ve öfkeye kapılan medyadaki ilk tepkilerin bu içerik çerçevesi üzerinde 

yoğunlaştığını, yaşanan kriz doğrultusunda görünüşte ulusal birliği sağlayıcı 

politikalar üretilirken; gizliden gizliye güç kullanımını destekleyici politikaların da 

halka benimsetilmesine yönelik haberlerin medya gündeminde yer aldığını 

belirtmektedir. Medyada vatanseverlik duygularını körükleyici görüntülerle 

süslenmiş haberlerin yer alması, sembolleştirilen ve/veya yaratılan ulusal 

kahramanlar üzerinden yardım kampanyalarının düzenlenmesi, saldırıya uğrayan 

ulusal birliğin yeniden sağlanmasına yöneliktir. Öte yandan Amerikan basınının 

gözde temsilcilerinden Newsweek, Amerika’nın güvende olup olmadığı üzerine 

analizler yaparken; ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, NPPA editörlerince 

basına koyduğu sansürden dolayı eleştirilmektedir. Türk medyasında ise saldırılar 

sonrasında Amerikan medyasının haber atlatmaktan ziyade havuz görüntüleri 

aracılığıyla topluma tek elden görüntü aktarımı yapması, olayın vahimliği 

karşısındaki soğukkanlı tutumu, kanlı, ceset görüntülerini göstermeyip, kendince oto-

sansür yapması gündemi belirlemiş, öz-eleştiri maskesi altında uluslararası bir 

facianın görselleştirilmesinde tartışma bambaşka bir platforma taşınmıştır. 

 

Basında haber fotoğraflarının sunumuna yönelik ortaya çıkan tartışma 

doğrultusunda 11 Eylül 2001 Olayı’nın haber fotoğrafları formatında Türk basınında 

nasıl sunulduğu araştırılırken; farklı ideolojik tabana sahip günlük gazetelerin global 

içerikli bir olayı, aynı fotoğraflar ekseninde yansıtış farklılıkların saptanmasının 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir haber fotoğrafının incelenmesi sırasında 

sadece görüntüye bakmak ile taşıyıcı yüzeyin ideolojik çizgisi ekseninde bakmak 
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arasındaki farklılıkların ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu bağlamda görüntüler 

aracılığıyla bireysel-toplumsal ideolojilerin ülke geneline nasıl yayıldığının 

gözlemlenmesi olanaklı hale gelebilecektir. 

 

Başlangıcından günümüze, sahip olduğu özelliklerinden ötürü fotoğraf, pek 

çok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Kimi zaman olayın inandırıcılığının bir 

kanıtı olan fotoğraf, gerçekleşen durumu anlatma, tanımlama ve ispat işlevini yerine 

getirmekteyken; fotoğrafın medyanın yaşamsal bir parçası halini alması sonrasında 

ortaya çıkan foto-habercilik, yaşadığımız dünyada gelişen “güncel” olaylara tanıklık 

etme rolünü üstlenmiştir. Foto-haberciler tarafından elde edilen görüntülerin seçilip, 

taşıyıcı yüzeyin ideolojik duruşu itibarıyla topluma aktarılması sonucunda toplumsal 

duygu ve düşünceleri yönlendirebilen, yanıltabilen bir haber fotoğrafı anlayışının 

oluştuğu gözlenmektedir.  

 

Gazetelerde yayımlanan fotoğrafların kimi zaman fotoğrafı çeken kişinin, 

üslupsal kaygıları doğrultusunda veya bakış açısı ile yaşamı yorumladığı şekliyle 

algılanması, fotoğrafın işlevini salt bir belge, gerçeklik kanıtı, ya da estetik bir araç 

olmaktan çıkarıp ideolojik bir kodlamaya dönüştürmektedir. İdeolojik kodlamanın 

biçimlenmesinde sermaye sahibinin bireysel çıkarları doğrultusunda güç ve iktidar 

ile olan ilişkileri gazetede yer alacak olan genelde haberi, özelde ise haber fotoğrafını 

etkilemektedir. Etkilemenin biçimlenişi ise kimi zaman haberi yok saymak şeklinde 

gerçekleşirken, kimi zaman da çok küçük bir fotoğrafla veya pek çok fotoğrafın 

arasında yer vermek suretiyle dikkat çekmeyecek, hatta önemsizleştirilecek şekilde 

sunulması ile şekillenmektedir. Fotoğrafların; fotoğraf altı yazısı ve manşet 
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aracılığıyla da çarpıtıldığı bilinmektedir. Sontag (2004:9)’a göre, “Bütün fotoğraflar, 

altlarına eklenen yazılarla ya da üstlerine konan başlıklarla açıklanmayı veya 

çarpıtılmayı beklerler”. Bu bağlamda medyada gündelik hayata dair konu 

başlıklarının oluşturulmasında ve toplumsal sorunların gündeme getirilmesinde 

fotoğrafın etkin bir role sahip olduğu açıkça görülmektedir. Basında yer alan bir 

fotoğraf sayesinde gündemde olmayan ya da gündem içerisinde ön plana çıkmayan 

bir konunun, gündemin en önemli maddesi haline gelebildiği bilinmektedir.  
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I. 1. Haber Fotoğrafı ve 11 Eylül 2001 Olayına Genel Bir Bakış 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. İlgili İncelemelerin Sınıflandırılması 

 

Tez çalışması bağlamında yürütülen araştırmada, fotoğrafçılığa ilişkin 

kuramsal yaklaşımlar, haber fotoğrafçılığı, fotoğraf ve ideoloji ile haber ve fotoğraf 

ilişkisi Şekil 1’de sergilenen bir yapı içerisinde ele alınmıştır. Tabloda konuyla ilgili 

incelemelerin biçimlendirilmesi iki farklı başlık altında oluşturulmuştur. İnceleme 

ekseninde temel kriter olarak ‘akademik’ çalışmaların baz alınması gazete, dergi ve 

çeşitli yayın kuruluşlarınca piyasaya sürülen albümlerin, gazete ve dergilerdeki haber 

fotoğrafçılığını ve 11 Eylül 2001 Olayı’nı konu alan makalelerin çalışma kapsamının 

dışında bırakılmasına neden olmuştur. Bu bağlamda yapılan değerlendirmede, 

işlenen konularla birlikte ihmal edilen konuların da saptanması yoluna gidilmiştir. 

11 Eylül  Olayı’na İlişkin 
Çalışmalar 

Haber Fotoğrafçılığını Konu 
Edinen Çalışmalar 

11 Eylül 2001 
Olayı’nı Konu 

Edinen  Çalışmalar 

11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin 
Görüntülerin Cumhuriyet, Hürriyet 
ve Zaman Gazetelerinde Kullanılışı  
(Politik, İdeolojik, Teknik, İçerik) 

Kuramsal 
Çalışmalar 

Uygulamalara 
İlişkin 

Çalışmalar

Haber Fotoğraflarının Cumhuriyet, 
Hürriyet ve Zaman Gazetelerinde 

Kullanılışı  
(Politik, İdeolojik, Teknik, İçerik) 

İLGİLİ İNCELEMELER 
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İlgili incelemelerin son kısmında ise haber fotoğrafçılığı ve 11 Eylül 2001 Olayı 

şeklinde iki farklı eksen üzerinden yapılan araştırmaların birarada ele alındığı 

çalışmalar incelenmiştir. Bu iki ayrımın birleştiği nokta olan medya içeriğine son 

aşamadaki incelemelerde yer verilmiştir. Bilindiği gibi, 11 Eylül 2001 Olayı’nın 

medyada yaygın biçimde yer alması, tüm dünyaya dağıtılan saldırı/terör görüntüleri 

aracılığıyla Amerika’nın içinde ve dışında terör korkusunun yayılıp, uzun soluklu bir 

histeri haline dönüşmesine yol açmıştır.  

 

I.2. Fotoğrafın Başlangıcı, Gelişimi ve Haber Fotoğrafçılığı Konulu 

Çalışmalar    

 

Haber fotoğrafçılığının “fotoğrafçılık” literatürü kapsamında oluşan bir  

uzmanlık alanı ve/veya fotoğraf türü olmasından ötürü konuya ilişkin kuramsal ve 

uygulamaya yönelik çalışmaların genel bir sunumundan önce fotoğrafçılıkla ilgili 

temel çalışmaların özetlenmesi gerekmektedir.  

 

‘Fotoğraf’ (photograph) sözcüğünün ilk olarak Sir John Herschel’in, İngiliz 

kimyager Henry Fox Tabolt’a 18 Şubat 1839’da yazmış olduğu mektupta ortaya 

çıktığı bilinmektedir. Berlin’de  yayımlanan Vossische Zeitung adlı gazetenin, 25 

Şubat 1839 tarihli sayısında Herschel’in bu icada vermiş olduğu isim (fotoğraf) ilk 

kez yayımlanmıştır (Eczacıbaşı, 1997:602). Fotoğrafçılıkla ilgili ilk tartışmalar 

fotoğrafın bulunuş tarihine ve buluşun Niepce’ye mi yoksa Dagguerre’ye mi ait 

olduğuna yönelik olarak biçimlense de tartışmalar 19 Ağustos 1839’da Fransız 

Bilimler ve Güzel Sanatlar Akademisi’nin buluşu resmen onaylaması ve buluşun her 
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iki araştırmacının katkısıyla ortaya çıktığını belirtmesiyle son bulmuştur (Frizot, 

1998:23).  

 

Fotoğrafa ilişkin ilk yazılı kaynak her ne kadar Niepce’nin günlüğünde yer 

alan deneylere ilişkin notlar olarak nitelense de; günlükte yer alan notlar fotoğraf 

elde etmeye ilişkin gözlemleri içermesinden ötürü teknik bilgilerden ileri 

gitmemektedir. Buna karşın 1844 yılında Henry Fox Talbot tarafından yazılan ve 

fotoğrafın resim çizmekle olan benzerlikleri üzerine temellenen The Pencil of  

Nature adlı kitap ise içeriğinde Talbot’un buluşu olan ve Yunanca “Güzel Yazı” 

anlamına gelen Calotype olarak adlandırmıştır (Newhal,1988:33 ve   Mora,1998:61). 

Talbot’un buluşuna ilişkin en önemli özellik kopyalamaya olanak veren bir buluş 

olmasıdır. Dolayısıyla aynı görüntünün birden fazla baskısının yapılabilirliği olanaklı 

kılınmış;  tek kopya olarak üretilen, kırılgan ve kolay çizilebilen ve maliyeti oldukça 

pahalı olan Daguerretype’e endüstride bir alternatif oluşturmuştur. Benjamin, 

çoğaltılamayan orijinal baskıların tanesinin, 1839 yılında  ortalama 25 altın  Franka  

satıldığını ve mücevher gibi kutularda saklandığını belirtmektedir (2001:9). 

Ekonomik açıdan oldukça pahalı olmasına karşın Daguerretypeler sayesinde hiç 

resim çizme yeteneği olmayan kişilerin bile doğanın en güzel manzaralarını birkaç 

dakikalık süre içinde en ince detayına kadar görüntüleyebilir hale gelmesiyle birlikte 

fotoğrafın içeriğine ilişkin sorgulanma süreci başlamıştır. Nitekim, Baudelaire, 

fotoğraf üzerine yapmış olduğu değerlendirmede, fotoğrafı sanatın alçak gönüllü 

hizmetkarı/yardımcısı olarak nitelemekle birlikte (Benjamin’den aktaranlar Frizot, 

1998: 10 ve  Rosenblum, 1989: 210),  ilk  dönemlerinde ressamlar tarafından 

kullanılan  yardımcı bir ‘araç’ olduğu belirtilmektedir. Bu dönemlere ait gazetelere 
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verilen gerek ticari reklamlarda gerekse mizahi çizimlerde, fotoğrafın doğayı 

‘herhangi bir yetenek gerektirmeden taklit edebilen bir araç olduğu, “tıpkısı”, 

“tamamen benzeri”, veya “tamamen aynısı” tanımlamalarıyla yer aldığı, dolayısıyla 

ressamların elinden mesleğini alabilecek potansiyel bir tehdit şeklinde ifade bulduğu 

görülmektedir (Rosenblum 1989:208-215; Sandweiss & Trachtenberg, 1991:17-45; 

Linkman, 1993:21-31). 

 

İcat edilişinin ilk yıllarında teknik yetersizlikler sebebiyle fotoğraf sokaktaki 

yaşamı konu edinmenin ötesinde sadece sabit nesneleri görüntüleyebilmiştir. 

Manzara ve mimari yapıların görüntülenmesi şeklinde gerçekleşen fotoğraflama 

çalışmaları, teknolojik gelişmeler sonrasında insana yönelmiş ve portre fotoğrafları 

manzara fotoğraflarının önüne geçmeye başlamıştır. Sadece stüdyolarda portre 

fotoğrafları ile sınırlı olan fotoğraf endüstrisi yaşanan hızlı dönüşüm ve 

hammaddenin ucuzlamasıyla birlikte fotoğrafçılığın geniş kitlelerin ilgi alanı 

olmasına yardımcı olmuştur. Frizot (1998: 238-239)’a göre  dönemin sanat 

anlayışının önde gelen temsilcilerinden olan Courbet’nin köy ve sokak yaşamı 

konulu resimlerinden de etkilenen fotoğrafçılık, toplumsal-sosyal içerikli görüntülere 

yönelmiştir. Kameranın sokağa çıkmasının iki önemli sonucu vardır: (i) Teknolojik 

gelişmelerle hareketin fotoğraflanabilirliğinin olanaklı hale gelmesi ve (ii) Cansız 

varlıklardan canlı varlıklara yönelinmesiyle birlikte fotoğrafın işlevselliğine ilişkin 

bir değişimin yaşanmaya başlanmasıdır. Bu durum aynı zamanda fotoğrafın kitlesel 

boyutta tüketiminin zeminini de hazırlanmıştır. Öyle ki, müteşebbis araştırmacı 

Eastman, fotoğrafçılığı herkes için olanaklı kılma hayali ile 1888’de No:1 Kodak 

kamera ile ilk adımı atmıştır. 1889’da “Siz düğmeye basın, gerisini biz halledelim” 
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sloganıyla piyasaya No:2 sürülmüştür. 1890 yılında No:3 ile ilk dikdörtgen görüntü 

elde edilmiştir. 1900 yılında ise 1 dolarlık Brownie piyasaya sürülmüştür (Zakia ve 

Strobel, 1993:409–411 ve Frizot, 1998:238). Dikdörtgen görüntünün elde edilmesi, 

günümüzde yaygın olarak kullanılan 35 mm fotoğraf makinelerinin yolunu açmasıyla 

eş anlamlıdır. Brownie adı verilen makineler aracılığı ile profesyonel fotoğrafçı 

olmayanlar da çektikleri fotoğrafları Kodak merkezine yollayıp, banyo yaptırtabilme 

olanağına sahip olmuşlardır. Ucuz, kullanımı kolay olan makineler oldukça teşvik 

edici bir biçimde  piyasaya sürülmüş, dolayısıyla kitlesel ölçekte fotoğraf tüketiminin 

önü açılmıştır. Sandweiss (1991)’a göre, Kodak tarafından  Siz deklanşöre basın, 

gerisini biz halledelim sloganı ile piyasaya sürülen fotoğraf makinesi sayesinde 

fotoğraf demokratik bir sanat ve/veya tüketim aracı haline gelmiştir. Dönemin 

toplumsal yapısı göz önüne alındığında, fotoğraf kullanımının sanatsal kaygılardan 

ziyade anı veya anıların sembolik göstergelerine sahip olma eğilimine yatkın olduğu 

görülmektedir. Nitekim fotoğrafın, yaşamı kopyalayabilen basit yapısı, geniş kitleler 

tarafından anlaşılabilirliği, toplumsal boyutta kullanılabilen bir kitle iletişim aracı 

olmasının önünü açmıştır. Kodak firması tarafından hazırlatılarak, Amerika’nın en 

kalabalık şehrinin, en merkezi yeri olarak ifade edebilecek olan New York, Grand 

Central terminalde sergilenen reklam, fotoğrafın toplumsal boyutta ne anlam ifade 

ettiğinin en çarpıcı açıklaması olarak düşünülebilir. “150 yıl önce herkesin 

anlayabileceği bir dil icat edildi!” (Kalbowski, 1990:148).  

 

Fotoğrafın basit yapısı, kitlelerce kolay anlaşılabilir olma özelliği, günlük 

olayların kolay ve seri bir biçimde görüntülenebilirliğini sağlayan mekanik 

devrimlerin gerçekleşmesi ve maliyetinin azalmasıyla birlikte tüm dünyada yoğun bir 
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biçimde kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Fotoğrafın yaşama tanıklık ettiği bu 

dönemde farklı ekonomik, kültürel ve sosyal platformlardan birçok insan konu olarak 

işlenmiştir. Fotoğrafın kitlesel boyutta kullanıma açılmasıyla birlikte, insan 

etkinliklerinin toplumsal boyuttaki ilanını sağlayan gazetelerde de fotoğraf kullanımı 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Gazetelerin görüntülerden yoksun bülten kimliğinin, 

gazete sahiplerinin olayların çizgilerle anlatılması gibi denemeleri ile değiştirilmeye 

çalışıldığı bu dönemde ressamlar açısından da ekonomik bir gelir kaynağı ortaya 

çıkmıştır. Ancak fotoğrafın kitlesel boyutta kullanım olanağının ortaya çıkmasıyla 

birlikte gazeteler çizim yerine daha detaylı ve bilgilendirici özelliğe sahip 

fotoğraflara yer vermeye başlamış, daha da önemlisi çizer kadrosu yerini fotoğrafçı 

kadrosuna bırakmıştır.  

 

Frizot (1998:359-369), gazetelerde görselleşme olarak adlandırdığımız 

sürecin fotoğrafın gazetelerde kullanılmasından çok önceleri 1631’de Renaudot’s 

Gazette’de başlıkların önüne konan yaprak figürleriyle başladığını, 1830’larda çizgi 

ve karikatürlerin Penny Magazine London, Magasin Pittoresque, Illustrated London 

News, Illustrierte Zeitung, Le Chavrivari, Le Monde Illustre ve Harpers Weekly 

Magasine gibi olarak günlük ve haftalık periyodiklerde yer verildiğini ifade 

etmektedir. 

 

Fotoğrafın “belge” olma özelliği ilk kez 1889 yılında, The British Journal of 

Photography’de yer alan bir makalede geçmektedir (Newhall, 1988:235). Fotoğraftan 

belge olarak söz edilmeye başlanmasından çok önceleri Fransız polisince delil teşkil 

eden belge (Freund, 1980:108) şeklinde kabullenilmesi bir çelişki oluşturmaktadır. 
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Avrupa dışında fotoğrafın basın endüstrisinde kitlesel boyutta kullanımına ilişkin 

yapılacak olan değerlendirmede Amerika kıtasındaki gelişmelerin de belirtilmesi 

gerekmektedir. Nitekim icat Avrupa’ya ait olsa da basında fotoğraf kullanımında 

endüstrileşmenin en erken dönemlerinin Amerika’da yaşandığı görülmektedir. Öyle 

ki, Amerikan İç Savaşı sonrasında yoğunlaşan fotoğraf kullanımın göstergeleri 

arasında 1864 yılında editör ve yayıncı Edward L. Wilson tarafından kurulan 

Philadelphia Photographer dergisi yer almaktadır (Sandweiss, 1991:207-208). 

Fotoğraflar sadece gazete ve dergilerde herhangi bir yöre hakkında bilgi vermek ve 

aidiyet duygusu aşılamak amacıyla kullanılmamakta; aynı zamanda da şehir 

rehberlerinde, haritalarda bölgeye ilişkin önde gelen kişilere ait görüntülere yer 

vermek suretiyle tanıtım işlevini de üstlenmekteydi. Sandweiss (1991:217-219)’a 

göre bu tür rehber kitaplara Buffalo, Chicago, Clevland, Louisville, New York, 

Philadelphia, Utica gibi pek çok şehirde rastlanabilmekteydi.  

 

Tanıtım olgusuna ilişkin görüntü kullanımı sadece bölgesel boyutta herhangi 

bir yere ait coğrafi içerikli ya da mal veya eşyaların tanıtımı amaçlı değildi. 1860 

başkanlık kampanyasında Abraham Lincoln’ün toplumsal boyutta ABD Başkanı’nın 

nasıl biri olduğunun gösterilmesi amacıyla siyasal içerikte kullanılması örneğine 

rastlanmaktadır. Bununla beraber Lincoln’ün, başkanlık seçimi için sadece New 

York Cooper Institute’de yapmış olduğu konuşmadan başka herhangi bir kampanya 

çalışması yapmadığı bilinmektedir. Goldberg (1993:75-81)’e göre Lincoln; ülke 

çapında konuşmalarla yapacağı tanıtımını, fotoğrafların yer aldığı gazete ve 

broşürlere bırakmış, dolayısıyla o dönemde herkes tarafından iddia edilen ürkütücü 

görünümüne ilişkin görüşlerin çürütülmesinde kullandığı fotoğraflar önemli bir rol 
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üstlenmiştir. Mayıs 1860’da  Harper’s Weekly Magazine’in ve Ekim 1860’da da 

Leslie’s Weekly Magazine’nin, Mathew Brady tarafından çekilmiş olan Lincoln 

portrelerini tam sayfa yayımlamasıyla başlayan süreç tüm ülkeye yayılmış, 

dolayısıyla Lincoln hiç bir yere gitmeden kampanyasını yürütebilmiştir. Goldberg’in 

belirttiğine göre, Lincoln’ü başkan yapan Brady’in fotoğraflarıyla Cooper Institute 

konuşmasıdır (1993:76).  

 

Siyasal içerikli bir kampanya kapsamında kullanılan Lincoln fotoğraflarından 

iki önemli sonucu ortaya çıkmaktadır: (a) Rütuşlamak, yumuşak ışık kullanmak ve 

amaca uygun elbise seçmek gibi özelliklerin biraradalığı, birisinin, olduğundan daha 

‘farklı’ gösterilmesi bağlamında siyasal içerikli fotoğraf kullanımında manipülasyon 

sürecinin başlangıcıdır. Nitekim, Brady’nin fotoğraflarında Lincoln’ün gerçek 

yaşamdaki ürkütücü görünümü tamamen ortadan kalkmış, küçük hileler aracılığıyla 

kararlı bir demokrat görünümü yaratılmış ve halk, fotoğraflar aracılığıyla maniple 

edilmiştir. (b) Kampanya fotoğrafların siyasal içerikli olarak kullanımı sürecinin 

öncülüğünü yapmış olup; görsel propagandanın yoğun olarak kullanımının 

başlangıcıdır. Siyasi kampanyanın organize edilişinde kişiyi merkeze alan yapılanma 

doğrultusunda yaratılan başkan adayı imajı, kitle iletişim araçları tarafından belirli 

bir ideolojik kodlama doğrultusunda topluma tek yönlü olarak yayılmıştır. 

 

Fotoğrafın propaganda özelliğinin keşfedilmesi ile birlikte gazetelerin sayfa 

düzenlerinde fotoğraftan etkin biçimde yararlanılmaya başlanılmıştır. Frizot 

(1998:368)’a göre La Vie Illustree’nin sayfalarında siyasal içerikli fotoğrafları, biz 

hikayeler, anekdotlar, veya kelimelerle anlatılan şeylere değil; fotoğraflara yer 
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veriyoruz sözlerini  sloganlaştırarak, 1902 yılında Makedonya’da Osmanlı güvenlik 

güçlerinin ‘olumsuz’ uygulamalarına ilişkin görüntüleriyle birlikte sunduğu 

görülmektedir.  

 

 Dönemin teknolojisi, fotoğrafın doğrudan gazete ve dergide basılabilirliğine 

olanak vermediği için tahta klişelerden oluşturulan kalıplar üzerine aktarılan 

görüntülerin basılması söz konusu olmuştur. Yarım ton baskı tekniğinin icadı ve 

mekanik doğrudan görüntü kopyalama mekanizmasının işlevsel boyuta taşınmasıyla 

birlikte 10 Mart 1877’de Fransa’da Le Monde Illustre, kaşif Nordenskjöld’ün 

portresini yayımlamıştır (Frizot, 1998:361). Görüntülerin dergi ve gazetelerde yoğun 

bir biçimde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte basın açısından 1880’li yılların 

sonunda fotoğrafın büyük bir iş alanı haline geldiği görülmektedir.  

 

Sosyal içerikli konuların gazetelerde yer almaya başlaması, haber 

fotoğrafçılığının gazetelerde yer bulmasını etkileyen önemli bir faktör olarak 

görülebilir. Örneğin göçmenlerin yaşam alanlarını gösteren fotoğraflarla birlikte, 

çocuk işçilerin çalışma koşullarını gösteren fotoğrafların yayımlanması, bir başka 

deyişle sorunların toplumsal boyutta dile getirilmesi, insanların/toplumların, diğer 

insanların nasıl yaşam sürdükleri hakkında bilgilenmesi ve kendi eksenlerini 

çevreleyen dar çerçeveden sıyrılıp daha evrensel boyutta düşünmelerin önünü 

açmıştır. Hayata ilişkin olayların görselliğinde görülmeye başlayan yoğun tüketimin 

basında da yaygınlaşmasının sonucunda ‘haber fotoğrafçılığı’ (photojournalism) 

kavramı fotoğraf literatürüne girmiştir. Bununla beraber Rosenblum (1989:461), 

yirminci yüzyılın başlarında teknolojide görülen gelişmelerin fotoğraf çekimi, 
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üretimi ve yayımlanmasına katkı sağladığını,  dolayısıyla kelimeler ve görüntülerin 

1920’lerden itibaren yazılı basında yoğun bir  biçimde ‘birlikte’ tüketilir hale 

geldiğini ifade etmektedir. Öte yandan Frizot (1998:591) ise kameranın hareket 

kabiliyetinin artması, yani hızlanmasının toplumsal yaşam ve yazılı basın arasındaki 

etkileşimi hızlandırdığını, dolayısıyla yirminci yüzyılın başlangıcında yeni bir tür 

olarak haber fotoğrafçılığının oluştuğunu ifade etmektedir.   

 

Goldberg (1991:191) 35 mm kameranın icadıyla başlayan, hızlı filmlerin 

ortaya çıkması ve flaş tozunun bulunmasıyla birlikte yazılı basında 

popülerliğini/tüketilirliğini arttıran haber fotoğrafçılığının gelişimini; başlangıç  

evresi, magazin çağı ve televizyon çağı olarak 3 farklı dönemi kapsadığını ifade 

etmektedir. “The Power of Photography” kitabını 1991 yılında yazmış olmasından 

dolayı olsa gerek ki tanımlamasında dijital evrenin göz ardı edildiğini belirtebiliriz.  

 

Başlangıç yıllarına ilişkin olarak kuramsal içerikteki değerlendirmelerde ise 

XIX. yüzyılın ortalarında yaşayan pek çok yazarın fotoğraf kuramına ilişkin 

tartışmalarda yer aldıkları görülmektedir. Bu yazarlar arasında yer alan Lady 

Elizabeth Eastlake, 1857’de London Photographic Society’deki makalesinde fotoğraf 

ve sanat ilişkisini tartışmış, fotoğrafın ekonomik açıdan belirli kişilerce 

edinilebileceğini, dolayısıyla fotoğrafı, sosyal farklılaşmanın bir göstergesi olarak 

gördüğünü belirtmiş ve oldukça gerçekçi bir yapıya sahip olmasına karşın bir sanat 

olarak adlandırılamayacağını ifade etmiştir (Trachtenberg, 1980:39). Bununla 

beraber Oliver Wendel Holmes (1859), fotoğrafı görünen dünyanın doğrudan 

açıklamaları şeklinde yorumlarken, Emerson (1889), bilim ve sanat bileşimi olarak 
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tanımlamıştır. Öte yandan Stieglitz, fotoğrafın kendi doğal yapısı gereği salt mekanik 

bir üretim olmadığı ve resimden farklı bir estetiğe sahip olduğu temel bileşenlerinden 

hareketle, yayımlamaya başladığı Camera Work adlı dergide bir sanat olarak fotoğraf 

anlayışını yerleştirmeye çalışmıştır. Yine aynı dergide köşe yazarlığı yapan Zayas 

ise, fotoğrafın bir sanat olmadığı; çünkü sanat bir fikrin içeriğinin açılımı iken; 

fotoğrafın sadece bir şeyin varlığının plastik bir göstergesi olduğunu iddia etmiştir 

(Tranchtenberg, 1981:125).  

 

‘Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri’ başlıklı çalışmasında Walter 

Benjamin (1936), fotoğrafın sınırsız biçimde çoğaltılabilir olma özelliğine atfen 

‘auranın’ (görselleşen nesne üzerindeki sihirli halenin) yıkıldığını ve yenilenebilir 

sürekli üretim sayesinde görüntülerin herkes tarafından tüketilebilir hale geldiğini, 

bir başka deyişle demokratikleştiğini (her kesim tarafından alınabilir, uygulanabilir 

ve bulundurulabilir) olduğunu ifade ederek araçsalcı bir yaklaşım ortaya 

koymaktadır. Benjamin’in söyleminin yazılarında fotoğrafın içselliğinin ideolojik 

kodlaması olan mesaj üzerinde yoğunlaşan Bazin (1967), Tranchtenberg (1981), 

Berger (1988), Newhall (1988), Rosenblum (1989), Sandweiss (1991), Frizot (1998) 

ve Sontag (1999), Barthes (2000) gibi kuramcı ve yazarlar tarafından sorgulanıp, 

eleştirildiği görülmektedir. Öyle ki, adı geçen kuramcıların döneme ilişkin yapmış 

olduğu değerlendirmelerde (a) fotoğraf, önceleri sanatın ve sanatçının yardımcısı, 

sonraları ise yaşama tanıklık eden keşfedici bir araç olmuş; (b) televizyon öncesi 

dönemde gazeteler ve dergilerde yer alan haber fotoğrafları topluma, kendi bölgeleri 

dışında, dünyada yaşayan ‘ötekiler’ hakkında enformasyon sağlayan bir teknoloji 

görevini yerine getirmiş; (c) televizyonla birlikte yeni gelişen habercilik stratejilerine 
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uyum sağlayıp, anlık olguların hafızalarda sembolleşmesine olanak sağlanmış ve (d) 

günümüzde sosyo-kültürel yaşamın vazgeçilmez olgusu olan dijitalleşmenin 

sembolik ifadesi olan internet döneminde ise görüntü üretim ve yayımlama 

stratejileri gelişip, değiştirmiştir. Öyle ki, bu evre bağımsız haber fotoğrafçılığı 

kavramının editöryel baskılardan kendilerini soyutlayıp, sansürsüz bir biçimde 

kendini ifade etme olanağına kavuştukları bir evre olarak da nitelendirilebilir. 

Nitekim sayısı her geçen gün daha da artan bağımsız (free lance) haber fotoğrafçıları, 

toplumsal olaylara ait görece huzur kaçırıcı görüntüleri kendi web sitelerde 

yayınlayabildikleri gibi, her yıl düzenlenen geleneksel Perpignan Uluslararası 

Fotojurnalizm Festivali (Visa Pour L’Image) kapsamında haber fotoğrafseverlerle de 

paylaşabilmektedirler.  

 

Dünya literatüründe yer alan ve fotoğrafın kuramsal yönüne ilişkin olarak 

yayımlanmış bulunan eserler arasında Barthes’ın (2000) “Camera Lucida”, başlıklı 

kitabında fotoğrafın ne olduğu anlam bilimsel açıdan tartışılmaktayken; Sontag’ın 

(1999) “Fotoğraf Üzerine Düşünceler”, başlıklı kitabında ise fotoğrafın anlamıyla 

birlikte resim, yazı, mimari ve müzik gibi sanatlarla olan ilişkisi sorgulanmaktadır. 

Öyle ki, Sontag (1999;19-37)’a göre, bize görsel şifreyi öğreten fotoğraflar 

sayesinde, neyin bakmaya, gözlemlenmeye değer olduğuna ilişkin görüşlerimizin 

yönlendirilmesindeki etkinliğe karşın; görüntülerin sıklıkla tekrarlanması sonucunda 

yaşanan olayın gerçekliğine ilişkin anlam değerinin azalmasına yönelik saptamalar 

göze çarpmaktadır. Berger’in (1988) “Görme Biçimleri” başlıklı kitabında ise görme 

kavramı üzerinde durulmaktadır. Berger, “Fotoğraf makinesinin bulunması insan 

görüşünü değiştirdi. Görünen nesneler başka bir anlama gelmeye başladı” sözleriyle 
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fotografik görmenin farklılığı ortaya konulmaktadır. “O Ana Adanmış”, başlıklı 

kitabında ise fotoğrafı yok oluşa ‘gözden kayboluşa’ meydan okuma şeklinde 

değerlendiren yazar, çalışmanın “Che” Guevara başlıklı bölümde fotoğrafın etkileme 

gücünü sorgulamaktadır. Flusser’in (1991) “Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru” başlıklı 

eserinde, günümüz toplumlarının görüntü kültürünü yoğun biçimde tükettiklerini 

dolayısıyla metin kültüründen, görüntü kültürüne geçildiği belirtilmektedir. İnsan 

uygarlığının başlangıcından bu yana iki dönüm noktası olduğu varsayımıyla 

biçimlendirilen çalışmada, ilk dönüm noktası olarak doğrusal yazının, ikinci dönüm 

noktası olarak da günümüz toplumlarınca yoğun biçimde tüketilen teknik 

görüntülerin icadı olduğu öne sürülmektedir.  

 

İçeriği itibariyle gerek teorik gerekse pratik fotoğrafa ilişkin 

değerlendirmelerde bulunan Zakia ve Strobel (1993)’in, “The Focal Encyclopedia of 

Photography”, başlıklı çalışması gerek amatör, gerekse profesyonel fotoğrafçılar için 

hem kuramsal hem de pratik bilgileri içinde barındıran ansiklopedik bir eserdir. 

Fotoğraf konusundaki çalışma alanlarına, fotoğraf eğitiminde yer alan tematik 

olgulara, fotoğraf tarihine mal olmuş kişilere ilişkin pek çok betimleyici bilgiye bu 

kitap içinde rastlanabilmekle birlikte; haber fotoğrafına yönelik tanımlamalar da 

kitapta yer almaktadır. Literatüre ilişkin diğer önemli katkılar ise Helmut 

Gernsheim’ın 1839-1960 arası fotoğrafa damgasını vurmuş estetik yaklaşımları 

sanatsal bağlamda sorgulayan “Creative Photography” (1991); Johnson’un fotoğraf 

sanatının biçimlenmesine yön veren ünlü fotoğrafçılara ait biografik bilgilerle 

birlikte, yaşam görüşlerinin fotoğraflarında nasıl yansıdığına ilişkin kısa bilgilere de 

yer verdiği “Photography Speaks II” (1995); Hill ve Cooper’in fotoğraf sanatında adı 
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geçen ünlü fotoğrafçılarla yapılan kapsamlı röportajlar yer verdiği “Dialog with 

Photography” (1992); Profesör Trachtenberg’in fotoğrafa ilişkin “klasik” olarak 

nitelendirilebilecek olan makaleleri içerisinde barındıran kuramsal bir çalışması 

olarak “Classic Essays on Photography” (1980) sıralanabilir. Trachtenberg’in kitabı 

dört bölüm üzerinde kurulmuş, 30 makaleden oluşmaktadır. İlk bölüm buluş ve 

başlangıç yıllarına ışık tutarken; ikinci bölüm Viktorya Çağı’na modern sanat 

akımları bağlamında yaklaşmakta; üçüncü bölüm 1900’lü yılların başlangıcından 

itibaren yerleşen sosyal içerikli fotoğraf yaklaşımıyla, sanatsal fotoğraf yaklaşıma 

yönelik karşılaştırmalara yer vermekte; dördüncü bölüm ise fotoğrafı anlamaya, 

anlamlandırmaya ilişkin makaleleri içinde barındırmaktadır. Ayrıca editörlüğü 

Michel Frizot tarafından yapılan ve 1998 yılında yayımlanan “A New History of 

Photography”, başlıklı çalışmada da fotoğrafçılığa ait kronolojik olarak gerçekleşen 

teknolojik gelişmelerle birlikte, fotoğrafın bir kitle iletişim aracı olarak ifade ettiği 

anlam, fotoğraf ve medya, haber fotoğrafçılığının gelişmesi, ötekilere bakmak, 

imgelerin metamorfozu, gerçekliğin ötesinde gibi konularda farklı araştırmacıların 

makalelerine yer verilmiştir. Rosenblum’un (1989) “A World History of 

Photography” kitabı da benzer biçimde fotoğraf tarihini kronolojik olarak inceleyen 

bir diğer araştırmadır. Frizot’un yapmış olduğu çalışmanın aksine, içerik tek bir 

yazar tarafından belirlenmiştir. Her iki çalışma da fotoğrafın bulunuşundan 

günümüze değin geçirdiği evreler bağlamında gerek fotoğrafçıların üsluplarının, 

gerekse fotoğrafların işlediği konuların oluşumundaki belirleyici faktörleri ortaya 

koymuşlardır.  
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Fotoğrafın ideolojik bir kodlama olduğunu ortaya koyan çalışmalara 

bakıldığında Ollman’ın “Camera As Weapon” (1991) başlıklı eserinde Almanya’da 

yayımlanan iktidar güdümlü gazetelerin çalışan sınıfa hitap etmediğini, onların 

sorunlarını, sıkıntılarını, yaşam biçimlerini, sevinçlerini yansıtmadığı dolayısıyla işçi 

sınıfının politik, sosyal ve ekonomik yönüne ilişkin görüntülerin basında yer 

almamasının eksikliği doğrultusunda AIZ gazetesinde fotoğrafın sanatsal boyutunu 

tamamen yadsıyan, tekniği her şeyin sonu olarak görmeyen, doğru, öz ve yalın bir 

tavır içerisinde gerçekleştirilen fotoğrafların sınıf mücadelesi açısından nasıl etkili 

bir silah olduğunu ortaya koymaktadır. Stuart Ewen’ın 1996 yılında yayımladığı 

“PR: A Social History of Spin” başlıklı eserinde toplumda kanı/fikir oluşumunda 

görünmez kahramanların yarattıkları optik yanılsamalar doğrultusunda kitlelerin 

görüntüler aracılığıyla maniple edilişi, hayatın anlamlandırılmasında görüntülerin 

etkisi dolayımıyla aktarılırken; fotoğrafın ideolojik içeriği doğrultusunda kurgulanan 

anlamın kitlelerin duyarlılıklarını yönlendirme bağlamında kullanımı fotoğraf ve 

ideoloji ekseninden ele alınmaktadır. Rose’nin (2000) “Pictures in Our Heads” ve 

Waldman ve Devitt’in (1998) “Newspaper Photographs and the 1996 Presidental  

Elections”, başlıklı çalışmalarında ise oy kullanma sürecinde gazetelerde kullanılan 

lider görüntülerinin bireyler üzerindeki etkileri sorgulanmaktadır. Öyle ki, bu 

çalışmalarda insanların beynine ekilmiş olan görüntüler doğrultusunda hareket edip 

etmedikleri incelenmektedir. Benzer bir yaklaşım Ankara’da  düzenlenen I. Ulusal 

İletişim Sempozyumunda (2000) Ülkü Doğanay ve Zerrin Ertan Keskin tarafından 

sunulan, “Yazılı Basında 1999 Yerel ve Genel Seçimleri: Siyasi Parti Liderlerinin 

Haber Fotoğraflarındaki Temsili” başlıklı çalışmasınd da benimsenmiştir.  
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Türkiye’de yayımlanan ve basın fotoğrafçılığı üzerinde temellenen kitaplara 

ilişkin gerçekleştirilen araştırma sonucunda konuya ilişkin sınırlı sayıda kaynağa 

rastlanmıştır. Mehmet Ünal’ın (1999) “Yaşamın Aynası Fotoğraf” başlıklı çalışması, 

foto-haberciliğin tarihsel gelişimiyle birlikte ideolojik içerikli görüntü kullanım 

stratejilerinin gelişimini Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sırasındaki fotomontaj 

uygulamalarıyla örneklerken; Gazi Yüksel’in (2001) “Basında Fotoğrafçılığın 

Sırları” başlıklı çalışması, Kıbrıslı haber fotoğrafçıları örneklemiyle haber 

fotoğrafçılığına ilişkin kitaplara farklı bir yaklaşım getirmesine karşın haber 

fotoğrafçılığının türlerinden sadece spor fotoğrafçılığını konu edinmesi ve tarihçeyi 

teknolojik gelişmelerin haber fotoğraflarına olan katkısı doğrultusunda işlemesinden 

ötürü kısmen diğer kitaplardaki bilgilerin tekrarını içermekte, kısmen de kitaba 

tamamlanmamışlık havası vermektedir. Suat Gezgin’in (2002) “Basında Fotoğraf” 

başlıklı çalışaması, haber fotoğrafçılığının tarihsel gelişimiyle birlikte basında 

fotoğraf kullanımı ve haber fotoğrafçılığının türlerine açıklamalı bir yaklaşım 

getirmektedir. Özer Kanburoğlu, (2003) “Basında Haber Fotoğrafı Kulanımı”nda 

haber fotoğrafçılığının tarihsel gelişimini, haber fotoğrafına ilişkin kavramların 

açıklanmasını ve günümüz Türk ve dünya medyasından farklı gazetelerdeki fotoğraf 

kullanım stratejilerine yönelik istatistiksel bilgiler sunmaktadır. 

 

Cohen ve Young’un (1973) “The Manufacture of News” başlıklı çalışması 

haberin seçilip, sunulan bir öğe olmasından ötürü kurgulanmış bir metin olduğunu, 

kurgulama esnasında gözetilen bir takım kaygılar aracılığıyla konuların topluma 

aktarıldığını dolayısıyla sanıldığı kadar masum olmadığı üzerine temellenirken; 

Gans’in (1980) “Deciding What’s News” başlıklı kitabı, haber oluşumundaki 
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kriterleri, haber değeri, nesnellik ve ideoloji ekseninde sorgulamaktadır. Editörün 

haber seçimindeki görece tarafsızlığına “Amacımız, ideolojik olmaksızın okuyuculara 

aktarmak için önemli gördüğümüz bu olayı seçtik. Umarız ki okuyucularımız da aynı 

duyguyu paylaşırlar” sözleriyle vurgulama yapmaktadır. Teun Van Dijk’ın (1988) 

“News Analysis” başlıklı kitabında haberin kendine özgü olan söyleminin 

oluşmasında üretim, tüketim ve taşıyıcı yüzey bağlamındaki ideolojik içerikli bilişsel 

müdahalelere yönelik saptamalar yapmakta, dolayısıyla haberin kurgusallığını ön 

plana çıkarmak suretiyle nesnelliği sorgulamaktadır. Roger Fowler’ın (1991) 

“Language in the News”, başlıklı çalışmasında ise haberde kullanılan dil ile 

oluşturulan anlam, basında söylem ve ideoloji ilişkisi incelenmektedir. “Savaş 

Alanından Canlı Yayın” başlıklı eser ise (1994) yirminci yüzyılın ikinci yarısında 

gerçekleşen ve tarihe damgasını vuran tüm olayların canlı tanığı konumunda olan 

Peter Arnett’in Vietnam Savaşından Afganistan’a haber, haber 

fotoğrafı/görüntüsünün ajanslar ekseninde basına aktarılışını ve basında yer alışını 

dile getirmektedir.4 Doris A. Graber’ın (1990) “Medya Power in Politics”, son 

zamanlarda Amerikan Politikasının biçimlenmesinde oldukça etkin bir rol oynadığı 

düşünülen ve medyanın etkisini/gücünü sorgulayan 39 makaleyi, 6 farklı başlık 

altında bir araya getiren derleme bir çalışmadır.   

 

Konu Türkiye bağlamında değerlendirildiğinde Osmanlı’nın fotoğrafla 

tanışmasının 1805 yılında fotoğraf makinesinin ilkel bir protatipi olan Camera 

                                                           
4 Arnett, 2. Körfez Savaşı’nda Amerikan politikasına uygun haber üretmediği için CNN’den 
kovulmuştur. Eylül 2003 içinde CNN’nin şöhretli Anchorwoman’larının başında gelen Christiana 
Amanpour, pek çok medya kanalının savaş sırasında hükümet tarafından sindirildiğini, kitle imha 
silahlarına ilişkin dezenformasyon yapmak zorunda kaldığını ifade eden bir açıklama yapmıştır (CNN, 
Larry King Live, 19 Şubat 2004).  
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Obscura’nın Mühendishane-i Hümayun’da doğru perspektif elde edip, tüfek 

yapımında uygulamak amacıyla İngiltere’den getirtilmesiyle birlikte ortaya çıktığı 

bilinmektedir (Özendes, 1998: 16). Fotoğrafın Türk toplumuna tanıtımına ilişkin 

bilinen en eski tarih 28 Ekim 1839’da yayımlanan Takvim-i Vekayi Gazetesi’ndeki 

yazının konusu fotoğrafın bulunuşudur. (Ana Brittanica, 1994:327 ve Evren, 

1984:788). Öte yandan fotoğraf çektirme eylemine ilişkin ilk yazılı kaynak ise 17 

Temmuz 1842 tarihli Ceride-i Havadis Gazetesi’ndeki haberle bağlantılıdır. Öyle ki, 

‘Ressamlar bir adamı resmedecekleri zaman anı birkaç günler kemal-ı sabrü sükunla 

karşılarına oturtup, defa be defa nazar ederek haylü zahmetlü resmederler. Lakin 

alatla resmolunacak olduğu vakitte yarım dakikada ol alat vasıtasıyla resmedup 

bitirirler’ (Evren, 1982:52) haberiyle fotoğrafın sanatın ve sanatçının yardımcısı 

olduğu vurgulanmakta, aynı zamanda araçsal özellikleri ön plana çıkarılmaktadır.  

 

Fotoğrafçılığın Türk toplumuna yerleşmesi ise Kevork ve Wichen’in 1856’da 

Alman Rabach’ın İstanbul’daki fotoğrafhanesinde çalışırken tanıştıkları fotoğrafı bir 

yaşam biçimi olarak benimsemeleri, Abdullah biraderler adıyla Osmanlı Sarayının 

resmi fotoğrafçılığına ‘Zat-ı Hazreti Şehriyari Ressam ve Fotoğrafçısı’ makamına 

atanmalarıyla birlikte gerçekleşmiştir (Kutman 1968’den aktaranlar Birinci, 1990:7 

ve  İmançer, 1993:9). Dönem Padişahı olan II. Abdülhamid’in güçlü bir  iletişim ve 

propaganda aracı olabileceği kanısıyla fotoğrafla ilgilenen Abdullah Biraderleri 

desteklemesi, ülke çapında binaların, törenlerin, yabancı misyon ziyaretlerinin 

fotoğraflanması, oluşturulan albümlerin, yabancı ülke başkanlarına gönderilmesi 

şeklinde gerçekleştiği bilinmektedir (Çetin, 1997:39-40). Dolayısıyla ayakta duran, 

güçlü Osmanlı imajı görsel göstergeler aracılığıyla yaşatılmaya çalışılmıştır. Bir 
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diğer önemli saptama ise padişah II. Abdülhamid’in basın fotoğrafçılığının yerleşip, 

yaygınlaşması bağlamındaki oldukça önemli katkılarının söz konusu olduğudur 

diyebiliriz.  

 

‘Sultan II. Abdülhamid, her fotoğrafın bir fikir taşıdığını ve yüz sayfalık bir 

makalenin insana verebileceği siyasi ve hissi anlamı, bir resmin (görüntünün) tek 

başına verebileceğini söylerdi hep. Ben, fotoğrafları yazılı hatırata tercih eder ve 

onlardan geniş ölçüde faydalanırım derdi’ (Tahsin Paşa 1891’dan aktaran: Çetin, 

1997:39). Abdullah Biraderler’den sonra sarayın resmi fotoğrafçılığına getirilen Aşil 

Samancı, 1908-1909 yılları arasında İstanbul’daki günlük etkinliklerin ve olayların 

fotoğraflarını çekip, gazete ve dergilerde yayınlatmak suretiyle aktüel fotoğrafçılığın 

öncülüğünü yaptığı bilinmektedir (Evren, 1976:185). Osmanlı’da fotoğrafın sadece 

bir belge veya propaganda aracı olarak kullanılmadığı, aynı  zamanda eğitim ve 

öğretim programlarında da etkin biçimde yer aldığı  görülmektedir. Nitekim 1794 

yılında  Padişah III. Selim, Mühendishane-i  Berri-i Hümayum, 1835 yılında ise 

Deniz Harp Okulu eğitim programlarında, 1864 yılında ise askeri okullara öğretmen 

yetiştirmek amacıyla açılan dört yıllık Sınıf-ı Evvel’de resim ve derslerinin olduğu 

bilinmektedir (Ak, 1989:5-6). Eğitim öğretim programlarında fotoğraftan doğrudan 

yararlanılması, konuya ilişkin yazılı materyallerin de literatüre kazandırılmasına 

olanak sağlamıştır. Dolayısıyla 1872 yılında Mühendishane-i Berri Hümayum 

mezunu yüzbaşı Hüsnü Bey’in “Risale-i Fotoğrafya” ve Bahriyeli fotoğraf hocası 

Ali Sami Bey’in 1893’te yazdığı  “Mebad-i Usul-i Fotoğrafya” adlı eserleri bilinen 

ilk yazılı kaynaklar olarak göze çarpmaktadırlar (Çetin, 1997:39).  
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İmançer (1993)’e göre Türk basının görüntü kullanımına ilişkin bilinen  

örnekler arasında Mir’at Dergisi (1862) ve Ayine-i Vatan Gazetesi (1866) 

gelmektedir. Öte yandan Türk basınında resimden ziyade gerçek anlamda 

yayımlanmış olan ilk fotoğraflar zamanın ünlü kişilerinin portreleri halinde 1874 

yılında yayımlanan Medeniyet Dergisi’nde yer almışlardır (Gerçek’ten aktaran 

Toptaş, 1991:13). Görüntü aktarım tekniklerinin yeterince gelişmemiş olması 

sonucunda günlük gazetelerden ziyade haftalık veya aylık dergilerde görüntü 

kullanımının daha kolay olmasıyla ilişkilendirilmesi mümkündür.  

 

Bilinen ilk Türk-Müslüman ilk Türk fotoğrafçı Rahmizade Bahaeddin 

Bey’dir. Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre içinde Osmanlı’da fotoğrafın sosyal 

yaşamın göstergesi olarak bir belge işleviyle ‘genel’ anlamda kullanılmış olmasına 

karşın Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte gerçekleştirilen reformlar ve oluşturulan yeni 

kanunlar gereğince daha ‘öznel’ kullanımının söz konusu olduğu görülmektedir. 

Öznel kullanım iki farklı boyutta karşımıza çıkmaktadır. İlki resmi evraklarda 

fotoğraf kullanımıyla ilgilidir ki vesikalık geleneğinin başlangıcı olarak kabul 

edilebilir. Diğeri ise halkevleri’nin kurulmasıyla birlikte fotoğrafın salt belgesel 

işlevden sıyrılıp sanat kaygısı güden çalışmaların ortaya çıkması şeklinde 

değerlendirilebilir. İlk Türk basın fotoğrafçısı “1” numara olarak kaydedilen Ferit 

İbrahim’dir (İmançer, 1993:19). Çanakkale Savaşıyla birlikte başlayan asker haber 

fotoğrafçıları geleneğinin Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in ilanın sonralarına 

kadar süregittiği bilinmektedir. Nitekim Atatürk, Türk halkının görselliğe olan 

ilgisini iyi derece kavradığı için gerçekleştirdiği devrimlerde ‘göstererek ikna’ etme 

metoduna başvurmuştur. Şapka devriminin yerleştirilmesinde, modern giysilerin 
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tanıtılmasında, halkın arasında dolaşırken üzerinde taşıması, gidemediği yerlere de 

basında yer alan görüntüler aracılığıyla fikirlerini aktarmaya çalıştığı görülmektedir. 

Bir diğer önemli unsur olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün, kendisine getirilen 

eleştirilere karşılık olarak görsel göstergeleri bilinçli bir propaganda malzemesi 

haline getirip cevaplar sunduğu görülmektedir. Nitekim kendisine yönelik olarak 

getirilen “din düşmanı” eleştirisine, arabasına aldığı sarıklı bir din adamıyla birlikte 

çektirdiği fotoğrafla yanıt verirken; aynı çevrelerin “askeri yalnız savaşmaya terk 

ediyor” eleştirisine de Kocatepe’de karlar üzerinde elinde dürbünle poz vererek yanıt 

verdiği görülmektedir. Dolayısıyla fotoğraf, Cumhuriyet öncesi II. Abdülhamid 

döneminde etkin biçimde bir propaganda malzemesi olarak albümler aracılığıyla dar 

bir kullanım sahasında sınırlandırılmıştır. Fotoğraf cumhuriyet sonrasında Atatürk 

tarafından basın aracılığıyla daha geniş kitlelere seslenen bir yelpaze içinde 

kullanılmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet’in ilanından günümüze süregiden anlayış 

görüntüleri egemen kılan bir yaklaşımın Türk basın fotoğrafçılığında yerleşmesinde 

etkili olmuştur. Öyle ki, Türklerin fotoğraf tüketen kitleler haline gelmesinde 

edebiyatın ünlü yazar ve şairlerinin, toplumsal boyutta fotoğrafın önemini 

vurgulamaları ve yaşamsal bir araç olarak görmelerinin katkısı yadsınamaz. Nitekim 

Ece Ayhan’ın Bir Fotoğraf Arab’ı; Melih Cevdet Anday’ın Rahatı Kaçan Ağaç, 

Oktay Rifat’ın Elifli, Enis Batur’un Doğu-Batı Divanı, Cemal Süreyya’nın Sevda 

Sözleri adlı eserlerinde fotoğrafa sıkça yer verdiği görülmektedir.  

 

Literatür taraması kapsamında haber fotoğrafları ve fotoğrafik bilginin 

sorgulayıcı olma özelliği üzerine yapılmış olan araştırmada, fotoğraf albümlerinin 

oldukça fazla olduğu; buna karşın sorgulayıcı,  açıklayıcı ve bilgilendirici teknik ya 
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da kuramsal fotoğraf kitabı sayısının oldukça az olduğu saptanmıştır. Türkiye’de 

yaşayan Türk fotoğraf aydınlarının fotoğrafın kimliğine ilişkin tartışmaların ifade 

bulduğu çalışmalara da rastlanılmaktadır. İhsan Derman’ın (1989) “Fotoğraf ve 

Gerçeklik”, adlı kitabı, bir sanat dalı olarak fotoğrafı, ‘gerçeklik’ ve ‘gerçekçilik’ 

bağlamında sorgulayan bir çalışmadır. Bu çalışmada fotoğrafın yaşanan gerçekliğin 

yeniden sunumu olduğu, dolayısıyla “taklit, yanılsama veya bilgi iletmeden çok 

tekrarlanarak yer etmiş olmasıyla” doğru orantılı olarak ele alınması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Bayhan’ın (1996) “Yazılarla Fotoğraf”, adlı kitabında fotoğrafa 

dair yazmış olduğu ve çeşitli yerlerde yayımlanmış olan yazılarını bir araya getirdiği 

bir çalışmadır. Farklı tematik içerikteki yazılar arasında basın fotoğrafı da yer 

almaktadır. Nitekim basın fotoğrafçılığının ‘guru’su olarak kabul edilen Eric 

Salomon, teknolojik gelişmelerin fotoğrafa, haber fotoğrafının ise toplumsal 

düşüncenin biçimlenmesine olan etkisini “fotoğrafın modern çağlara olan katkısı 

başka bir malzemeyle tekrarlanamayacak kadar güçlü ve değerlidir. Teknolojik 

gelişmeler fotoğrafik olanakları arttırdıkça, yeni ufuklar açılmış, kitle iletişim 

araçlarıyla insanlığın bilinci derinden etkilenmiştir” sözleriyle vurgulamıştır. 

Çizgen’in (1998) “Fotoğrafın Görsel Dili” başlıklı kitabında ise fotoğrafın görsel 

diline ilişkin “fotoğrafta belirleyici olan, kameranın arkasındaki kişidir. O kişinin 

dünya görüşü fotoğrafta kullandığı dildir” sözlerinden fotoğrafın sanatsal boyutunu 

ön plana çıkardığını, bir iletişim tarzı olma özelliğini göz ardı ettiği görülmektedir. 

Ancak, fotoğrafın kendi başına ‘salt’ bir iletişim aracı olabilmesi söz konusu değildir.   

 

Yapılan tarama sonrasında fotoğraf sanatına ilişkin Türkçe’ye çevirisi 

yapılmış ve/veya Türkçe yazılmış makalelere de rastlanmıştır. İlk olarak Haziran 
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1989 yılında, Milliyet Sanat Dergisi tarafından, fotoğrafın 150. yılı dolayısıyla 

fotoğrafçılığın tartışıldığı makalelerin yer aldığı bir özel sayı hazırlanmış; bir benzeri 

de 2002 yılında Yapı Kredi yayınlarınca çıkartılan Sanat Dünyamız adlı üç aylık 

kültür ve sanat dergisinin 84. sayısında tekrarlanmıştır. Her iki dergi fotoğrafı 

sorgulayan yazılara ilişkin temel farklılık ise 1989 yılında Milliyet Sanat 

Dergisi’ndeki makalelerin Türk fotoğraf sanatçıları tarafından kaleme alınmışken; 

2002 yılındaki Sanat Dünyamız dergisinde yer alan makalelerin ise ağırlıklı olarak 

tanınmış uluslararası fotoğraf ustaları tarafından gerçekleştirilen araştırmaların, 

çevirisi olmasıdır.  

 

Fotoğrafa ilişkin akademik ölçekteki araştırmalara yönelik inceleme; 

(a)Yüksek Öğrenim Kurumu Kütüphanesi, (b) http://wwwlib.umi.com adresli 

uluslararası dijital tez tarama sitesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin 

önemli akademik çalışmalar arasında Birsel Matara’nın (1991), yakın dönem Türk 

fotoğrafında görülen hızlı gelişme sonrasında ortaya çıkan Türk fotoğrafçılarına 

yönelik üslupsal belirsizliği sorgulayan “Türk Fotoğraf Sanatında Üslup Sorunu”, 

başlıklı doktora çalışması; Mehmet Koştumoğlu’nun (1993), resim sanatı ile fotoğraf 

sanatı arasındaki etkileşim ortaya koyan “Türk Fotoğrafında İzlenimci Etkiler”, 

başlıklı doktora çalışması; İncirlioğlu’nun (1996), bir olgu olarak fotoğrafın üretim-

tüketim süreci kapsamında sanat eserine dönüşmesinin sorgulandığı “Fotoğraf 

Görüntüsü ve Sanat Bağlamında Kullanımı”, başlıklı incelemesi sıralanabilir. Ayrıca 

Semiz’in (1997) “Resim  Sanatında Fotoğrafın Yeri”, başlıklı çalışması fotoğrafın 

bulunuşunun ilk yıllarından günümüze resim sanatıyla benzeşen ve farklılaşan 

öğelerini sorgulayan bir çalışma iken; Çağlayan’ın (1998) “Fotoğrafın Plastik 

http://wwwlib.umi.com/
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Sanatlarda Kullanımı ve Getirdiği Etkiler”, başlıklı çalışma ise sanatsal bir ürün 

olarak fotoğrafın toplumsal platformdaki etkilerini üretim ve tüketim ilişkisi 

ekseninde sorgularken sanat eserinin kullanıldığı yüzeyle bütünleşen etkisinin altını 

çizen çalışmalar olarak görülmektedir. Afitap Boz’un (2000) “Bir İmge Üretim 

Biçimi Olarak Fotoğraf ve Görsel Kültür” başlıklı doktora çalışması, fotoğrafın 

icadından önceki imge üretimiyle, fotoğrafın bulunup, yoğun biçimde tüketilir hale 

gelmesiyle birlikte oluşan imge üretimi karşılaştırmalı olarak sorgulamaktadır.  

 

Gerçekleştirilen bu tez çalışmasıyla doğrudan bağlantılı olan araştırmalar ise 

Önder Erkarslan’ın “Fotoğraf ve Gerçeklik” ve Beyhan Özdemir’in “Fotoğrafik Dil 

Yetisinin Evrimi Bağlamında Müdahale Sorunsalı” başlıklı doktora tezleridir. 

Erkarslan’ın (1990) “Fotoğraf ve Gerçeklik” başlıklı doktora tezinde, içeriğinin 

belirli faktörler doğrultusunda biçimlendirilerek oluşturulan/üretilen fotoğraf 

ideolojik bağlamda sorgulanmaktadır. Kültür üreticisi olarak entelektüel kesimin 

ideolojisinin başlıca taşıyıcısı ve üreticisi olma özelliği sayesinde de “bir sınıfın, ya 

da bir grubun politik fikirleri ve inançlarıyla bunlara eklemlenmiş kültürel üretimler 

arasında sıkı bir bağlantı olduğu” iddiası fotoğrafın anlamlandırılmasında 

kullanılmıştır. Çalışmada; İkinci Dünya Savaşındaki anti-Nazi söylem biçiminin 

görüntü kullanım stratejisi ele alınmıştır. Aynı zamanda yapılan bu çalışmayla 

paralellik göstermesi açısından Özdemir’in (1996) “Fotoğrafik Dil Yetisinin Evrimi 

Bağlamında Müdahale Sorunsalı” başlıklı doktora tezi de önem taşımaktadır. Bu 

çalışma, fotoğrafik anlam üretim sürecinde müdahale sorunu üzerine 

odaklanmaktadır. Gelişen teknolojik yapının toplumsal platforma yansımasının 

göstergesi olan sanat, teknoloji ile süregiden bir ilişki içerisindedir. “Fotoğrafta 
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uygulanan teknik, estetik ve ideolojik amaçlı müdahale yöntemleri fotoğrafın kendine 

özgü dilinin oluşmasını sağlamış olur”. Dolayısıyla ortaya çıkan ürünün içeriğinin 

şekillenmesinde, anlam oluşturulmasında ve mesaj aktarımında teknolojik gelişmeler 

aracılığıyla biçimlendirilmesinin yanı sıra haber fotoğrafı üretme sürecinde yer alan 

diğer müdahaleler de önemli belirleyicilerdir.  

 

Gökhan Birinci (1990) “Haber Belge Fotoğrafçılığının Kitle İletişim 

Araçlarında Kullanımı” başlıklı yüksek lisans çalışması ile haber fotoğrafçılığının 

ortaya çıkışını, gelişimini ve Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet Türkiye’sine 

geçiş sürecini incelemekte; Ahmet İmançer (1993) “Türk Gazeteciliğinde Basın 

Fotoğrafçılığının Kamuoyu Oluşturmasındaki Rolü” başlıklı doktora çalışmasıyla 

haber fotoğraflarının medyadaki kullanımı doğrultusunda toplumda oluşturulmak 

istenen mesajın kamuoyunu nasıl yönlendirildiğini ortaya koymakta; Meter Oral’ın 

(2000) “Weimar Cumhuriyetinden Günümüze Fotoğraf Ajanslarının Fotojurnalisme 

Katkıları” başlıklı doktora çalışmasında fotoğraflı haber dergilerine görüntü 

sağlayan fotoğraf ajanslarının teknolojik gelişmeler doğrultusunda modern haber 

fotoğrafçılığının kurumsallaşmasına olan katkısı ortaya koyulmakta ve Şeyda 

Sever’in (1998) “Dünyada ve Türkiye’de Belgesel ve Haber Fotoğrafının Temelleri” 

başlıklı yüksek lisans çalışmasında da haber ve belge fotoğraflarında gerçekliğin 

sunumu incelenmektedir. Uğur Günay’ın (2002) “Kore Savaş Fotoğrafları ve Türk 

Basını” başlıklı çalışmasında Türk basınında Kore Savaşı sırasında yer alan haber 

fotoğraflarının sunumu farklı ideolojik tabanlı gazeteler bağlamında sorgulanırken; 

Tülay Karahan’ın (2002) “Fotoğrafın Kitle İletişim Aracı Olma Özelliği ve Basında 

Kullanımı” başlıklı çalışmasında ise basında kullanılan haber fotoğraflarının sahip 
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oldukları mesajlar dolayımıyla yer aldıkları taşıyıcı yüzeyin anlamına olan etkisi 

ortaya konmaktadır.  

 

Kuramsal çalışmaların azlığına nazaran fotoğrafçıların görsel ve estetik 

anlayışlarıyla birlikte teknik becerileri sonucunda ortaya koydukları fotoğrafların bir 

araya getirildiği fotoğraf albümlerinin sayıca fazlalığı ürünün kendisini ön plana 

çıkaran bir anlayışın egemen olduğunu göstermektedir. Bu düşünceyi pekiştirecek bir 

diğer gösterge ise bilimsel bilginin araştırıldığı, incelendiği ve sonuçlarının 

tartışıldığı ‘sempozyumların’ üniversiteler yerine amatör fotoğraf derneklerince 

yapılıyor olmasıdır. Fotoğraf derneklerinin daha çok halka fotoğraf sanatını sevdirici 

uygulamalar üzerinde odaklanması gerekirken bu tür etkinlikleri düzenleme girişimi 

sorununun sebebi, Türkiye’de fotoğrafçılığın bir federasyon olarak 2003 yılı 

sonlarına kadar kurumsal bir kimliğe bürünememiş olmasıyla açıklanabilir. Ancak, 

fotoğraf, haber fotoğrafı ve fotoğrafçılık konuları ile ilgili çalışmaların fotoğrafın 

sanatsal boyutu üzerinde yoğunlaşması aslında fotoğrafa dair içerik inşasının bilinçli 

olarak göz ardı edilmesi şeklinde değerlendirilebilir. Nitekim sanatsal bir gösteri 

(sergileme) aracı olarak ön plana çıkarılan fotoğraf, içeriği bağlamında incelenmesi 

eleştiren ve sorgulayan bir bakış açısını da beraberinde getirmektedir. Öyle ki, 

fotoğrafı oluşturan unsurların birer kodlama/şifreleme amacına yönelik olması, 

özellikle haber fotoğraflarında, fotoğrafın taşıyıcı yüzey üzerindeki konumu, boyutu, 

etrafında yer alan diğer fotoğraflar, alt yazı/üst yazı ve manşet birlikteliğindeki 

çerçevelemenin incelenmesinin önemini ortaya koymaktadır. 
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Medyada görüntü kullanım stratejileri ve haber-ideoloji bağının sorgulandığı 

çalışmalara bakıldığında Mattelart’ın (1995) “Beyin İğfal Şebekesi” başlıklı 

çalışması önem kazanmaktadır. Bu çalışma, 1980’lerden sonra globalleşen dünyada 

basının da her yere yayıldığını, haber sunumu bağlamında kendisini yenilediği, 

toplumun kitle iletişim araçları ekseninde enformasyon tüketmeye şartlandırıldığı, 

dolayısıyla hemen her yerde olan basının zorla yaşantımıza bir takım değerleri 

empoze ettiğini içermektedir. Michael Parenti’nin (1997) “Kirli Gerçekler” 

çalışması, medyanın gerçekliği sunumundaki objektif olmayan, yanlı ve taraflı 

tavrının olayları olduğu gibi göstermediği üzerine vurgu yapmaktadır. Chomsky’nin 

(2002) “Medya Gerçeği” başlıklı eseri, medyanın toplumsal boyutta rıza 

üretilmesinde ve/veya güdümlü gerçeklik yaratmasını sermaye ve iktidar ilişkisi 

bağlamında sorgulamaktadır. Virilio (2003) “Enformasyon Bombası” adlı kitabında, 

günümüz medyasında kullanılan enformasyon aktarım stratejilerinin manipülatif 

yönü sayesinde neyin doğru/gerçek, neyin yanlış/yalan olduğu arasındaki farkın 

ortadan kalktığını ifade etmektedir. Nitekim, haber fotoğraflarının okurlara ulaşana 

kadar  geçirdiği evrelerin tümünde yer alan öznelerin dünya görüşü, hangi örgüt 

yapısı içinde yer aldıkları ve ne tür çıkar ilişkilerine hizmet ettikleri, içeriğin 

oluşturulmasında göz ardı edilmemesi gereken faktörlerdir. Öyle ki, manipülatif 

öğelere dönüşen haber fotoğrafları, amaçlı anlatımı ve ideolojik yönlendirmeyi güçlü 

kılmaktadırlar. Ergüven (1998) “Görmece”de fotoğrafın ideolojik bir kodlama 

olduğunu, “Fotoğraf makinesi, izleyicinin anlamlandırma mekanizmasını durduracak 

denli etkileyici gizli ve geçici resimleri giderek daha iyi yakalayabiliyor. Fotoğraf 

okumayı bilmeyenler “geleceğin cahilleri”, “alfabeyi sökemeyenler değil, fotoğraf 

çekemeyenler olacak”. Ama kendi fotoğraflarını okuyamayan fotoğrafçıyı da cahil 
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saymak gerekmez mi?”, sözleriyle duygu ve düşüncelerin vurgulanmasını ortaya 

koymaya çalışmaktadır. Burton’un (1995) “Görünenden Fazlası”, başlıklı kitabı 

medya iletilerinin nasıl oluşturulduğunu ve toplumsal bazda ne kadar etkin olduğunu 

sorgulayan bir araştırmadır. Medya, “düşünce ve davranış biçimine etki edebilecek” 

ideolojik içerikli mesaj üretimiyle, izleyici/okuyucunun gündemini kurgulamaktadır. 

Nevzat Tarhan’ın (2002) “Psikolojik Savaş”, başlıklı kitabında zihin yönlendirme ve 

biçimlendirme yöntemlerinin kitle iletişim araçları tarafından “toplumun görünmeyen 

mekanizmasını işleten kişiler, görünmeyen hükümeti oluşturuyorlar. Adını hiç 

duymadığımız kişiler tarafından zihnimize şekil verildi, zevklerimiz biçimlendirildi” 

nasıl kullanıldığı sorgulanmaktadır. Çiler Dursun’un (2001) “TV Haberlerinde 

İdeoloji”, başlıklı kitabında ideolojinin haber metinleri arasında nasıl işlevsellik 

kazandığı ortaya koyulmakta ve haber formatında ekranlardan akan görüntülerin 

nesnelliğinin tartışılırlığı sorgulanmaktadır. Sezer Akarcalı’nın (2003) “İletişim ve 

Propaganda” adlı kitabında ise II. Dünya Savaşı döneminde Almanya, İtalya, 

Japonya, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 

iletişim araçlarıyla yaptıkları propaganda savaşı karşılaştırmalı olarak analiz 

edilmektedir. İletişim araçları arasında fotoğrafın/görüntünün anlamın kurgulanması 

ve toplumların yönlendirilmesi bağlamında ne kadar etkili bir araç olduğu 

vurgulanırken; gösterilenlerin ardında yatanların sorgulanmasının gerekliliğini bir 

kez daha ortaya konulmaktadır. Haberi bir söylem olarak ele alan Ayşe İnal (1996) 

“Haberi Okumak” adlı kitabında haber analizinde kuramsal yaklaşımlarla birlikte 

haber söylemi bağlamında toplumsal gücün nasıl “yeniden” kurulduğunu incelerken; 

Hakan Ergül (2000) “Televizyon Haberinin Magazinleşmesi” başlıklı çalışmasında 

ise haberin içeriğinin sunumunda meydana gelen bozulmalar arasında öne çıkan en 
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önemli olgu olarak magazinleşmeyi gören Ergül; haber sunumunda benimsenen 

magazinsel üslubun haberin içeriğini nasıl etkilediğini ve toplumsal 

duyarlılığa/hassasiyete ilişkin çıtanın nasıl düşürüldüğü üzerinde durmaktadır.  Aslan 

ise (2002) “Haberin Yol Haritası” başlıklı kitabında, kitle iletişim araçlarının 

toplumu bilgilendirmesinde kurumların tecimsel yapılarından ötürü objektifliğin söz 

konusu olamayacağı gibi yanıltıcı haberler ekseninde toplumun nasıl manipüle 

edildiğini ortaya koymaktadır.  

 

Görüntülerin incelenmesinde içerik çözümlemesi yönteminin uygulandığı 

çalışmalar da değerlendirme kapsamında tutulmuştur. Bu araştırmalar arasında 

yöntem olarak içerik çözümlemesi olarak adlandırılmalarına karşın araştırma 

kapsamında somut, herkes tarafından kuşku götürmeyecek sayısal veriler üzerinden 

sonuca ulaşılan çalışmaların oldukça az olduğu görülmekte; genel anlamda içerik 

çözümlemesi yöntemi içinde yer alan sıklık sayımı (frequency analysis) ve hacimsel 

olarak kaplanan alan araştırmaları şeklinde yer almalarının bilimsel araştırma 

yöntemlerine ilişkin araştırmacıların eksikliğinin göstergesi olarak yorumlanabilir.  

 

Hüseyin Eryılmaz’ın (1995) “1984 – 1993 Yıllarında Yayınlanan Hürriyet, 

Milliyet ve Cumhuriyet Gazetelerinin Haber Fotoğraflarının Değerlendirilmesi” 

başlıklı yüksek lisans tezinde 1984-1993 yılları arasında yayımlanan Hürriyet, 

Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yer alan haber fotoğrafları arasında fark olup 

olmadığını sorgulayan bir araştırmadır. Sadık Tümay’ın (1996) “90’lı Yıllarda Türk 

Basınında Siyasi Fotoğrafın İşlevi” başlıklı doktora tez çalışması ise gerek taşıyıcı 

yüzeylerin yayın politikaları gereği fotoğrafik vizyonlarını kamuya ulaştırırken 
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ortaya koydukları farklılıkları ortaya çıkarmayı amaçlamakta dolayısıyla aynı olaya 

farklı medya kuruluşlarının bakışını ortaya koymaktadır. Melih Zafer Arıcan’nın 

(2001) Haber Fotoğrafını Oluşturan Öğeler Açısından Türkiye Ulusal Basınında 

Seçim Ölçütlerinin Belirlenmesi” başlıklı doktora çalışması, haber fotoğrafının seçim 

ölçütlerinin, haber anlatısının oluşumuna olan katkısını içerik çözümlemesi 

yöntemiyle incelerken, Türk basınındaki fotoğraf editörlüğü müessesinin kurumsal 

bazdaki işlevlerini de sorgulamaktadır.  

 

Görüntülerin toplumsal boyuttaki etkisinin gerek kitaplaşan gerekse 

makaleler halindeki çalışmalar doğrultusundaki yoğunluğunun bir diğer göstergesi 

olarak 2002 yılında İzmir’de düzenlenen Görsel İletişime Analitik Yaklaşımlar 

konulu uluslararası kongrenin de dahil edilmesi mümkündür. Öyle ki, farklı 

yöntemler ekseninde görüntülerin bilinçli bir biçimde tüketilebilirliği kongre 

sırasında tartışılmış, farklı ülkelerden gelen akademisyenler değişik örneklemler 

aracılığıyla görüntü çözümlemeleri gerçekleştirmişlerdir.  

 

I. 3. 11 Eylül 2001 Olayı ve Konuyla İlgili Çalışmalar 

  

 Yaşananların gelişim süreci özlüce hatırlanacak olursa; 11 Eylül 2001, Salı 

günü sabah 07.59’da Boston Havaalanı’ndan Los Angeles’e gitmek üzere, 11 

personel ve 81 yolcusuyla birlikte havalanan American Airlines’a ait Boing 767 

yolcu uçağını kaçıran 5 hava korsanın, 08.45’te New York’taki Dünya Ticaret 

Merkezi, “Kuzey Kulesine”, ‘Kamikaze’ saldırısını gerçekleştirmesiyle olaylar 

başlamıştır. Olayın ilk etapta televizyonlardan yansıyan görüntüsü kulelerden birine 
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kazayla (!) çarpan uçak izlenimi vermesine karşın; yine Boston’daki Logan 

Havaalanı’ndan 7.58’de 175 sefer sayısıyla havalanan United Airlines’a ait Boing 

767’nin 9 personeli ve 56 yolcusuyla Dünya Ticaret Merkezi’nin “Güney Kulesine” 

çarpmasıyla birlikte planlı bir eylem niteliğine bürünmüştür. 8.01’de New York’un 

Newark Havaalanı’ndan havalanan 93 sayılı United Airlines’a ait Boing 757 tipi 

uçak, 10:37’de Pittsburg kenti yakınlarında boş bir araziye düşmüş/düşürülmüştür. 

Washington Dulles Havaalını’ndan kalkan, 77 sefer sayılı Boeing 757 tipi uçak ise 

Los Angeles’a gitmek için 6 personel ve 53 yolcusuyla havalanmış ve saat 10:40’da 

Pentagon’a çarpmıştır. Uçakların Suudi terörist Usame Bin Laden’in önderliğini 

yaptığı El Kaide örgütüne bağlı “İslami teröristler” tarafından kaçırıldığı, 

Amerika’nın yetkili organlarınca ifade edildi. 10:00’da Güney, 10:29’da ise Kuzey 

kulesi çökmüştür.   

 

Amerikan medyası açısından “primetime” (görsel/işitsel medya organlarının 

en yoğun takip edildiği saat) olarak adlandırılan saatlerde uçaklardan birinin ikiz 

kulelere çarpması, “Good Morning America”nın sunucusu Diane Sawyer ve “The 

Early Show”un sunucusu Bryant Gumbel gibi, televizyon dünyasının önde gelen 

habercilerinin sunduğu programlara denk gelmiştir. Öyle ki, bu programlar 

Amerika’da en yoğun izlenen programların başında gelmektedir.5 Olayın boyutunun 

büyüklüğünün ilk göstergeleri televizyonların yayın akışlarının hemen değişmesi ve 

tüm Amerika’nın tanıdığı, haberciliğine güvendiği ünlü anchorman’lerin peşi sıra 

ekranlara gelip olayları aktarmaya başlamasıyla belirginleşmeye başlamıştır. 

Nitekim, Dan Rather, Peter Jennings, Tom Brokaw ve Paula Zahn CNN, NBC, CBS 

                                                           
5 www.cbsnews.com/earlyshow/ ve abcnews.go.com/sections/GMA/GoodMorningAmerica/ 
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ve ABC’nin ABD ulusal haber medyasındaki kare ası olarak bilinmektedir. Binaların 

çöküşüne ilişkin görüntülerin ekrandan akışını, Brokaw “ABD’nin görüntüsü değişti. 

Teröristler ABD’ye savaş ilan etti’ sözleriyle ifade ederken; Peter Jennings, “Aman 

Tanrım! bu görüntüleri kelimelere dökmek zor, belki de şu anda gereği yok” derken; 

ikinci kulenin çöküş anını ise “Şu anda nerede yaşıyorsanız yaşayın bilmenizi 

istediğim şey, New York’un görüntüsünün artık eskisi gibi olmayacağıdır” şeklinde 

ifade etmiştir.6 Olayın vahimliğinin göstergesi ise yayın kuruluşlarının haber atlatma 

en yeni, en çarpıcı haberi ve görüntüyü verme stratejilerini rafa kaldırıp, görüntü 

havuzundan, aynı görüntüleri ekranların bir köşesine yerleştirdikleri ‘farklı spot-

logolarla’ aktarmalarıyla birlikte belirginleşmeye başlamıştır. Haber kuruluşların 

görüntü havuzu uygulamasına başvurmalarının sebebinin kamu yararını gözetmek mi 

yoksa üst düzey devlet organlarının yaptırımları doğrultusunda mı oluştuğu tam 

olarak açıklığa kavuşmamış olmasına karşın tekrar tekrar aynı görüntülerin 

ekranlarından akması, değişen tek şeyin haber sunucuları ve onlara ait yorumlar 

olduğu göstermektedir.  

 

Gökdağ (2001:49),  televizyon kanallarının olayı terörist bir saldırı şeklinde 

değerlendirip, logolaştırmak suretiyle ekranlarından yansıtmasına karşın dünyaca 

ünlü haber ajansı Reuters’in saldırılarla ilgili olarak abonelerine geçtiği haberde 

terörist ve terörizm kelimelerini kullanmadığını ifade etmektedir.  

 

                                                           
6 Konuyla ilgili bilgiler wsav-channel 3 haber direktörü Jim Hipps ve şef haber fotoğrafçısı Mehmet 
Çağlayan ile 12 Eylül 2001 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 19.30-20.00 sularında MSN aracılığıyla 
yapılan internet-telefon görüşmesinden alınmıştır. WSAV televizyon kanalı Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Georgia Eyaleti’nin Savannah şehrine ait yöresel haber kanalı olup, ulusal 
kanallarından NBC’ye bağlıdır. Wsav-channel-3’te iki buçuk yıl’a yakın bir süre part time ve full time 
çalışmamın avantajı ile adı geçen kanallar ve yayın ilkeleri katılımcı olarak tarafımdan 
gözlemlenmiştir.  



 64

90 dakikalık bir süre içerisinde kulelerin çökmesi, Pentagon’un yara alması 

sonrasında en yüksek güvenlik sinyaline geçen Amerikan Savunma Bakanlığı, 

Başkan Bush’u Airforce 1 uçağıyla güvenlik altına aldırtmış, aynı zamanda da ülke 

içindeki bütün uçuşların durmasını sağlamıştır. Saldırının ekonomik maliyetinin 

oldukça yüksek olduğu, başlangıcından itibaren ön plana çıkarılırken; yaralı ve 

ölülere ilişkin görüntülerin yayınlarda kullanılmaması dikkat çekicidir. Kayıtlı ölü 

sayısı resmi kaynaklarca 3225 kişi olarak belirtilmiş ve saldırının Usame Bin Laden 

tarafından düzenlenen terörist bir eylem olduğu 10:55’te NBC’de ilan edilmiştir 

(Gökdağ, 2001:30). Laden ile birlikte adı geçen El Kaide örgütü ve onu barındıran 

ülkenin Afganistan olduğunun açıklandığı zaman olan 10:55’ten itibaren Amerikan 

dış politikasının “yeniden” şekillendiğini iddia etmek mümkündür.  

 

11 Eylül 2001 Olayı, Amerika’nın ekonomisi ve güvenliğinin en can alıcı 

noktasına yönelik gerçekleştirilmiş terörist bir eylemdir. Chomsky (2002:9), 

saldırının tarihsel boyutunun yarattığı tahribatın yanı sıra hedef olarak seçilen 

mekanların Amerika’yı kalbinden vuracak kadar cüretkar olduğunu iddia etmektedir. 

Bir başka deyişle 11 Eylül saldırıların tarihsel açıdan bir dönemin ifadesi olarak 

anılmasının temel sebebi; Amerikan askeri ve ekonomik gücünün sembolü olarak 

adlandırılan hedeflere yönelmiş olmasından ileri gelmektedir. Sonuçları itibarıyla 

ABD içerisinde bireylerin güvenlik kaygılarının oldukça artmasına ve toplumsal 

boyutta tüketilen terör histerisinin yaşanan benzer olaylarla birlikte tüm dünyaya 

yayılmasına neden olmuştur. Eylemin niteliğinin görüntüler üzerinden kurulması, 

olayın etkisinin boyutlarının genişlemesine sebebiyet vermiştir. 
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Saldırının hemen sonrasında Amerikan hükümetinin NATO’dan 5. Madde 

olarak bilinen ve saldırının 19 üye devlete karşı yapılmış olduğunu varsayan 

(Riddell, 2001:231’den aktaran Duruoğlu, 2003:51) hükmün işlevsel kılınmasını 

talep etmiştir. Medya tarafından Afganistan dağlarındaki mağaralarda yaşadığı iddia 

edilen, saldırının sorumlusu, “kötülüğün ve şiddetin simgesi”, “şeytanın insan 

suretindeki temsilcisi” şeklinde lanse edilen Laden’in “Sonsuz Adalet” adlı 

operasyonla ölü ya da diri olarak yakalanacağı iç ve dış tüm kamuoyuna 

duyurulmuştur. Böylece Amerika hem öcünü alacak hem de medeniyetin baş 

düşmanı olarak ilan edilen Taliban rejimini ortadan kaldıracaktır. Nitekim, saldırı, 11 

Eylül 2001 günü, 10.55’ten itibaren başlamış ve özenle planlanmış dış politikanın 

adım adım yürütüldüğü görülmüştür. Saldırılarının sorumlusu olarak ilan edilen El 

Kaide ve Bin Laden’i, Afganistan’da Ruslar’a karşı özgürlük savaşçısı olarak 

niteleyen Amerika’nın 11 Eylül saldırılarından sonra aynı kişi ve grupları terörist 

olarak nitelemesi Chomsky’e göre ironik bir durumdur. Çünkü Afganistan’daki ılımlı 

rejimin yıkılmasını ve yerine fanatik bir rejimin kurulmasını sağlayan Amerika’dır 

(2002:10-16). 

 

Afganistan’a yönelik saldırıların medyada yer almaya başlamasıyla birlikte 

11 Eylül 2001, Salı günü gerçekleşen drama sahne olan görüntüler, yerini Amerikan 

gücünün simgesi olan devasa savaş makinelerine bırakmış; sivil halkın göreceği 

zararın kısmen medyada temsil edilmiş olmasına karşın; medyadaki gündem terörist 

avı maskesi giydirilmiş bir operasyona dönüştürülmüştür. Öyle ki, Afganistan Savaşı 

ve 11 Eylül saldırılarıyla birlikte Amerika’nın zedelenen gücünün dünyaya ‘yeniden’ 

gösterilmesi şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Baudrillard (2004)’e göre, “11 
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Eylül 2001 Olayı’nın neden olduğu eziklik Afganistan ve Irak savaşlarıyla örtbas 

edilmeye çalışılmıştır”. Son olarak, Irak’a saldırının gündeme gelmesiyle birlikte 

hem 11 Eylül 2001 Olayı görüntülerinin, hem de Afganistan, Taliban, El Kaide ve 

Laden dörtlüsünün tamamen gündemden düştüğü görülmektedir. Medyanın görsel 

seyri tamamen XXI. yüzyılın Hitler’i Saddam Hüseyin üzerine çevrilmiş; dolayısıyla 

Amerikan politikasına uygun görüntüler üretilir ve “şeytan” imgesi 11 Eylül 

saldırılarıyla Laden olarak görselleştirilirken; “Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu” 

sırasında Saddam Hüseyin şekline dönüştürülmüştür. Robert Fisk, 25 Eylül 2001’de 

Independent’deki yazısında “Savaşın terörizme karşı olmadığını, Amerika’nın 

düşmanlarına karşı olduğunu”, Felgenhauer de 20 Eylül 2001 tarihli The Moscov 

Times’daki yazısında ise “Hedefin Kabil değil, Bağdat olduğunu” yazmaktadır 

(Civelek, 2001:217 ve Sever & Kılıç, 2001:208). 

 

Yapılan çalışmanın tematik açıdan 11 Eylül 2001 Olayı ile bağlantılı 

olmasından ötürü, saldırıya ilişkin yazılan kitapların/kaynakların ve akademik 

çalışmaların incelenmesi ilgili incelemelere ilişkin gerçekleştirilen ve ikinci kısmı 

oluşturan bu bölümde de birinci kısımda uygulanan çalışmaya paralel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. 11 Eylül sürecine ilişkin kuramsal ölçekteki akademik çalışmalar 

incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.   

 

Remzi Gökdağ’ın (2001) “Amerikan Medyasında 11 Eylül” başlıklı çalışması 

medyanın 11 Eylül 2001 Olayı’nı nasıl işlediğini anlatmaya yöneliktir. Gökdağ, 

olaylar sırasında New York’ta olmasının vermiş olduğu avantajı, habercilik 

bilgileriyle pekiştirip, saldırıların televizyonda ve yazılı basında nasıl sunulduğuna 
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ilişkin gözlemlerini kitabında bir araya getirmiştir. Editörlüğünü Metin Sever ve 

Ebru Kılınç’ın (2001) yaptığı “Düşmanını Arayan Savaş” başlıklı kitabı, 

Chomsky’den Eco’ya, Eagleton’dan Rumsfeld’e pek çok tanınmış devlet ve fikir 

adamının 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin saptamalarını içeren makaleleri bir araya 

getirmektedir. Derya Sazak’ın (2002) “11 Eylül Gölgesinde Saddam” adlı eseri ile 

Volkan Yaraşır’ın (2001) “11 Eylül” çalışması da ABD’nin hegemonyacı 

politikalarını ve son dönemde yoğun biçimde tartışılan ‘İmparatorluk’ olgusunu 

incelemektedir.  

 

Ahmet Demirhan’nın derlediği (2001) “ABD, Terör ve İslam” ile Mehmet Ali 

Civelek (2001) tarafından derlenen 2 kitapta “Küreselleşme ve Terör” tanınmış 

düşünce adamlarının 11 Eylül 2001 Olayı’nın sürecine ilişkin yazılarını içermektedir. 

Kongar’ın (2002) “Küresel Terör ve Türkiye” adlı kitabı ise küreselleşme ve küresel 

terör kavramlarını 11 Eylül saldırıları ekseninde açıklarken; aynı zamanda 

Türkiye’ye olan yansımalarını sorgulamaktadır. Çiçekoğlu’nun editörlüğünde 

yayımlanan (2003) “9/11 New York – İstanbul” adlı kitap, farklı kültürel ve mesleki 

kökenlerden gelen araştırmacıların 11 Eylül saldırılarını çıkış noktası olarak kabul 

edip, global ölçekteki sonuçlarının bireyler üzerindeki yansımalarını iki farklı şehir 

ekseninde incelemektedir. Mahajan’ın (2003) “Yeni Haçlılar” başlıklı kitabında, 11 

Eylül saldırılarının küresel politikaların oluşumuna olan etkisini, Amerika’nın 

Afganistan’a müdahalesinin kamuoyunda nasıl algılandığını öncesi ve sonrasıyla 

ortaya koymaktadır.  
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Öte yandan, saldırıya ilişkin görüntüler, sadece Amerikan Devleti’nin resmi 

fotoğrafçısı (Joel Meyerowitz) tarafından kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları 

süresince görüntülenmesine karşın; basının liberal anlayış doğrultusunda dördüncü 

güç olarak mutlaklaştırdığı ABD’nin, devletin resmi örgütlerince milenyumun 

yaşanan ilk büyük trajedisini tekelci bir anlayış doğrultusunda belgeletmesi, 

karmaşık bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 11 Eylül 2001 Olayı ile ilgili 

görüntülerin dolaşan bir sergi haline getirilerek 11 Eylül Sonrası Görüntüler 

başlığıyla İstanbul’daki Topkapı Sarayı ve Tarih Vakfı-Darphane Binaları da dahil 

olmak üzere tüm dünyaya Amerikan halkının mağduriyetini meşrulaştırırcasına 

dolaştırılmış; toplum, düşündürücü görüntüler ekseninde ‘göstererek ikna edilmiştir’.  

 

Dünya film endüstrisinin kalbi olarak nitelenen Hollywood’un, saldırıların 

filmleştirilmesine çekinceli yaklaşımına karşın, Fransa’nın saldırıların 

filmleştirilmesine öncülük ettiği görülmektedir. Nitekim yapımcı Alain Brigand, 

farklı ülke yönetmenlerini 11 Eylül saldırılarına yönelik kısa filmler yapma 

yönündeki teşviki sonucunda 11 farklı ülke yönetmeni, her biri 11 dakika, dokuz 

saniye ve bir kare olan (09/11 yani 11 Eylül) kısa filmleri, İran, Fransa, İngiltere, 

Mısır, Bosna, Burkino Faso, Meksika, İsrail, Hindistan, Amerika ve Japonya 

vatandaşı yönetmenler tarafından çekilmiştir. Amerika’nın bakışını yansıtan projeye 

imza atan yönetmen aynı zamanda ünlü oyuncu Sean Penn’in, Ernest Borgnine gibi 

bilinen bir karakter oyuncusuyla yapmış olduğu filmde saldırıya pozitif bir yorum 

getirmesinden ötürü “anti-Amerikancı” eleştirilere uğradığı görülmektedir. Öte 

yandan kısa film olmadığı halde tematik açıdan yine 11 Eylül’ü işleyen, New York 

kökenli, marjinal bir yönetmen olan  Spike Lee’nin, Macera / Dram türü, 2002, ABD 



 69

yapımı, 134 dakikalık,  “25. Saat” (25th Hour) isimli çalışmasında Amerika’yı 

vicdani bir hesaplaşma bağlamında filmleştirmesine karşın, eleştirmemiş olması 

Amerikan film endüstrisine yönelik bir çelişkiyi ortaya koymaktadır.  

 

Son olarak, yapımcılığı ve dağıtımı Showtime şirketi tarafından üstlenmiş,  

yönetmenliği Brian Trenchard-Smith tarafından gerçekleştirilmiş olan 128 dakikalık 

dökümanter drama, 11 Eylül 2001 Olayı filmleştirilmiş ve DC 9/11: Time of Crise 

adıyla, Eylül 2003 döneminde piyasaya sürülmüştür. BBC World Report adlı 

programa konuk olan Prof. Alan Richtman, Başkan George Bush’un Superman’den 

bu yana gelmiş  geçmiş en büyük kahraman gibi görülmesine hizmet eden filmin 

birleştirici ve bütünleştirici temalar aracılığıyla Amerikan halkını propaganda 

sağanağına tutmasının, 2004 yılındaki seçimlere ilişkin yatırım yapma amacı 

doğrultusunda hazırlandığını ifade etmektedir.  

 

11 Eylül saldırıları sonrasında basında yayımlanan devingen ve durağan 

görüntüler arasından seçilen ve Başkan’ın yıkıntılar üzerinde elinde Amerikan 

bayrağıyla poz verirken, itfaiye erlerine sarıldığı, anma törenlerinde göz yaşı döktüğü 

gibi çeşitli  imgelerin basında sıklıkla tekrarlanması, saldırının ardından geçen 2 yıl 

sonra DC 9/11 filminde yinelenmesi toplumda “Mere Exposure”7 etkisi yaratmak 

suretiyle başkanlık seçimleri doğrultusunda prim yapmaya yönelik bir çalışma olarak 

değerlendirilebilir.  

                                                           
7 “Mere Exposure”: Gördükçe beğen, dinledikçe sev. 1937’den bugüne Maslow, Fencher, Zojonk ve 
Bornstein gibi psikologlar yapmış oldukları araştırmalarda insanlara hiçbir anlamı olmayan 
sözcüklerin, sloganların, resimlerin, yüzlerin, elbiselerin tekrar tekrar gösterilmesi sonucunda zamanla 
bu uyarıların insanların hoşuna gitmeye başladığını saptamışlardır. 
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Chomsky, 11 Eylül saldırılarını değerlendirirken, bunun tarihsel bir olay 

olduğunu belirtmekte ancak tarihselliğinin yarattığı tahribattan ziyade saldırının 

hedefinin önemini ön plana çıkarmakta ve Amerika’yı kalbinden vuracak kadar 

cüretkar bulmaktadır (2002:9). “Nitekim İngiltere’nin 1814’de Washington’u 

yakmasından bu yana, ABD tarihinde ilk kez kendi toprakları üzerinde saldırıya 

uğramış olması olayın tarihsel açıdan önemini perçinlemektedir” (Chomsky, 

2002:172). Bu saldırılar için Perl Harbour benzetmesinin doğru olmadığını iddia 

eden Chomsky, Perl Harbor’un ABD topraklarında olmaması, bir başka deyişle 

koloni üzerinde yer alan bir üs ile uluslararası platformda çizilmiş olan sınırlar 

arasındaki farklılık Chomsky’nin iddiasının temelini teşkil etmektedir. Öte yandan 

11 Eylül saldırıları sonrasında devlet ve özel erk halkın korku ve ıstırabının sağladığı 

fırsatı sömürmekte medyayı etkin bir araç olarak kullandığının altını çizmektedir. 

Öyle ki, vatanseverlik duygularını körükleyici görüntülerle süslenmiş haberlerin 

basında yer alması, sembolleştirilen kişiler aracılığıyla yardım kampanyalarının 

düzenlenmesini en belirgin örnekler olarak niteleyen Chomsky; ABD yanlılığının 

çeşitli kişisel eşyalara, çıkartmalara, ‘ya sev ya terk et’ şeklinde yansıdığını 

belirtmekte ve bütün bunların planlı bir aktivite olduğunu ileri sürerken ABD Strateji 

Komutanlığı’nın kitlesel imha araçlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin programın 

halka benimsetilmesi politikasının bir bölümü olarak görmektedir (Chomsky, 2002). 

 

Amerikan yönetiminin 11 Eylül sonrasında almış olduğu geniş önlemler 

dizisini meşru bir zemin üzerine kurmak ve topluma dayatmak için askeri bütçenin 

arttırılması, ülke girişlerinde 2004 yılının başlangıcıyla birlikte uygulamaya konan 
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güvenli geçiş için gerekli parmak izi ve görüntü alınmasının maliyetinin 140 milyon 

dolar olarak açıklanması bunun en önemli göstergelerinden biri olarak sunulabilir.  

 

Washigton ve Pentagon alınmış olan güvenlik önlemlerinin halka 

benimsetilmesinde medyayı etkin biçimde kullanmıştır. Nitekim 11 Eylül 

saldırılarıyla şoke olan medyanın öfkeli bir üslup benimsediğini, bunun sonucunda 

ortaya çıkan ilk tepkilerin toplumsal öfkeyi yansıtıcı bir hal almasına sebep olduğunu 

ifade etmiştir (Chomsky, 2001:18-37). Amerikan Başkanı’nın ulusa sesleniş 

konuşmasında  ‘Ya bizdensiniz ya da teröristlerdensiniz!’ şeklinde dünya ülkelerine 

iki net seçenek vermesinin de medyada savaş retoriğinin  oluşumuna neden olmuştur. 

Ancak Baudrillard (2002)’a göre, "Ya bizim değerlerimizi paylaşırsınız, ya da......" 

hesabına gelen bu söylem aracılığıyla demokrasi tehditle ve şantaj aracılığıyla 

getirilmektedir. Bu açıdan baktığımızda Chomsky, olayın toplumsal boyuttaki 

etkileri üzerine neden-sonuç bağlamında saptamalar yaparken, Fiske ve Baudrillard 

ise olayın toplumsal boyuttaki etkisinde görüntülerin önemi üzerinde durmaktadırlar. 

Nitekim Fiske (2001:17)’ye göre, Dünya Ticaret Merkezi üzerinden süzülüp gelen 

uçakların gökdelenlere çapmalarına ve patlamalara ilişkin imgeler kesinlikle 

unutulmaz şeklinde ifade ederken; Baudrillard ise 15.1.2002 tarihinde Der Spiegel 

dergisi için yapmış olduğu söyleşide 11 Eylül saldırılarını Dünya Ticaret 

Merkezi’nin kulelerinin yıkılmasını nihai düzeni en mükemmel örneklerinin yok 

oluşu olarak gördüğü için mutlak bir olay olarak değerlendirmektedir. ‘İkiz Kuleler 

İçin Ağıt’ başlıklı makalesinde ise “Kuleler, onlar, yok oldular. Ama bize yok 

oluşlarının simgesini, simge olarak yok oluşlarını bıraktılar” (Baudrillard, 

2002:232) ifadesiyle Mirzoeff (2002:70-82)’in “Görüntülerin stratejik amaçlı 
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kullanımı” saptamasına adeta gönderme yapmaktadır. Bir başka deyişle kulelerin yok 

oluşları, zihnimize kazınan görüntüleriyle dünyanın en güçlü ülkesinin 

dokunulabilirliğinin sembolik göstergelerini oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla 

Amerikalıların terörizme  karşı oluşturacakları savaş söyleminin tüm dünya 

tarafından görülmüş bir nesne olan 11 Eylül 2001 Olayı üzerinde yoğunlaştırmaları, 

evrensel boyutta yıkılan/zedelenen imajın onarılmasını meşrulaştırıcı bir yöntem 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Edward Said ise, 11 Eylül saldırılarını 7 milyon Müslüman Amerikalı için 

geniş ölçekte bir nefret havası getirmesinden ötürü asap bozucu olarak 

nitelemektedir. Oluşturulan nefret havasının temelinde medyanın bulunduğunu iddia 

eden Said’e göre uzmanların ve sunucuların ‘cihat’ ve ‘terör’ kelimelerini ısrarla 

kullanmaları, Laden’e ait arşiv görüntülerini, Amerikan trajedisini ‘kutlayan’ 

Filistinli kadın ve çocukların arşiv görüntülerini yayımlamaları sonrasında Amerikan 

toplumunda korku ve öfkenin beslendiğini belirtmekte, filmlerin ve televizyon 

görüntülerinin kan dökmeye hazır Arap teröristlerle dolu olmasını medyanın kötü 

performansının bir göstergesi olarak nitelemektedir (Said, 2001:29-35). Knightley 

(2002:54), medyanın kriz ve savaş zamanlarındaki işleyiş yöntemine ilişkin bir 

genelleme yaparak olayın dört evrede oluştuğunu ifade etmektedir ki bunları: (1) 

kriz; (2) düşman liderin canavarlaştırılması; (3) düşmanın bireyler halinde 

canavarlaştırılması ve (4) canavarlıklar olarak nitelemektedir. 11 Eylül süreci göz 

önüne alındığında bu dört evrenin de gerçekleştiği açıkça görülmektedir. Öyle ki, 

uçakların binalara girişi ilk evre olan krizi, Laden’in canavarlaştırılması CNN 

ekranlarından patlama sonrası beliren ‘şeytan imgesi’ (bkz. Ek1-17) ikinci evreyi 
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oluşturmakta; üçüncü evrede ise Laden’i destekleyen/besleyen El Kaide-Taliban-

Afganistan üçgenine gönderme yaparken, dördüncü evre ise Afganistan’da Taliban 

rejimince yıkılan Bamiyan Buda heykelleri, namaz kılmayanların kamçılanışına ait 

görüntülerle birlikte kadınların Burkalar içinde gezdirilmesi şeklinde örneklenebilir. 

Kroker, caydırıcılığın sembolik göstergesi olan kulelerin medya seyirliğinde bir 

fiskeyle dağılışına ait görsel göstergelerin toplumu büyüleyip, dehşete düşürdüğünü, 

dolayısıyla toplumsal boyutta medya tarafından oluşturulan öfke ve intikam 

beklentisinin yerleşmesine yol açtığını ifade etmektedir (Kroker, 2002).  

 

Soruna Türkiye’den yaklaşan Emre Kongar (2002) 11 Eylül saldırılarını 

küreselleşmenin terör yüzü olarak nitelemekte, sonuçları itibariyle yeni bir döneme 

giren dünyayı yeniden düzenlemek için harekete geçmeye ittiğini belirtmektedir. 

Altını çizdiği unsurlar arasında gökdelen türü yaşam biçimini sarstığını, insanların 

içinde bulundukları her tür taşım aracının içinde canlı bombalar taşıyan terör silahına 

dönüşebilirliğinin altını çizmektedir.  

 

Çiçekoğlu (2003:37-64) İkiz Kulelerin yapılış amacının gösteri niteliği 

taşıdığını, dolayısıyla yıkımlarının sahnelendiği şovda da başrolü kaptıklarını ifade 

etmekle birlikte gerçekleştirilen terörist saldırının bir gösteri olarak başarıya 

ulaşmasının nedeni olarak da İkiz Kuleler’in tasarlanış amacının gösteri niteliği 

taşımasıyla bağdaştırmaktadır. Bununla beraber Akçan (2002:135), Dünya Ticaret 

Merkezi binalarını devletin mutlak otorite ve gücünün sembolü olarak görmesini, 

Hitler’in “Yeni ideolojimiz ve politik güç istencimizle, taştan kayıtlar yaratacağız” 

diyerek devletin iktidar ve gücünü somut ve sabit bir sembole dönüştürmek için 
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gösterişli anıtlar sipariş ettiğini ifade etmesine benzetmektedir. Çiçekoğlu ise, anıtsal 

bazda dikilmiş, mutlak gücün sembolü olarak nitelendirilebilecek olan mimari bir 

yapıya karşı girişilmiş olan terörist bir eylemi gösteri toplumu içinde yer alan bir 

şova benzeterek 11 Eylül 2001 Olayı’na farklı bir bakış getirmektedir. Bunula 

beraber gösterinin omurgasında yer alan görüntülerin üzerinde yeterince 

durmamaktadır. Amacı ve hedefi ne olursa olsun gerçekleştirilen saldırıda ‘terör’ 

görüntülerin öznesi konumundadır. Dolayısıyla görüntüler olmaksızın eylemin 

niteliği, toplumsal boyuttaki etkisi ve sonuçları hakkında kanı oluşumunu imkansız 

duruma getirebilmektedir. New York’a yapılan turistik amaçlı seyahatlerin 

vazgeçilmez duraklarından olan ve Manhattan adasını karşıdan gören manzara 

noktasından gerçekleştirilen çekimler; kulelerin çökmesinden sonra da devam 

etmektedir. Bu bakış da Çiçekoğlu’nun gösteri toplumu saptamasını 

pekiştirmektedir.  

 

I. 4. Genel Değerlendirme 

 

Bu tez kapsamında Yüksek Öğrenim Kurumu’ndaki tezler de araştırılmış, 

akademik içeriğe sahip olan ve 11 Eylül 2001 Olayı ile ilgili herhangi bir çalışmanın 

yapılıp yapılmadığı Türkiye ekseninde sorgulanmıştır. Tuba Duruoğlu’nun (2003) 

“Haber Yapmada İdeoloji Etkeni: 11 Eylül Terör Olayı Örneği Üzerine Bir 

İnceleme” başlıklı yüksek lisans tezi, liberal tavrı benimsemiş olan Hürriyet Gazetesi 

ile İslamcı/Muhafazakar tavrı benimsemiş Akit gazetesindeki 11 Eylül terör 

olaylarının sunum farklılığını “başlık ve haber içeriği” bağlamında inceleyen bir 

araştırmadır. Benzer biçimde Güliz Karakuşçu’nun (2003) “Özel Televizyon 
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Haberlerinde Terörizm, Kanal D ve Show TV Ana Haber Bültenleri İçerik Analizi” 

başlıklı yüksek lisans tezi terör haberlerinin sunumunda nesnellik ve gerçeklik 

kavramını haber değeri bağlamında sorgulayan çalışmalar olarak saptanmıştır. Öte 

yandan olayın global boyuttaki etkisi göz önünde tutularak yurt dışında yazılmış olan 

tezlerinde taranmasını gerektirmektedir. Yapılan tez taramasında basında kullanılan 

haber fotoğraflarında 11 Eylül temasının işlenmesine yönelik bir çalışma 

saptanmıştır. University of Missouri, Columbia’da Shahira Safwat Fahmy tarafından 

(2003) gerçekleştirilen ‘Many images, one world: An analysis of photographic 

framing and photojournalist’s attitudes of war and terrorism’ başlıklı doktora 

çalışması, 11 Eylül saldırıları ve Afganistan’daki savaş örnek olayı üzerine kurulmuş 

ve içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İçerik itibarıyla tek taraflı haber akışı 

merkezli çalışma İngilizce olarak yayımlanan ve pek çok ülkede satışı olan Amerikan 

patronajlı bir İngiliz gazetesi International Herald Tribune ile Londra’da basılan ve 

Arapça yayımlanan Al-Hayat gazetelerinde yer alan 11 Eylül saldırı görüntüleri ile 

Afganistan’daki savaş görüntülerinin NPPA mensubu haberciler ekseninde 

karşılaştırılması/çözümlenmesi üzerine kurulmuştur. Bir diğer görsel içerikli ve 11 

Eylül 2001 Olayı konulu araştırma ise Tarleton State University’den Rochelle 

Denisha Gregory tarafından (2003) yılında gerçekleştirilen ‘The image/texts genre 

and discursive experiences’ başlıklı sanatta yeterlilik yüksek lisans çalışmasıdır. Tez, 

New York Times’da yayımlanan 11 Eylül 2001 Olayı görüntüleri üzerine Saddam 

Hüseyin’in Irak Haber Ajansının web sitesinde yer alan sözlerinin New York 

Times’daki köşe yazılarında nasıl yorumlandığına ilişkindir. 11 Eyül üzerine 

görsellik içerikli son araştırma ise University of South Alabama’da Robert Francis 

Casey IV tarafından (2003) gerçekleştirilmiş olan ‘Visual Depictions of the stages of 
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grief within 9-11 comic books’ başlıklı sanatta yüksek lisans çalışmasıdır. 11 Eylül 

2001 sonrası saldırıda kulelerde çalışanlardan ve onları kurtarmak amacıyla kulelere 

giren itfaiyeci, polis ve sağlık personellerinden hayatlarını kaybedenler için pek çok 

etkinlik düzenlenmiştir. Yardım toplamayı amaçlayan etkinlikler arasında 

Hollywood yıldızları, şarkıcılar, yazarlar, komedyenler yer almıştır. Yaşananların 

unutulmaması amacıyla bazı çizerlerde 11 Eylül’e ilişin çizgi kitaplar çıkarmışlardır. 

Araştırma bu kitaplarda yer alan figürleri temel almaktadır. Kimliğini algılaması 

bağlamında pek çok bilgiye çizgi romanlardan ulaşan Amerikan toplumu açısından 

yeni bin yılın başında yapılan bu araştırma ironik bir durum olarak 

değerlendirilebilir. Her ne kadar görsellik içermemesine karşın 11 Eylül 2001 Olayı 

ile doğrudan ilgisi olması açısından New York University’den Marie Anne Fortini 

tarafından (2003) yılında gerçekleştirilen ‘French youth perceptions of American 

culture and society in relation to amount of United States movies and television 

series watched (September 11, 2001)’ başlıklı doktora çalışması şiddet içerikli 

görüntüler içeren Amerikan filmlerinin ve televizyon dizilerinin 11 Eylül sonrasında 

18-32 yaş arası bireyler tarafından algılanışına ilişkin bir araştırma iken; Stanford 

University’den Lap Fung Lee tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen ‘Organizing 

deliberation as journalism’s role in democracy: Compering two Washington Post 

forums in the aftermath of September 11’ başlıklı doktora çalışması da 11 Eylül 

sonrasında basının farklı teknolojik kaynaklardaki tartışma platformlarında 

demokrasiye olan katkısına ilişkin bir içeriği kapsamaktadır.  

 

24 Şubat 2004 tarihi itibarıyla Yüksek Öğrenim Kurumu Kütüphanesinde yer 

alan tezlere ilişkin yapılan tüm incelemeler sonucunda yazılı basındaki haber 
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fotoğraflarında yer alan 11 Eylül saldırılarına ilişkin “haber fotoğraflarını” inceleyen 

herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, konunun sonuçları itibariyle global ölçekteki 

önemine rağmen, görece ihmal edilmiş olduğu düşünülmektedir.  Bu bağlamda, konu 

üzerine yapılacak olan bir çalışmanın başka çalışmalara öncülük edebileceği ve gerek 

Türk fotoğrafı, gerekse iletişim araştırmaları açısından  önemli bir ihtiyacı 

karşılayacak bir belge niteliği taşıyabileceği düşünülmektedir.  



 78

II. BÖLÜM: 
  

İLETİŞİM KURAMLARI BAĞLAMINDA  
HABER FOTOĞRAFI 

 

 

Yeryüzünün tüm meskun kısımlarında ve toplumun tüm düzeylerinde 

enformasyonun, fikirlerin, imgelerin ve ürünlerin kitlesel üretimiyle eş zamanlı 

olarak devreye girişinin (Gerbner’den aktaran Mutlu, 1998:24) miladı olan sanayi 

devriminden günümüze değin baş döndürücü bir teknolojik değişim süreci 

yaşanmıştır. Günümüz toplumları adeta bu sürecin mirası olarak sembolleşen araçlar 

tarafından farklı kodlarla şifrelenen sunularını (reklam, imaj, yaşam biçimi/felsefesi, 

haber vb.) toplumsal platformda içselleştirmekte, dolayısıyla iletişim teknolojileri 

dolayımıyla gündelik yaşamı tüketmektedirler. 1980’li yıllarla birlikte tüm dünyada 

benimsenen neo-liberal ekonomik yaklaşım (a) enflasyonun önlenmesi ve mali 

piyasaların işlemesi; (b) yaşanan kriz ve buhranlara çözümler getirilmesi; (c) serbest 

piyasa ekonomisini tüm ilkeleri ile çalıştırılması; (d) devletin ekonomideki işlevini 

savunma, güvenlik ve adalet gibi klasik unsurların işleyişinin ötesine geçirilmemesi; 

(e) kamu harcamaları ile yüksek gelir gruplarından alınan vergilerin düşürülmesi ve 

ücretlilere yönelik sıkı para politikası ile toplumsal talebin baskı altında tutulması 

(Artun, 1983) amaçlarına hizmet etmek üzere toplumlara alternatif bir çözüm olarak 

sunulmuştur. Neo-liberal ekonomi rüzgarının etkisiyle biçimlenen haber olgusu da, 

hayatın normal akışını kesintiye uğratan uygulamaların haber formatında işlenip, 

okuyucu/izleyiciye aktarımında içerik itibariyle, radikal değişikliklere uğramıştır. 

Nitekim yaşanan özelleştirme ve deregülasyonlarla kapitalist pazarın rekabetine 

açılan medyada yayımlanan programların daha görsel bir içeriğe büründüğü 

görülmektedir. Görselliğin ön plana çıktığı ve eğlence ile bütünleştiği medyada haber 
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programları da bu formatı taşımaya başlamıştır. Televizyonda yer alan haber 

programlarının hazırlanmasında gazeteler adeta “senaryo” işlevi görmekteyken; 

gazetelerde yer alan haberler için de televizyonlar kaynak görevi üstlenmektedir. 

Haber imajının geçmişe göre daha fazla görsellik içermesi ve gösterilen olguların 

“şartlandırıcı” anlam örüntülerini “görüntü altı-üstü büyük, renkli yazı karakterinin” 

etkin biçimde kullanması da üzerinde durulması gereken bir başka konudur. Bu 

sayede okuyucu/izleyici neyi, nasıl okuyacağına/izleyeceğine yönelik etkin 

yönlendirmelere maruz kalmaktadır. Bu amaca hizmet eder bir şekilde haberin içeriği 

‘görece’ boşaltılırken (!); aslında örgütsel üretim yapısı, bu yapıyı destekleyen çıkar 

ilişkileri ve baskı mekanizması da anlam inşası şeklinde topluma yansıtılmakta olup; 

habere konu olan görüntüler, genelde ‘kurumun ve/veya sahipliğin’, özelde ise 

sahipliği kontrol eden güç olarak ‘iktidarın’ istekleri doğrultusunda şekillenmektedir. 

Sonuç olarak medyada görüntü kullanımı, gazetelerde halkı oyalayıcı ve büyük boyut 

fotoğraflar yer alması; televizyon programlarında ise magazin içerikli ve/veya sabun 

köpüğü (soap opera) türü programların yoğun biçimde tüketimi şeklinde bir içeriğe 

bürünmektedir. Çaplı (2002: 95)’ya göre bunun adı tabloidleşmedir. Bu bağlamda 

günümüz basınındaki haber anlayışının tabloidleşmeyi ön plana çıkaran bir üslupsal 

yaklaşım içermektedir. Öyle ki, bu süreç içinde gazetelerde habere ayrılan yer için 

hacimsel açısından görüntünün, yazıya oranla daha fazla yer kapladığı 

görülmektedir. Geliştirilen haber olgusunun gazetelerdeki yansıması ise gazetelerin 

yayın politikalarının da yumuşak içerikli haberler şeklinde çerçevelenmektedir. 

Nitekim, tabloidleşme ile şifreleme arasında doğrudan bir ilişki kurulması, 

fotoğrafların bağlamından koparılması boyutunda değerlendirildiğinde ise bir tür 

şifreleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Sunulan haber fotoğrafının üzerine 
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yerleştirilen ilgi çekici/şok edici manşet, fotoğrafın ve haberin bağlamından farklı 

kurgulanmasını sağlamakta; etrafında sunulan haber fotoğraflarının ise içeriğine 

doğrudan bir müdahale teşkil etmektedir. Bu sayede gündem 

saptamanın/belirlemenin de ötesine geçilerek seçilen haberlerin -gerek başlık, yazı 

karakteri ve boyutu, gerekse tercih edilen fotoğraf rengi, boyutu ve 

konumlandırıldığı yer- formatlarının belirlenmesi yoluyla kurumsal ideolojik 

yaklaşım yansıtılmakta ve pekiştirilmektedir. 

 

1950’li yıllarla birlikte başlayan ve günümüzde toplumsal boyutta yaygın bir 

kullanıma ve/veya tüketime erişen televizyon, gazete ve dergiler üzerinde bir takım 

olumsuzluklar (örneğin ABD’de Life dergisinin kapanması, gazetelerde çalışan haber 

fotoğrafçı sayılarının azaltılması vb.) yaratmasına karşın; teknolojik yönden görüntü 

üretimi bağlamında hareketli görüntülerden (moving pictures) durağan görüntülerin 

(still pictures) elde edilebilirliği (örneğin 1989’da Tiananmen Meydanı’ndaki 

gösteriler sırasında televizyon kameralarınca elde edilen devingen görüntülerden 

‘Ek1-4’ Time ve Newsweek dergileri için durağan görüntü elde edilip kapak 

yapılması) bağlamında olumlu bir katkı olarak değerlendirmek mümkündür.  

 

Televizyonun popüler bir iletişim aracı olmasından önce halkın görsel bilgi 

ihtiyacını karşılayan haber fotoğrafçılığı, teknolojik gelişmeler sonucu popülerliğini 

hareketli görüntülere kaptırmıştır. Hareketli görüntülerden sınırsız/sorunsuz görüntü 

elde edilebilirliğinin olanaklı hale gelmesiyle birlikte haber fotoğrafçılığının tanımı 

içinde yer alan devingen ve durağan görüntü üretim stratejilerine ilişkin keskin 

sınırlar ortadan kalkmış ve popüler bir iletişim aracı olarak kullanımı tekrar gündeme 
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gelmiştir. Günümüz teknolojik donanımları açısından baktığımızda ise fotoğraf 

makinelerinin dijital platformda sesli ve hareketli görüntüyü elde etmeleri “sınırlı 

süre için bile olsa” olanaklı hale gelmiştir. Dahası günümüzde cep telefonlarına 

takılan ve/veya içine yerleştirilen kamera sayesinde görüntüler insan yaşamının her 

anına vazgeçilmez bir öğe olarak eşlik etmektedir. Bu bağlamda günümüz haber 

fotoğrafçılığının tartışılan terminolojisi olan ‘convensiyonel’ ve ‘dijital’ fotoğrafçılık 

kavramlarının miladı olarak 1989 yılındaki Tiananmen olaylarını göstermemiz 

mümkündür.  

 

Televizyonun etkin biçimde insan hayatına yerleşmesiyle birlikte haber, 

‘yaşama dair her şey’, söyleminde Amerika’nın ünlü haber sunucusu Walter 

Kronkite’dın “gerçekleri izlediniz” sözlerinde vurguladığı üzere izleyici kitleye 

kanıksatılmıştır. ‘Haber = Gerçek’ denkleminin sloganlaşan ifadeleri günümüz 

Amerikan medyasının liberal-çoğulcu anlayışı benimseyen tüm kanallarında 

görülmeye devam etmektedir. ABD’nin mahalli kanallarından olan ve 140 bin 

nüfuslu Savannah kentinin haber ihtiyacını karşılamayı hedefleyen WSAV’nin 

sloganı “Coverage You Can Count On” (Güveneceğiniz Bülten)8 şeklindeki ifadedir. 

Ülkemizde de gerek gazetelerde gerekse televizyonlarda ‘Amerikanvari’ gerçekliğin 

sunumunun sloganlaşan ifadelerine rastlanabilmektedir. Yaşama Dair Her Şey, 

Basında Güven, Türkiye’nin Televizyonu, Türkiye’nin Gazetesi bunlardan bazılarıdır.  

 

                                                           
8 Haber’in gerçek olarak sloganlaştığı ifadeler hakkında ayrıntılı bilgi için internetteki arama 
motorlarından yararlanılabilir. Search kısmına “local news media in America” yazmak suretiyle 
detaylı bilgilere ulaşılması mümkündür.  
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Toplumun çevresinde olup bitenlerden hem kendini, hem de sevdiklerini 

ilgilendiren konular hakkında haberdar olma isteğinden doğan habere olan ihtiyaç, 

günümüzde oldukça yoğun bir şekilde süre gitmektedir. Nitekim yazılı basın 24 saat 

haber veren televizyon kanalları ile yarışabilmek için sayfalarını internet ortamına 

taşımış, kısa aralıklarla sürekli güncelleme yöntemiyle topluma “taze/yeni” haber 

iletiminin sağlanması amaçlanmıştır. Dolayısıyla haberin ve habere ilişkin görsel 

materyallerin toplumsal boyuttaki tüketiminde görülen yoğunluğun sonucu bilgi, 

haber kavramı ile iç içe geçmiştir. Dolayısıyla bilginin elde edilmesi ve topluma 

aktarılmasında kitle iletişim araçları oldukça etkin bir görev üstlenmektedir. Buna 

karşın Schiller’e göre medyada yayımlanan haberler, reklamlar, vd. göz önünde 

tutulduğunda toplumsal yaşamda teknolojik gelişmelerin getirdiği kolaylık 

dolayımıyla enformasyonun artması söz konusu değildir. Çünkü dikkat dağıtıcı, her 

meseleyi sıradanlaştıran ıvır-zıvır haberler medyada sel gibi akmaktadır (Schiller, 

1993:46). Bir başka deyişle hayatımızda artan bir bilgi artışı söz konusu olmamakla 

birlikte, haber çerçevesi kapsamında sunulan öyküler incelendiğinde, içeriğin hayatın 

farklılıkları üzerine kurulmuş, iyinin yanında kötünün de olabileceğini vurgulayan, 

haber olup olmadıkları bile sorgulanabilir konuların kitlelere dayatıldığı 

görülmektedir. İçeriği sorgulanır nitelikte olan haberlerin inandırıcılığının 

artırılması/pekiştirilmesi açısından haber fotoğrafı kullanımı önemli bir yere sahiptir. 

“Bir fotoğrafın anlattığı şey ille de artık var olmayan değildir; ama kesinlikle ve 

kesinlikle bir zamanlar var olmuş olandır” (Barthes’dan aktaran Brennen ve Hardt, 

1999:85) yaklaşımıyla Barthes, bu noktaya değinmekte ve fotoğrafın tarihsel bir 

kanıt olma görevini üstlendiğine vurgu yapmaktadır. Ancak, burada bir kanıt özelliği 

taşımanın ötesinde fotoğrafın manipülasyon aracı olarak kullanıldığının 
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unutulmaması ve haber fotoğrafçılığı üzerine yapılacak değerlendirmelerde 

sosyolojik, kültürel, siyasi ve ekonomik yapının sorgulanması gerekmektedir. 

Nitekim, kodlardan geçerek görüntülenen olaylar/imgeler/değerler/kurallar, iki 

boyutlu taşıyıcı yüzey üzerine sıkıştırılmakta, yan faktörler aracılığıyla dikkat çekici 

hale getirilmekte ve ard alanda yatan çıkar ve çatışma ilişkilerince biçimlenmektedir. 

 

Görüntülerin anlık olarak üretilip, tüketildiği günümüz neo-liberal görüntü 

politikalarının ortaya çıkmasından önce 1940’lı yıllardan itibaren, haber 

fotoğrafçılığının altın çağı olarak nitelenen 70’li yıllara kadar geçen süreç içinde 

dergilerin ve gazetelerin, çoklu görüntü kullanımına dayalı haber anlatım stratejileri 

doğrultusunda dünyayı etkileyen olayları toplumlara “yayın politikaları” 

doğrultusunda yansıttığı bilinmektedir. Günümüz iletişim endüstrisi, yalnızca 

bireylerin gönüllerini hoş kılmayı, hoşça vakit geçirtmeyi temel hedef olarak 

belirlemiş, ötesini ise bütünüyle boş vermiştir. Barnouw’un deyimiyle “zehirli bir 

kavram” olan eğlence, dünyanın ciddi problemlerinden herhangi birini bile dert 

edinmeden boş zamanı hoşça geçirmek için yapılan şeyleri ifade etmektedir: 

“Topluma sunulan her hikayenin gerisinde bir ideoloji saklıdır” (aktaran Schiller, 

1993:128-129). Dolayısıyla, topluma sunulan kurgusal gerçeklik (insanların 

kanaatlerinin oluşturulması bağlamında) içeriğinde tanıklık ve ispat olgusu 

barındıran haber fotoğrafları aracılığıyla yaşamsal gerçeklikten daha etkili 

kılınabilmektedir. Öyle ki, kitle iletişim araçları tarafından yansıtılan olgular, gerek 

biçim gerekse içerik açısından hiç de ‘dışı hoş, içi boş’ şeyler olmadığı gibi, bu kitle 

iletişim araçları topluma hakim kurumsal değerleri, yargıları ve davranışları 

pekiştirecek tarzda, son derece bilinçli bir biçimde tasarlanmış “halkı eğlendirmeyi 
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amaç edinmiş, statükoyu korumayı hedefleyen, propaganda içerikli programlar” 

(aktaran Schiller, 1993:129-158) hazırlamaktadırlar.  

 

İletişim araçlarında teknolojik yeniliklerle birlikte yaşanan dönüşüme paralel 

olarak günümüzde televizyon ile gazete görsellik açısından birbirini tamamlar bir 

durum kazanmıştır. Daha da önemlisi, gelişen teknoloji sayesinde görsel medya, 

gazete-televizyon-cep telefonu-internet toplumsal yaşamın merkezinde yer alan 

görsel belleğin omurgası olmuştur. Teknolojideki dönüşüm süreci aynı zamanda foto 

habercilikten (fotojournalism), video haberciliğe (videojournalism) doğru zorunlu bir 

geçişi de gerekli kılmıştır. Nitekim televizyon, bir taraftan toplum üzerinde algının 

yazıdan görüntüye kaymasına yardımcı olurken; diğer taraftan da fotoğrafın 

tamamlayıcılığı görevini üstlenmiş, kartelleşmenin de önünü açmıştır.9  

 

II. 1. Tutucu Yaklaşım Bağlamında Haber Fotoğrafı 

 

 Tutucu kuram, iletişimi ‘bir tarafın davranışını istenen yönde etkileme veya 

değiştirme süreci’ şeklinde değerlendirir. Dolayısıyla “iletişim iletileri yoluyla oluşan 

toplumsal ilişkilerde kişiler, birbirinin düşüncesini duygusunu, davranışını etkileyen 

iletiler alıp verirler” (Erdoğan ve Alemdar, 1990:51). Toplumun zihnine, sıklıkla 

tekrar edilen görüntüler aracılığıyla yerleştirilen görsel metaforlar, atılan sihirli 

mermiler ve/veya enjekte edilen iğne aracılığıyla önceden yerleştirilen mesajları 

                                                           
9 Böylece gazete sahibi patronlar TV kanalı açmakta ve açtığı kanallarda da kendi çıkarlarını 
kollamaktadırlar. Öyle ki, iktidar ile yakın ilişkiler içerisine girmek sureti ile alanda çalışan 
habercilere, fotojurnalistlere ve videojurnalistlere karşı bir yaptırım mekanizması durumunda olan 
editör müessesi de her geçen gün güçlenmektedir. Editörler, şirket patronları tarafından atanmış 
görevliler oldukları için “editörlük” iktidarın ve/veya mevcut söylemin meşrulaştırılmasına hizmet 
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ortaya çıkarırlar. Lippmann, insan davranışlarının önceden kazandırılmış olan görsel 

alışkanlıklar aracılığıyla şartlandırılmış olduğunu, beyne önceden yerleştirilmiş olan 

stereotip olgular sayesinde bireyin görmeden olgular hakkında bilgi sahibi olmasına 

olanak sağladığını ifade etmiştir (Lippmann, 1965). Bu bağlamda hafızanın 

oluşturulmasında kültürel kodlardan yararlanılması görsel hafızaya endeksli bir 

mesaj üretimi/algılanmasını gerekli kılar. Sözlü kültürde topluma “gelenek” ve 

“görenek” şeklinde dayatılan toplumsal içerikli davranış biçimlerinin oluşmasında 

toplumun ileri gelenlerinin ifadeleri öncü rol üstlenmekteyken; günümüzde bu görev, 

kitle iletişim araçları tarafından sürdürülmektedir. Toplumsal içerikli tabuların 

oluşturulmasında ve sorgulanmasında, gizli-şifreli mesajlarda yer alan semboller 

önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda tutucu kuram ekseninde iki kavram ön plana 

çıkmaktadır: Sembolleştirme ile Çağrışım Yaratma ve Temsil.  

 

a ) Sembolleştirme 

Gerek ekranlarda, gerekse gazetelerde belirli görüntülerin sıkça tekrarlanması 

aracılığıyla okuyucu/izleyicilerde bu görüntülere yönelik bir aşinalık yaratılmaktadır. 

Algan (1999:11), “kitle iletişim araçlarının, haberdar etme özelliği altında bir tüketim 

toplumu yaratmak için bilince ve bilinç altına görsel enjeksiyonlar yaptıklarını” ifade 

etmektedir. Görüntülerin adeta sihirli mermiler gibi topluma sunulması, bu 

doğrultuda etki-tepki mekanizmasının işlevsellik kazanmasına olanak vermektedir. 

Öyle ki, Hollywood yapımı filmlerde bile bu tema sıklıkla işlenmektedir.10 Bu 

                                                                                                                                                                     
eden bir müessese konumuna dönüşmekte ve güvenliği editörler tarafından sağlanan kurumsal yayın 
politikaları topluma aktarılmaktadır.  
10 Örneğin 1987 ve 1989 yapımı Ghostbusters (Hayalet Avcıları) adlı yapımda bireylerin sahip 
oldukları negatif enerjinin sembolü olan kırmızı renkli jöle, şehri saran kötülük ile özdeşleşmiş; bunun 
panzehiri (!) olarak da herkes tarafından bilinen, sevilen, sayılan ve tertemiz bir şey olan özgürlük 
heykeli kullanılmıştır.  
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bağlamda haber fotoğrafları ve/veya televizyon haberleri aracılığıyla insan zihnine 

yapılan görsel bombardımanlar arasında bir takım görüntüler diğerlerine oranla 

bellekte daha çok ön plana çıkmaktadır. 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin saldırı 

görüntülerinin medyada tekrarlanması, gerçekleşen toplumsal yıkımı aralıksız 

vurgulaması, zarar görenlere dikkat çekmesi sonucunda yaşanan acılar sürekli 

görünür kılınmaktadır (Radford, 2003:104-112). Dolayısıyla bir çok örnekte 

görüldüğü üzere yaşanılan dönem veya kültürün tanımlanmasında bazı görüntülerin 

sembolleştiği ve döneme ilişkin referans teşkil ettiği görülmektedir.11 Günümüzde 

toplumsal hafızaya yerleşen unutulmaz görüntüler arasına Tom Franklin tarafından 

çekilen, 11 Eylül saldırıları sonucunda yıkılan Dünya Ticaret Merkezi enkazı 

alanında, bir direğe Amerikan bayrağını çeken itfaiyecilerin görüntüsü (bkz. Ek 1-1) 

ile James Nachtway’in New York beşinci caddedeki, First Presbyterian Kilisesi’nin 

önünden Dünya Ticaret Merkezi’ne ait Güney Kulesi’nin çöküş anını belgelediği 

(bkz. Ek 1-2) görüntülerin de dahil edilmesi mümkündür. Franklin ve Rosenthal’in 

fotoğrafı arasında büyük bir benzerlik görülmektedir. Nitekim her iki fotoğraf da 

yaşanan olayları anlatan sembolleşmiş görüntülerdir. Fotoğraflar içinde yer alan 

ortak tema, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ulusal birliğin sağlanması üzerine 

inşa edilmiş olmasıdır.12 11 Eylül sonrasında yaralılara yardım etmek ve çıkan 

yangını söndürmek amacıyla Dünya Ticaret Merkezi kulelerine giren itfaiyecilerin 

                                                           
11 Nitekim II. Dünya Savaşı kuşağı Joe Rosenthal’ın Iwo Jima da çektiği dalgalanan bayrak (bkz ek 1-
1); Vieatnam kuşağı Kent State Üniversitesi’nden bağıran kadın (bkz ek 1-3); 68 kuşağının 
Tiananmen Meydanındaki tankların karşısında tek başına dikilen protestocu (bkz ek 1-4) ile 
özdeşleşmiştir (Perlmutter, 1998:14).  
12 Dönem itibariyle ilk defa bir Amerikan bayrağının Uzakdoğu’da dalgalanıyor olması, uzun süreli, 
zorlu, stresli, geçen savaşa dair günlere ilişkin moral anlamında oldukça etkilidir. Rivayete göre Iwo 
Jima’ya bayrak çeken askerlere ilişkin fotoğraf (bkz. Ek1-1) tamamen tesadüfi olarak ve poz 
verdirmeden çekilmiştir. Öte yandan karşı rivayet ise Iwo Jima’ya çıkan ilk grup askerin oraya küçük 
bir Amerikan bayrağı dikmiş olduğuna ilişkindir. Rosenthal, bunun iyi bir ikon olabileceğini 
düşünmüş ve daha büyük bir bayrak getirtmiştir. Bayrağı diken askerler ülkeye dönüşlerinde adeta 
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yıkılan kulelerin altında kalmaları, yıkıntıların üzerine bayrak çeken bir grup itfaiyeci 

fotoğrafıyla birlikte ulusal bir anlam kazanmıştır (bkz. Ek1-2). Yıkıntılar altında 

kalan itfaiyecilerin ailelerine yardım etmek amacıyla pek çok yardım kampanyası 

düzenlenmiş olup; bu kampanyalar içinde Hollywood’un ünlü yıldızlarının da yer 

aldığı bilinmektedir. Haber fotoğraflarının kışkırtıcı etkisine (Topçuoğlu, 2000:126) 

maruz kalan toplum; yardım kampanyaları gibi sosyal etkinliklerin başarılı bir 

şekilde yürütülmesini sağlayan bağışların yapılmasına şartlandırılmıştır. Buna karşın, 

aynı yıkıntılar altında kalan sağlık ekiplerine, güvenlik güçlerine ilişkin olarak 

düzenlenen yardım kampanyalarının fazla ön plana çıkamamalarının sebebi ise onları 

sembolleştirecek, toplumun bütünleşmesine yardımcı olacak sembolik bir 

göstergenin, yani haber fotoğrafının ve/veya görüntüsünün olmamasıdır. Bu 

bağlamda toplumları etkileyen olayların sembolik göstergeleri olan haber 

fotoğrafları, insanları şok edip etkileyen görüntüler aracılığıyla özelde haberin 

genelde ise gazetenin satışına katkı sağlamakta, bireylerin olağan alım kapasitesine 

ilişkin çizginin üzerine çıkmasının sebebini oluşturmaktadır.  

 

Sembolleşen görüntüler doğrultusunda, yaşanan döneme ilişkin herhangi bir 

olay ile görüntü arasında bağlantı kurulabileceği gibi; yaşadığımız dönemin, veya 

kültürün tanımlanmasında da görüntüler anahtar rol üstlenmektedir. Nitekim 

görüntülerde sunulan/anlatılan sadece yaşanan an değil, dönemdir. Bilindiği gibi II. 

Dünya Savaşı Joe Rosenthal’ın, Iwo Jima13 da çektiği, dalgalanan bayrak 

                                                                                                                                                                     
birer ulusal kahramanmışçasına karşılanmış; ancak aralarında bulunan ‘kızıldereli kökenli’ askerin 
intiharıyla söz konusu olan ikinci rivayet ortaya çıkmıştır. 
13 Iwo Jima, Amerikalı askerlerce cehennem volkanı olarak adlandırılmıştı. Fotoğrafta yer alan 6 
askerden 3’ü ölmüş, 2’si yaralanmıştır. Burada 24053 Amerikan askeri ölüp, 6000’den fazlası 
yaralanmıştır. Yaşanan savaşa ilişkin dönem itibariyle ilk defa bir Amerikan bayrağının Japonya’da 
dalgalandığının göstergesi olmakla beraber uzun süreli, zorlu, stresli geçen savaşa dair günlerin  
sonuna yaklaşıldığını da ifade etmekte, Amerikan askerinin moral kazanmasında etkili olduğu 
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fotoğrafıyla özdeşleşmiştir. Vietnam Savaşı, Nick Ut’un, atılan Napalm 

Bombası’ndan korunmak için kaçan ve vücudunda yanık içinde, caddede çıplak 

olarak koşan kız (bkz. Ek1-5)14 fotoğrafıyla; Eddie Adams’ın Saygon caddesinde 

General Loan’un Smith&Wesson’undan çıkan “sihirli kurşun” ile gerçekleştirdiği 

infaza (bkz. Ek 1-6) ilişkin görüntülerle anılmaktadır. Her ne kadar infaza ilişkin 

görüntüler televizyon kameralarınca da an be an yakalanıp, haber programları 

aracılığıyla topluma yansıtılmış olsalar da, an’a ilişkin sembolleşen görüntü 

Adams’ın fotoğrafıdır. Dahası General Loan’ın silahından çıkan kurşun adeta haber 

fotoğrafına dönüşmüş, toplumun belleğine saplanarak görsel infaz gerçekleştirmiştir. 

Bilindiği gibi İngilizce’de fotoğraf çekmek ve ateş etmek “shooting” aynı anlamında 

kullanılmaktadır. Günümüzde ise shooting’ten ziyade sadece recording (kaydetme) 

ve publishing (yayımlama) söz konusudur. Nitekim, Goldberg (1993)’in de ifade 

ettiği gibi teknoloji, foto haberciden ziyade görüntüyü kontrol edebilen, güvenilir (!) 

görevlilerin parmaklarının ucundan, füzelerin burnuna takılan kameralardan elde 

edilen görüntüler aracılığıyla (bkz. Ek1-16) görüntü üretimini olanaklı kılmaktadır.  

 

Son olarak, 1929 Borsa Krizi sonrasında çöken ekonomik sistemde yaşanan 

çaresizliği sonlandırmanın çözümünü yüksek binalardan atlamakta bulan insanların 

görüntüleriyle, 11 Eylül saldırıları sonrasında dokunulmaz, yıkılmaz, güçlü 

Amerikan imajının göstergesi olan Dünya Ticaret Merkezi kulelerinde yaşanan 

çaresizliği sonlandırmanın çözümünü kulelerden atlamakta bulan insanlara ilişkin 

                                                                                                                                                                     
söylenmektedir. Iwo Jima’ya bayrak çeken askerlere ilişkin fotoğrafın tamamen tesadüfi olarak ve poz 
verdirmeden çekildiği iddia edilmektedir (History Channel, 9 Ocak 2003, saat:18.30’da yayımlanan 
belgesel, yapım:US Naval Institute).  
14 O’NEIL’a göre (1997:7) Phan Thi Pluc, ya da bilinen adıyla “Napalm Kız” Vietnam Savaşı’nın 
sembol fotoğraflarından olan; Napalm Bombasından sonra, vücudunda yanıklarla koşan çıplak çocuk 
olay günü 9 yaşındaydı. AP’nin fotoğrafçısı Nick Ut fotoğrafı çektikten sonra bayılan bu çocuğu 
hastaneye götürmüştür. 
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görüntüler (bkz. Ek1-19) arasında önemli bir benzerlik söz konusudur. Ertuğrul 

Özkök, Hürriyet gazetesinde yer alan 13 Eylül 2001 tarihli köşe yazısında “ikiz 

kulelere” uçaklar çarptıktan sonra yanan binaların pencerelerinde sakin bir biçimde  

kurtarılmayı beklerken mendil sallayan insanları ‘bir kahramanın gelip onları 

kurtaracağından emin bir biçimde bekliyorlardı’ şeklinde tanımlamaktadır. 

Hollywood tarafından yaratılan Bruce Willis, Slyvester Stallone, Arnold 

Schwarzeneger gibi kahramanlar pek çok filmde yanan binalardan, batmakta olan 

gemilerden, tehlike altında yaşanan her durumdan masum insanları kurtardıklarına 

ilişkin hayali tanıklık yapmışlardır. Ancak mutlu sonla biten filmlerin aksine “İkiz 

Kulelerde” kimse masum insanları kurtarmaya gitmemiştir. Dolayısıyla Hollywood 

filmlerini aratmayacak derecedeki gerçekliğin temsili olan 11 Eylül 2001 Olayı ile 

yaratılan güçlülük imajına yönelik sembolik göstergeler olan “kahramanlar” 

sarsılmıştır. Bu bağlamda Amerikan zihniyetinin temel taşı olarak bireyci toplum 

yapısı doğrultusunda liberalizmin çöküşünün göstergesi olan 1929 bunalımında 

yaşanan çaresizliğin sonlandırılması açısından geliştirilen intihar stratejisi, 

binalardan atlayan insan fotoğraflarında kendini göstermektedir. Benzer biçimde, 11 

Eylül 2001 Olayı ile hafızalarda tazelenen felaket anlayışının belirginleştirdiği 

“çökme” psikolojisinin yansıması, kulelerden kendilerini atan bireylerin 

fotoğraflarında (bkz. Ek 1-19) görülmektedir.15 

 

                                                           
15 İkinci Dünya Savaşı sırasında Rosenthal tarafından görüntülenen Iwo Jima’ya çekilen bayrak 
fotoğrafı, 1929’da yaşanan krizle sorgulanan Amerikan bireyciğinin, yerini grup çalışmasının sembolü  
olan takım işine dönüştürmesinin de göstergesi durumundadır. Nitekim bayrak diken askerlere ait 
görüntü, başarılan herhangi bir takım işine ait olgunun everensel boyutta görselleşen ilk sembolünü 
temsil etmekteyken; 11 Eylül saldırıları sonrası yaşananların trajikliğine rağmen Amerikan bayrağının 
yere inmeyeceği imajını pazarlayan ve çöken Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin enkazı üzerindeki bir 
direğe Amerikan bayrağını çeken bir grup itfaiyecilerin görüntüsü (bkz. Ek1-2) de “ülkece” grup-
takım işi zihniyetiyle yaşanan sorunun üstesinden gelineceğini ifade etmektedir.  
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b ) Çağrışım Yaratma ve Temsil   

Toplumları etkileyen olayların meydana gelmesi sonucu medyada kişiler ve 

olaylarla ilgili olarak yıldırım baskılar aynı gün içinde çıkmakta, birkaç saat içinde 

de tükenmektedir.16 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği gün New York başta olmak 

üzere pek çok büyük şehirde de yıldırım baskı yapılmış, birkaç saat içerisinde 

gazeteler tüketilmiştir. Yine her iki olaya ilişkin olarak gazeteler özel ekler verme 

yoluna gitmişlerdir. Gazete tarafından okuyucuyu şok etmek ve haberin 

inandırıcılığını artırmak amacıyla sunulan görüntüler aslında gazetenin vitrin sayfası 

olarak nitelenen birinci sayfasına albeni katmakta, bir başka deyişle yüzeyi 

cilalamaktadır. Geçmişte bilinmeyen yerlerin keşfi, değişik kültürlere ilişkin 

bilinmeyenlerin, felaketlerin, faciaların, savaşların dünyanın farklı yerlerindeki 

insanlara aktarılması, günümüzde şok edici görüntülerle birlikte hedeflenen “amaç” 

doğrultusunda toplumların göstergeler aracılığıyla ikna edilmesi şeklinde dönüşüme 

uğramıştır. Baudrillard bu durumu ‘olay olmayan olaylar’ üzerinden toplumsal 

yapının yeniden kurgulanması şeklinde değerlendirmektedir. Nitekim, “Düşgücünü 

çok derinden etkileyebilen 11 Eylül, bir yandan şeylerin akış sürecine müdahale 

ederken, bir yandan da insanın ağzını açık bırakan bir kolaylıkla gerçeğin bir parçası 

haline gelmiştir. Dolayısıyla, 11 Eylül 2001 Olayı gerçekleştiği sırada yaşanan coşku 

ve dehşet karışımı atmosferdeki paradoks, imkansız bir olayın gerçekleşmesinden 

kaynaklanmaktadır” (Baudrillard, 2004). Aynı zamanda, medyanın yaşanan trajedik 

olayları abartma eğilimi, gösterilenlerin ne derecede gerçek olduğunun 

sorgulanmasını beraberinde getirmektedir. Nitekim, “herhangi bir kişi ve olayda 

gösterilenin (çerçevelenenin) ipinin çekilmesi ya da dramatikleştirme öğelerinin ön 

                                                           
16 Nitekim 2002 Dünya Kupasında, Türk Milli Futbol takımının yarı finale çıkması sonucunda 
gazeteler bol fotoğraflı yıldırım baskı yapmıştır.  
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plana çıkarılmasıyla göz yaşlarının boşalttırılması” (Radford, 2003:163-169) medya 

güdümlü haberlere ve haber görüntülerine dayalı yaşamın benimsetilmesi yönündeki 

en önemli stratejilerdir. Dolayısıyla ‘çağrışım yaratma ve temsil’den geçilerek 

oluşturulan böylesine bir haber üretim tarzı, sunulanın nesnelliği, gerçekliği ve 

geçerliliğinin sorgulanmasını gerektirmektedir.    

 

 Medya organlarınca gerek haber gerekse reklam formatında toplumsal 

boyutta pazarlanan yaşama ilişkin olgular, insanların hayata bakış açılarını 

yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Nitekim, Schiller bu amaçla medyada çalışan kişileri 

‘medya menajerleri’ olarak nitelemekte ve “medyada yayımlanan ve gerçeklikle 

uzaktan yakından ilgisi olmayan haberler aracılığıyla kasıtlı olarak mesajların 

üretilmesi yaşamsal gerçekliğin kusurlu olarak algılanmasına sebebiyet vermekte; 

dolayısıyla toplum, hayatın gerçeklerini kavrama konusunda yoksun bırakılmaktadır” 

(Schiller, 1993:9) değerlendirmesinde bulunmaktadır. Aynı zamanda  ‘İnancın insan 

davranışlarını etkilediği bilinmektedir. Bu, birinin diğerinden beklediklerini tayin 

eder, dolayısıyla gerçeğin biçimlenmesine yardımcı olur’ (Eisenberg’den aktaran 

Schiller, 1993:26-27). Bu inançlar doğrultusunda üretilen görsel materyallerin basın 

yayın organlarında kullanılması sonucunda ulusal ve/veya uluslararası platformlarda 

kamuoyu oluşturulması, hükümetler ile sıkı ilişkiler içerisinde bulunan bütün medya 

organlarınca yoğun şekilde tercih edilen bir uygulamadır. Haber akışını ‘amaca 

uygun bir biçimde’ kontrol altında tutmak ve dikkatleri ‘amaca uygun biçimde’ 

çerçevelendirilmiş olay ve olgulara yönlendirmek; bu esnada toplumsal hafızada bir 

takım (Müslüman terörist, uyuşturucu satıcısı zenci, kapkaççı tinerci çocuklar vb.) 

klişeler oluşturmak gayesine hizmet etmektedir. Bu tür klişeleşmiş yapıların 
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yerleşmesinde görsel imgeler oldukça etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Nitekim, 

Gürsel (2002:186)’in, ‘11 Eylül 2001 Olayı sonrası fotoğraflar A.B.D.’nin mevcut 

askeri operasyonları için halk desteği toplamak amacıyla kullanılmıştır’ şeklindeki 

değerlendirmesini, film kuramcısı Slavoj Zizek’in “Gerçeğin Çölü” makalesindeki, 

‘izleyicilere ürkütücü şekilde aşina gelen şeyin sadece görüntüler değil, onların 

içeriğidir’ (2002:159) saptamasına bağlamadığı görülmektedir. Gazetelerde yer alan 

haberlere konu olan hikayeler kimi zaman insanı dehşete düşürecek cinsten 

olabilmektedir. Hikayenin etkileyiciliği ise kullanılan görüntü dolayımıyla (İngiliz ve 

Amerikan askerlerinin Irak’ta sivillere yönelik yapmış oldukları kütü muamelenin 

kanıtı olan fotoğrafların sızmasıyla birlikte gündemin ve toplumun orada olanlara 

ilişkin bakış açısının değiştiği gibi) oluşturulmaktadır.  

 

Fotoğrafın kamuoyunun dikkatini çekme özelliğinden ötürü hükümetlerin 

tutum ve politikalarında değişiklikler yaptıkları bilinmektedir. Yirminci yüzyılın 

başında çocuk işçilerin çalışma koşullarını ve göçmenlerin yaşadıkları mahalleleri 

gösteren haber fotoğraflarının basında yayımlanması sonucunda hükümet 

politikalarında yapılan değişiklik sonucunda çocuk işçi çalışma şartları değiştirilmiş, 

göçmen mahallelerindeki yaşam standartları insani boyutlara taşınmıştır. Yüzyılın 

sonunda ise Somali’de düşürülen Black Hawk (Kara Şahin) helikopterinin pilotunun 

işkence edilerek öldürülmesi karşımıza çıkmaktadır. Pilot, yüz ve vücuduna almış 

olduğu darbelerin etkisiyle tanınmaz hale gelmiştir. Perlmutter’e göre (1998) 

“pilotun işkence sonrası görüntülerini yansıtan haber fotoğraflarının gazetelerde 

yayımlanması sonucunda, Amerikan medyasının Somali konusundaki tavrı değişmiş 

ve basında kullanılan aç insan görüntüleri ortadan kalkmıştır. Amerikan hükümetinin 
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‘Orada ölenler bizim çocuklarımız. O halde bizim orada ne işimiz var?’ şeklinde 

kendini sorgulamaya yönelmesinin gerekçesi ölü Amerikan pilotunun işkence 

görmüş haline ait görüntülerdir” şeklindeki saptaması onun eleştirel kimliğiyle 

bağdaşmamaktadır. Çünkü Perlmutter bu cümlesiyle fotoğrafın gücünü 

yüceltmekteyken; onun dışında oluşan ekonomik, politik ve sosyolojik faktörleri göz 

ardı etmektedir. Bir başka deyişle ABD, geliştirdiği yeni politika gereği böyle bir 

tavır sergileyebilir. Dolayısıyla değişen ülke politikasının salt bir görüntüye 

bağlanması görece “naif” bir yaklaşımı ifade etmektedir.  

 

Konunun kapsamlı ve irdeleyici bir açıdan ele alınabilmesi için tutucu 

anlayışın dolayımıyla biçimlendirilen haber fotoğrafının, toplumsal yelpaze içinde 

yer alan tüm kesimlerin düşüncelerinin ve sorunlarının yansıtılması bağlamında 

görece tarafsız bir anlayış içinde incelenmesi ile eleştirel yaklaşım perspektifinden 

yönlendirici faktörler olan ‘çerçeveleme’, ‘odaklama’, ‘fotoğraf altı yazısı’ ve 

‘manşet’ bağlamında haberin istenilen doğrultuda kodlanması üzerinde durulması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

 

II. 2. Liberal-Çoğulcu Yaklaşım ve Haber Fotoğrafı 
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Liberal-çoğulcu yaklaşım17, merkezine aldığı bireyin eğitilip, 

bilgilendirilmesi ile birlikte sınırsız seçim özgürlüğü paralelinde kendisine sunulanlar 

arasından herhangi bir sınırlamaya ve/veya sansüre ihtiyaç gerektirmeksizin en 

faydalı olana karar verebilme yetisine sahip,  ideal bireyi tanımlar. Böyle bir ortam 

ancak basının sınırsız özgürlüğü ile sağlanır. Thomas Jefferson’a göre olgun bireyler 

için basın temel bilgi kaynağıdır. “Bir tür rehber göreviyle hareket etmesi devlet 

denetiminden bağımsız olmasını gerektirir” (Siebert’den aktaran Fikret Sazak, 

1998:107). 

 

Kitle iletişim araçlarının kamuyu ilgilendiren konularda ‘halkın en önde gelen 

enformasyon kaynağı olması’ (Alemdar ve Erdoğan, 1998:187) görüşü, halkın 

gündelik hayata ilişkin yaşam pratiklerini oluşturması bağlamında basın yayın 

organlarına ne kadar bağımlı olduklarının bir göstergesi olarak düşünülebilir. 

Dolayısıyla, liberal-çoğulcu anlayışta toplumdaki farklı seslerin, değişik görüşlerini 

yansıtan bir yapının gerekliliği savunulmakta; medyanın yasama, yürütme ve 

yargıdan sonra dördüncü güç  olduğu ifade edilmektedir. Tokgöz (2000:94-95)’e 

göre “kitle iletişim araçlarının temel işlevi kamuoyunu, ‘tarafsızlık’ ilkesi 

doğrultusunda verdiği haberler aracılığı ile olaylardan haberdar etmek, eğitmek, 

öğretmek, bilgilendirmek ve tanıtmak şeklinde biçimlenmektedir”. Bu bağlamda 

                                                           
17 Chicago Üniversitesi’nin üç entellektüeli olan Dewey, Mead ve Parks ile birlikte Michigan 
Üniversitesi’nden Cooley iletişimin, demokrasinin reformuna hizmet edeceği umuduyla Amerikan 
iletişiminin liberal-demokratik biçiminin kurucuları oldular. Cooley’e göre (1909) kitle iletişimi 
medyası sayesinde ideal demokratik duruma dönüş mümkün olacaktır. Çünkü fikirlerin serbest akımı 
herkesin siyasal karar verme sürecine katılmasını kolaylaştıracaktır. Benzer bir şekilde Almanya’da 
kuramcılar, basının toplumun aynası olduğu görüşü üzerinden hareketle basının bütünleştirici bir 
özelliğe sahip olduğunu, dolayısıyla toplumu birbirine bağlayarak halk ile liderleri enformasyon 
ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında birbirine bağladığını ifade etmişlerdir. Dewey, Parks, Cooley, 
Meed ile başlayan liberal-çoğulcu gelenek günümüzde Carey, Grossberg, Fiske, Blumler, Gans, 
Becker, Greenberg, Gittlin, Tunstall gibi pek çok teorisyen (araştırmacı yazar) tarafından da 
sürdürülmektedir (Alemdar ve Erdoğan, 1998:17-25).  
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profesyoneller tarafından biçimlendirilmiş meslek ilkeleri doğrultusunda editöryel 

bağımsızlığı yadsıyarak halka izlemek istediklerini tarafsızca aktaran gazeteler, 

Erdoğan (1999)’ın deyimiyle, modern Robin Hood görünümünde topluma kendisini 

gösteren bir ayna vazifesi görmektedir. Dolayısıyla ‘televizyon, dünyaya açılan bir 

pencere’ olarak görev yaparken; televizyondan akan görüntüler de yaşanan 

gerçekliği bir anını bile kaçırmaksızın, olduğu gibi göstermektedir. Devletten, siyasal 

partilerden ve çeşitli baskı gruplarından özerk kurumlar oldukları savlanan kitle 

iletişim araçları, güvenilir kaynaklar olarak nitelenmekte ve izleyicileriyle arasında 

bir oydaşmanın bulunduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda bu kaynaklar tarafından 

sağlanan bilgilerin kamusal açıdan “görece” yararlı olduğu iddia edilebilir. Nitekim 

söz konusu olan bakış açısından değerlendirildiğinde medyanın temel görevinin bilgi 

sağlayan bir kaynak olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İrvan (1997:146)’a göre 

bu kaynakta çalışan kişiler, görevlerini tarafsız olarak yerine getiren profesyoneller, 

medya ise kamu gözcülüğü yapan özerk bir güçtür. Ancak, böylesine idealleştirilmiş 

görüşlerden hareketle, gerçekteki uygulamalar örtüşmemektedir. Çıkış noktası olarak 

geniş bir serbestliğin savunusu, aslında nesnel olamamanın da bir işaretidir. Mülkiyet 

ilişkileri ve çeşitli çıkar çatışmalarından bağımsız düşünüldüğünde oldukça kabul 

gören bu yaklaşım, konunun, kapitalist üretim yapısının bir uzantısı olan 

habercilik/gazetecilik kültürünün ideallize edilen pratiklerinin hizmet ettiği 

görüşler/amaçlar/baskılar bağlamında ele alınması noktasında eksik kalmaktadır. Bu 

bakış açısı doğrultusunda medya organlarınca topluma sunulanlar 

değerlendirildiğinde, liberal-çoğulcu yaklaşım ekseninde kurgulanan haberlerin 

birbirine benzer içerikte ancak, küçük ibare ve görüntü farklılıklarıyla sunulması bu 

anlayışa homojen bir yapı kazandırmaktadır.  
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Liberal-çoğulcu araştırma, medyanın “dördüncü güç” ve farklı çıkar 

gruplarının seslerini duyuran, değişik görüşleri tarafsız bir şekilde yansıtan bir 

platform olduğunu ileri sürmektedir. Nitekim medya, toplumsal yapıyı oluşturan, 

farklı siyasi görüşlerin sözcüsü olduğu gibi her görüşe hitap eden düşünceleri de 

dağıtan pozitif içerikli bir ele benzemektedir. Bu el -tıpkı Adam Smith’in iktisadi 

yaklaşımındaki görünmez el gibi- içerisinde yer alan tüm kesimlerin düşüncelerinin 

‘tarafsız ve/veya nesnel’ bir yaklaşım doğrultusunda aktarılması ve/veya alınmasına 

yardımcı olan bir uzlaşım platformu oluşturur. Liberal çoğulcu yaklaşım ekseninde 

‘medya toplum içerisinde sağlanmış olan ortak oydaşmanın temsilcisi olarak 

sürekliliği ve konsensüsü sağlamakla görevlidir’ (Mutlu, 1994:61-62). Medyanın, 

işlevlerini -kitle iletişim araçlarının temel işlevlerinin kamuoyunu verdiği haberler 

aracılığıyla olaylardan haberdar etmek, eğitmek, öğretmek, bilgilendirmekle birlikte 

kişi ve olguları kamuoyuna tanıtmak- ‘tarafsızlık’ ilkesi dolayımıyla yerine getirdiği 

varsayılır (Tokgöz, 2000:94-95). Medya, bireylerin siyasal süreç ve oluşumlara aktif 

katılımını gerektirir, kamuoyunu doğru biçimde bilgilendirerek, yasama, yürütme ve 

yargıdan sonraki dördüncü gücü oluşturur. Bu yaklaşıma göre bilgilendirme işlevi 

tamamen arz/talep dengesi üzerine kurulmaktadır. İsteyen, istediği bilgiyi, istediği 

kaynaktan alma özgürlüğüne sahiptir. Liberal-çoğulcu sistemin doğasını kapitalist 

pazar mantığı oluşturduğu için tercih tamamen bireye bağlıdır. Bu bağlamda medya 

ürününün içeriğinin belirleyicisi gazete sahipleri değil, halktır. Liberal-çoğulcu 

anlayışı savunanlar tarafından ifade edilen tarafsızlık olgusu gerçekleri olduğu gibi 

yansıttıkları şeklinde biçimlenmesine karşın tarafsızlığın ve dengeliliğin göstergesi 

olan nesnellik, doğası gereği statükocu bir yapıya sahiptir (Glasser’den  aktaran İnal, 
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1996:15). Bu bağlamda tarafsızlık oldukça muğlak ve göreceli bir kavram haline 

gelmektedir. Tılıç (1998:363)’a göre liberal-çoğulcu kuramlar, “çarpıtılmamış haberi 

doğruya eşitleyip, nesnellik, tarafsızlık, dengeli haber gibi kavramları kutsarken 

çalışan gazetecilerin görece özerkliğini sadece teorik kurgular” doğrultusunda ifade 

etmektedir. 

Liberal anlayış doğrultusunda alıcı anlayışı, eleştirici yaklaşımların alıcıyı 

sınıf içi ve sınıflararası ilişkiler açısından dikkate alan anlayıştan farklılaşır. 

Dolayısıyla alıcılar üretim araçlarına (para, televizyon, radyo alıcısı gibi) sahip, 

üretim ve dağıtım araçlarına sahip olmayan, fakat üretim ve dağıtımda ‘işçi’ olarak 

çalışan işçi sınıfı ya da egemenlik altındaki gruplar durumundadır. Buna karşın 

izleyiciler (alıcılar, okuyucular) ise iletişimin içeriğini saptama olanaklarına sahip 

değildir. “Ücretli-maaşlı olarak çalışıp ürettiklerini, tüketici olarak ‘seçip’ alma 

olanağına sahip oldukları için bitmiş, paketlenmiş olan bir ürünün tüketicisi 

durumundadırlar” (Alemdar ve Erdoğan, 1998:28). 

 

Liberal-çoğulcu anlayış doğrultusunda yasama, yürütme ve yargı güçlerinden 

sonra dördüncü güç olarak görev yapan medyanın sahip olduğu sekiz işlev MacBride 

Raporu doğrultusunda tanımlanmaktadır (Kaya’dan aktaran Yüksel, 2001:7-8). 

Bunlar: (a) Haber ve bilgi: Medya temelde olaylar ve koşullar hakkında haber ve 

bilgi aktararak, ulusal ve uluslararası koşulların anlaşılmasını, bilerek tepkide 

bulunmasını sağlamak; (b) Toplumsallaştırma: İnsanların toplum içinde varlığını 

sürdürebilmesi için gerekli olan toplumsallaşmanın sağlanması; toplumun maddi ve 

manevi temellerinin topluluk üyelerine aktarılması ve aktaranların onlar tarafından 

öğrenilmesi; (c) Güdüleme: Toplumların kendine belirledikleri amaçları açıklayıp, 
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özendirerek, bireyin toplum yaşamında olduğu gibi, bu amaçlar için gösterilen 

çabalara da katılmasını sağlamak; (ç) Tartışma ortamını hazırlama: Medya 

hazırlayabileceği tartışma ortamıyla bireylere aktarılan toplumsal değer ve amaçlara 

açıklık kazandırıp, gelişmelerine katkıda bulunmak; (d) Eğitim: Medya bilgi 

aktarırken, doğal olarak, toplumun üyelerinin bilgi düzeylerini, yetenek ve 

becerilerini daha üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak; (e) Kültürün gelişmesine 

katkı: Kültürün gerek tanımı ve geliştirilmesinde, gerekse de kültür mirasının 

korunmasına katkı sağlamak; (f) Eğlendirme: Medya toplumsal yaşamın baskıcı 

temposuna kapılmış bulunan bireylere, hoşça zaman geçirme, dinlendirme 

olanaklarının daha ucuz ve çeşitlilik içinde sunulması; (g) Bütünleştirme: Medyanın 

işlevlerini yerine getirmesiyle toplumdaki bireyler, gruplar arasında ilişkileri 

geliştirip, onların toplumlarını olduğu kadar, birbirlerini de tanıması ve anlaması için 

bir ortam sağlamaktır. Medyayı esas güç olarak tanımlayan bu yaklaşım, ‘insanların 

dünya görüşünün şekillendirilmesinde’, ‘düşünce ve kanaatlerin oluşturulmasında’ 

ve ‘davranışların biçimlendirilmesinde’ medyanın gördüğü işlevler olarak 

düşünülebilir (Burton, 1995:13-14).  

 

Liberal-çoğulcu yaklaşım perspektifinden bakıldığında haber; tarafsızlık, 

objektiflik, dengelilik doğrultusunda oluşturulmuş olan mesajların kitleye 

ulaştırılmasıdır. Eşdeyişle kitle iletişim araçları dengeli, objektif ve tarafsız bir 

biçimde toplumu yansıtmaktadır. Chapnick (1995:20) tarafından toplumda sesini 

duyuramayanlara söz vermek, acı çekene yardım etmek, her şeye meydan okurcasına 

topluma/insanlara ümit vermek şeklinde sınırları çizilen haber fotoğrafının 

özelliklerinin liberal-çoğulcu anlayışın MacBride Raporu’nda sunulan işlevlerle 
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örtüştüğü görülmektedir. Nitekim, İmançer (1993:62), haber fotoğrafı kullanımında 

beş başat işlevin ‘bildirmek’, ‘açıklamak’, ‘öğretmek’, ‘etkilemek’, ‘belgelemek’ 

olduğunu ifade etmektedir. Yüksel (2001:23) ise, belgelemek yerine ‘arşivlemek’ 

şeklinde bir sıralama yapmaktadır. Bu bağlamda haber fotoğraflarının temel 

görevleri tanıklık etmek, haber vermek, eğlendirmek, eğitmek, bildirmek, açıklamak, 

etkilemek, belgelemek gibi faktörler dolayımıyla biçimlenirken; toplumsal değerlerin 

devamlılığı görüntüler aracılığıyla sağlamaktadır. Dolayısıyla liberal-çoğulcu bakış 

açısından haber fotoğrafları değerlendirildiğinde hayatın tüm ayrıntılarını ve/veya 

renklerini yapmacıklıktan, yanıltmacadan uzak bir şekilde benimseyen yaşamın 

kendisi olarak oluştuğu görülmektedir. Bu perspektiften baktığımızda haber 

fotoğrafının işlevlerinin özlüce de olsa açıklanması gerekmektedir.  

 

a ) Bilgilendirmek   

Yaşadığımız dönemin bilgi/bilişim çağı olarak nitelenmesinin temel 

nedenlerinden biri de teknolojinin insan yaşamındaki belirleyiciliğidir. İnsanoğlu bu 

dönemde bilgiye adeta ışık hızıyla ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu baş döndürücü bilgi 

alış-verişi yapılan ortamda kitle iletişim araçları oldukça belirleyici bir yere sahiptir. 

Toplumun, gerek çevresinde olup bitenlerden gerekse hem kendini, hem de 

sevdiklerini ilgilendiren konulardan haberdar olma isteğinden doğan ‘habere olan 

ihtiyaç’, günümüzde yoğun olarak görselleşen haberler aracılığıyla süregitmektedir. 

Fotoğrafın sahip olduğu inandırıcı tavrın kişileri oradaymışcasına hissettirmesine, 

olayları görüp yorumlamalarına olanak sağlamaktadır. Yaşamın karmaşıklığından 

ayıklanmış olarak, toplum en basit haliyle haber içerikli olguları, ‘hayattan bir kesit 

olarak algılamaktadır’ (Geraci, 1984: 115), aktarılan haber fotoğrafları, şeffaf bir 
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araç olması ve nesnel yapısıyla yaşamı doğrudan, olduğu gibi kaydetmektedir. Bu 

bağlamda gazete ve/veya dergilerde yayımlanan fotoğraflar aracılığıyla dünyayı 

anlamlandıran bireyler, medyanın dördüncü kuvvet olma özelliği inancı kapsamında 

foto muhabirinin üslupsal özelliklerini, taşıyıcı yüzeyin belirleyiciliğini göz ardı 

ederek olayı okura bilgi aktaran güvenilir bir kaynaktan, foto habercilerin 

vizörlerinden olduğu gibi gördükleri düşüncesiyle hareket etmekte ve taşıyıcı 

yüzeyin yönlendirmelerini yadsımaktadırlar. Taşıcı yüzey, sahiplik ve iktidar, 

aktarılan görüntünün formatını birincil derecede belirleyen unsurlardır. Nitekim, 11 

Eylül 2001 Olayı’nın meydana geldiği yerin liberal-çoğulcu yaklaşımın ana vatanı 

(ABD) olması ve bu düşüncenin dünyaya dayatılması sonucunda basında hiç ceset 

görüntüsünün yayımlanmaması, etik ilkeler ekseninde gazete/televizyon 

yönetimlerinin ve editörlerin uygulamalarıyla bağdaştırılmıştır. Acaba halkın 

moralini bozacak bir uygulama olması ve uzun vadede yayıncıyı tiraj kaybına 

uğratabileceği görüşü sorgulanmış mıdır? Aslında sorgulanması geren “Amerikan 

medyasının 11 Eylül 2001 sonrası uygulamasının etik kaygılar doğrultusunda mı 

geliştiği, yoksa bir hükümet politikası mı olduğudur”. Nitekim saldırılardan belirli 

bir süre sonra olay mahalli (!) gazeteci, haberci ve foto muhabirlerinden izole edilmiş 

bir alan haline getirilmiş, sadece tek kişinin görüntü almasına izin verilmiştir. 

Rumsfeld, bu uygulamanın basına sansür koymak anlamına gelmediğini, asıl hedefin 

çalışma/kurtarma uygulamaları sırasında meydana gelebilecek kazalardan 

gazetecileri korumayı hedefleyen masum bir yasaklama olduğunu iddia etmiştir. 

Ancak bu tür ‘tekelci’ bir uygulamanın “toplumun gerçekleri öğrenmesini önlemek 

için basının sesini kısmak olduğunu iddia eden NPPA üst düzey yönetici editörü 

Greg Garneau, Amerikan basın mensupları için ‘olay mahali giriş yasasının en kısa 
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zamanda çıkarılması gerektiğini” (Garneau, 2001:10) ifade etmiştir. Bu bağlamda 

gazetelerde yayımlanan haber fotoğraflarının sadece etik ilkeler doğrultusunda 

incelenmesi, olayın boyutunu belli ölçüde kısıtlamaktadır. Nitekim Amerikan 

Hükümeti gerekli gördüğünde, oluşturmaya çalıştığı politika bağlamında basına yön 

verebilmekte, istediği görüntüyü yayımlatabilmekte, istediğini de 

sansürleyebilmektedir. Dolayısıyla MacBride Raporu ‘aktarılan bilgiler ekseninden 

ulusal ve uluslararası koşulların bilerek anlaşılmasına olanak sağlar’dan ziyade 

istenildiği kadar anlaşılmasına olanak sağlar şekline dönüşmektedir.   

 

b ) Açıklamak  

Yazılı bir metnin anlaşılabilirliği okur/yazarlık ile doğru orantılıdır. Ancak 

metnin anlaşılırlığında eğitim düzeyinin etkisi göz ardı edilemez. Haber fotoğrafı 

asgari anlama düzeyine hitap eden tek metindir. Sontag (1999:19-41)’a göre, 

fotoğraflar okumayı sevmeyen  okurların olayları anlaması ve öğrenmesi için etkin 

görsel bir iletişim aracıdır. Ülkemizde gazetelerin okunmaktan çok “bakılmak” için 

alındıklarını düşündüğümüzde, haber fotoğraflarının ne kadar önemli bir görev 

üstlendikleri ortaya çıkmaktadır.  

 

Geraci (1984:122), haber fotoğrafının mesajı doğrudan aktarabilme yetisi; 

Korbe (1980:52) ise görüntünün detaylardan arındırılmış, basitleştirilmiş ve insani 

duyguları harekete geçirici nitelikte olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Her 

ikisinin de ortak noktası, görüntünün habere konu olan olayı basitleştirerek 

anlaşılabilir kılmasıdır. Dolayısıyla iki teorisyenin görsellik yaklaşımının merkezinde 

Goebbels’in “görsel imgeler içeriği ne olursa olsun yazılmış ve söylenmiş şeylerden 
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daha inandırıcıdır” (Akarcalı, 2003:68) saptamasıyla bağlantılı olduğunu ifade 

etmemiz mümkündür. Bu bağlamda anlaşılır olmak ile görsel olmak eş anlamlı 

duruma gelmektedir. Görselliğin söz konusu olduğu herhangi bir haberde ortaya 

çıkma ihtimali olan yanlış anlamaları önlemenin yöntemi ise fotoğraf altı yazısı ve 

manşet birlikteliğiyle çözümlenebilmektedir.  

c ) Öğretmek 

Toplumun kendi dışında gelişen olaylar hakkında kendisini doğrudan 

ilgilendirip, ilgilendirmemesine bakmaksızın bilgi edinebilmesi şeklinde 

yorumlanabilir. Farklı kültürlere sahip insanların yaşam biçimleri, folklorik yapıları, 

sembolik yerleri veya kıyafetleri gibi toplumsal içerikli özellikler hakkında bilgi 

edinilebilirlik haber fotoğrafları aracılığıyla söz konusudur. Kitle iletişim araçları 

farklı coğrafyalarda yaşayan insanların ‘olumlu’, ‘olumsuz’ yaşadıkları, ‘doğal 

afetler ve savaşlar’ hakkında da bilgiye olanak sağlar. Bu bağlamda haber 

fotoğraflarındaki öğretici özellik, toplumu bir takım olumsuzluklara karşı 

bilgilendirmeyi amaçlayabildiği gibi; herhangi bir aracın veya işlemin nasıl 

yapılması gerektiğini de en kolay, en anlaşılır ve en basit yönden anlatması söz 

konusudur. Nitekim tıka basa dolu, emniyet parmaklığı olmayan bir okul servisine 

çocukların bindirilmemesi konusunda velileri bilgilendirebildiği gibi; kara yollarının 

eksik işaretlemesinden ötürü yüksekliği belirsiz bir köprünün altından geçerken 

sıkışan araçların görüntüleri aracılığıyla da kamuoyunu ve idarecileri uyarabilir.  

 

d ) Belgelemek  
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‘Belgeleme’ kavramı, liberal-çoğulcu anlayış ekseninde kanıt ve tarihsellik 

dolayımıyla biçimlenmektedir. Bilindiği gibi kanıt, bir şeyin varolmuşluğunun, 

yaşanmışlığının bir göstergesidir. Fotoğraf kuramcısı Sontag’a göre fotoğraf, bir 

şeyin meydana geldiğinin değiştirilmez kanıtı, fotoğraf makinesi de olayın 

doğrulayıcısıdır (1999:22). Sontag, aile albümlerinde saklanan fotoğrafların, yaşanan 

olaylarının ve gidilen yerlerin unutulmaması adına oluşturdukları delil çantalarına 

benzetir. “Bu çantalardaki görüntülerin sağlayıcısı olan kamera ise toplumsal 

değişimlerin ve insan etkinliklerinin göstergesi, tarihe tanıklık eden etnografik bir 

araçtır” (Welles, 1997:30). Bu yaklaşım tarzının çıkış noktasındaki hata, fotoğrafın 

nesnellik ilkeleri çerçevesinde gelişen bir süreç içerisinde üretildiğidir. Gerek 

fotoğrafı çeken gerekse bunu bir kanıt olarak kullanan kişiler, kendi söylemlerini 

meşrulaştırmada çabasındadırlar. Dolayısıyla böylesine amaçlı bir yönlendirmenin ve 

bağlamdan koparmanın nesnelliğe hizmet etmesi mümkün değildir. Çeşitli amaçlara 

hizmet eder bir şekilde, haber fotoğrafı formatı içinde etnografik içerikli tarih 

sunumu, değişik kültürlerin tanınması veya anlaşılması amacıyla kullanılabildiği 

gibi, toplumsal felaketlerin, savaşların ve/veya ünlü insanların yaşam biçimlerinin 

topluma yansıtılması şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Bu platformda haber 

fotoğrafının görevi ise ‘anlamlı’ şeyler söylemek ya da yaşama dair hikayeler 

anlatmaktan ziyade olanları taraflı bir şekilde biçimlendirmektedir.  

 

Taşıyıcı yüzeyler arasında ayrım yapmaksızın bir bütün olarak görüntü 

kullanımı incelendiğinde, haber fotoğrafının belgesel işlevinin tarihsellik dolayımıyla 

biçimlendirildiği  görülmektedir. Öte yandan farklı bir yaklaşım ise delil olma 

özelliği üzerinden kurulabilir. Algan (1999:27)’a göre her türlü görüntü ve özellikle 
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fotoğraf, devletin toplumları denetlemede kullandığı önemli mekanizmalardan 

biridir. Sabıkalılar ve devlete karşı olsun veya olmasın yapılan gösteriler 

fotoğraflanır, yeri geldiğinde kanıt olarak kullanılır. Ancak haber fotoğrafının kanıt 

olma özelliğini sadece suçluların, farklı kültürlere ilişkin tarihsel değişimlerin 

belgelenmesi bağlamında incelenmesiyle sınırlanamaz.18 

Yıllar önce yaşanan ve topluma mal olan bir olay ya da kişi ile ilgili bir film 

yapılmak istendiğinde ya da teatral bir oyun sahneye konulacağı zaman dönemin 

göstergelerinin sahneye yansıması olan dekorundan, giysilerine kadar her şey 

hakkında ‘inandırıcı’ bilgiler, genellikle dönemin gazete veya dergilerinde yer almış 

fotoğraflardan ya da aile albümlerinden ortaya çıkar. Tarihin seçmeci yapısı çağdaş 

tarihçiye, az sayıdaki anlamlı olguları  bularak, yaşamı anlamlandırması yönüne 

sürükler. İtalyan tarih felsefecisi Croce, “tarihin aslında geçmişi, yaşanan anın 

gözlerinden ve o anın sorunlarının ışığında görmekten oluştuğunu, tarihçinin başlıca 

işinin kaydetmek değil, değerlendirmek ve neyin kaydedilmeye değer olduğunu 

saptamak olduğunu söyler” (aktaran Utak, 1988:29-30). Bu doğrultuda haber 

fotoğrafçısının görevi ile tarihçinin görevi örtüşür. Nitekim kaydın doğrulayıcılığına 

                                                           
18 25 Ekim 1962 Küba’da Sovyet füzelerinin olduğuna dair kanıt olarak Birleşmiş Milletler’de 
sunulan uydu fotoğraflarının benzerleri, 41 yıl sonra aynı yerde Irak’ın kitle imha silahları olduğunun 
ispatı olarak tekrar gündeme gelmiştir. Benzer biçimde 4 Ocak 1989’da Amerikan donanmasına ait 
uçaklar, Libya kıyılarında 2 adet Libya hava kuvvetlerine ait MIG23 tipi savaş uçağını düşürmeleri 
sonucunda Birleşmiş Milletler’de yaşanan protesto krizinde Libya’nın Birleşmiş Milletler temsilcisi 
Ali Sunni Muntasser’in deyişiyle silahsız olarak, görev uçuşu yapmakta olan uçaklar, Amerika’nın 
Birleşmiş Milletler temsilcisi Veron Walters’e göre ise silahlı olarak uçmaktadır. Walters uçakların 
silahlı olduklarına dair fotoğraflardan oluşan kanıtlara sahip olduklarını belirtip, pek net olmayan 
fotoğrafları ‘delil’ olarak göstermiştir. Muntasser ise bunların tamamen sahte olduklarını ve birileri 
tarafından üretildiklerini iddia etmiştir (Mitchel, 1994:23-57). Her iki temsilci arasında yaşanan 
diyalog fotoğrafta ‘etik ilkelerin’ ve ‘delil’ olabilirliğinin sorgulanmasını gerektiren bir tartışmayı da 
fotoğraf kamuoyuna sunmaktadır. Türk Medeni Hukuku açısından değerlendirdiğimizde ise delillerin 
kesin ve takdiri deliller biçiminde sınıflandırıldığı; ses ve görüntü gibi bildiren materyallerin takdiri 
deliler sınıfında yer aldığı görülmektedir. Takdiri deliler keşif, bilirkişi, tanık olarak belirlenirken, 
bunların takdiri delil olarak adlandırılmasının gerekçesi, serbestçe hakimin takdir yetkisinde olması 
biçiminde ifade edilmektedir (Kuru, Arslan ve Yılmaz, 1992:341). Bu bağlamda Libya MIG23’lerin 
altında görülen ya da görüldüğü iddia edilen karartının delil olup olmadığı tamamen öznel bir 
yaklaşımı ifade etmektedir. 
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dair gösterilen referanslar arasında tarih, aksesuar, bilinen dönemsel objelerle birlikte 

hiç kuşkusuz en çok bilinen nesne kaynaktır. Üzerinde tarihsel bir ibare bulunan bir 

gazeteden daha etkin bir referans söz konusu olamaz. 

 

e ) Arşivlemek   

Sevinçlere, umutlara, hayallere ve kahramanlara yönelik olaylar hakkında 

görüntülerin biriktirilmesi devingen görüntülerden ziyade durağan görüntülerin 

yoğun kullanımını gündeme getirmektedir. Televizyon, görüntüleri hayatımızın 

vazgeçilmez bir parçası haline getirmiş, yaşantımızın görselleşmesine oldukça fazla 

oranda katkı sağlamıştır. Televizyonlar aracılığıyla aktarılan herhangi bir tarihsel, 

toplumsal, kültürel olay örgüsünün devingen görüntüler aracılığıyla kitlelere 

yansıtılmasında, sürecin akıcı ve uzun olmasıyla birlikte ortaya çıkan ‘hafızada 

kalabilirlilik’ engelinin tamamlayıcısı ise haber fotoğraflarıdır. Sontag’ın da belirttiği 

gibi fotoğrafların bir akıştan çok gerçek bir zaman dilimini temsil etmeleri, onları 

hareketli görüntülerden daha fazla akılda kalır kılmaktadır. “Televizyon, her biri  bir 

önceki görüntüleri silen rastgele görüntülerin bir akışıdır. Her bir durağan fotoğraf 

saklanıp, tekrar tekrar bakılabilecek bir nesneye dönüşmüş olan ayrıcalıklı bir andır” 

(Sontag, 1993:32). Dönemin simgesi olmaları itibarıyla saklanıp, defalarca 

bakılabilirliğe sahip fotoğraflar aracılığıyla dönemlere ve olaylara ilişkin oluşturulan 

görsel bellek, olaylara ya da kişilere ilişkin yazılar, filmler, belgesellerle 

karşılaşıldığında dönemleri, olayları ve kişileri yansıtan sembolik görüntülerin 

hatırlanmasına yardımcı olur.  

 

f ) Keşfetmek  
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İnsanoğlu, teknolojik evrim sürecinde fotoğraftan keşfedici bir araç olarak 

faydalanabilirken; artık günümüzde fotoğrafın gözle ayırt edilemeyen unsurlar 

hakkında bilgi sağlayan bir olgu olarak kullanıldığına tanık olunmaktadır. İnsan gözü 

ile seçilemeyen ayrıntılar fotoğraf makinesi yardımı ile görüntülenebilmekte, ayrıca 

bilimsel keşiflerin veya herhangi bir aracın nasıl çalıştığını açıklayan, yardımcı bir 

araç olarak da kullanılabilmektedir.19 Bütün bunlar tarihte kameranın sokağa çıkması, 

yani hareketin fotoğraflanabilirliğiyle mümkün olmuştur. Hareketin 

fotoğraflanmasına ilişkin bilinen en ünlü deney Eadweard Muybridge20 tarafından 

1872 yılında gerçekleştirilmiştir (Rosenblum, 1989:249).   

 

Günümüzde iletişim teknolojisinin gelişmesi ve bu teknoloji içinde fotoğrafın 

kullanılması inanılmaz boyutlara gelmiştir. Bu teknoloji bir yandan ulaşmak 

istediğimize çok hızlı bir biçimde ulaşmamıza yardım ederken diğer bir yandan da 

tarihin gerçeklerinin de ortaya çıkmasına yardım etmektedir. Goldberg, teknolojik 

gelişmelerin haber fotoğrafı üzerine yapmış olduğu katkıya ilişkin bir saptamada 

gelişen ekipmanların bir yandan İngiliz Kraliyet Ailesine mensup bireylerin 

                                                           
19 Örnek olarak süt damlasının sıçraması, silahtan çıkan kurşunun hareketini ve izlediği yolu gösteren 
fotoğraflar sayılabilir.  
20 Bu deneyle bir yarış atının dörtnala koşarken ressamlarca gösterildiği gibi ayaklarının dümdüz 
olduğuna ya da ayağının birinin mutlaka yere değdiğine olan inanç çürütülmüştür. Muybridge, 
senkronize biçimde çalışabilirliğini sağladığı 12 kamera ile atın yürüyüşü esnasında bir noktada 
ayaklarının tamamının yerden kesildiğini ispatlamıştır. Deneylerine University of Pennsylvania adına 
devam eden Muybridge, 1884–1885 arasında yüz binden fazla görsel deney gerçekleştirmiştir. Bu 
süreçte 24 kameralı sistemle yürüme, koşma, top oynama, ayak parmakları üzerinde dönme, eğilme 
gibi pek çok hareketi analiz etmiştir. Muybridge’in 1880’lerdeki ilginç denemeleri arasında çıplak su 
dökünen kadın, çıplak kılıç sporcusu, çıplak disk atan adam, çıplak kriketçiye ilişkin görüntüler, 12–
24 arası kameralar ile yapılan çekimler aracılığı ile saptanmıştır. Bu dönemde poz süresine ait hız 
saniyenin 1/500’üne kadar çıkabilmiştir. Bunlardan 781 adedi University of Pennsylvania tarafından 
‘Animal Locomotion’ adıyla yayımlanırken, Muybridge de insani figürlere ait görüntüleri küçük 
albümler halinde yayımlamıştır. Yapılan deneylere olan katkısından ötürü hareketli fotoğrafın babası 
olarak anılan Muybridge sayesinde hayvan ve insan hareketleri incelenmiştir. Gerek insan gerek 
hayvan üzerinde, hareket esnasında görülen anatomik özelliklere yönelik gözlemlerin saptanması 
sonucunda fotoğrafın bilime katkı sağlayan bir araç olabilme özelliği kanıtlanmıştır. 
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skandallarını ortaya çıkarılırken, diğer bir taraftan da uydudan çekilen görüntüler 

aracılığıyla Arap Yarım Adası üzerinde bulunan kayıp şehir Ubar’ın ortaya 

çıkarılmasına hizmet ettiğini de ortaya koymaktadır (1993:252). Ubar şehrinin ortaya 

çıkarılmasında hizmet eden uydularda kullanılan büyük format fotoğraf makineleri 

ve objektiflerden günümüz gazetecilerinin kullandıkları dijital kameralara kadar her 

şey teknolojik belirleyicilik içerisinde anlamlandırılabilecek olgulardır. Bu bağlamda 

günümüzde kullanılan büyük format fotoğraf makinesi tarafından elde edilen 

görüntüler bilgisayarlar aracılığıyla Nasa’nın üssüne aktarılmasıyla, Edirne 

Kırkpınar’da yapılan yağlı güreşler sırasında elde edilen görüntülerin “lap-top” diz 

üstü bilgisayarlar yardımı ile gazete ve/veya derginin internet sitesine gönderilmesi 

arasında ulaşım sorunu ve zamansal sınırlaması ortadan kaldırması bağlamında 

doğrudan bir benzerlik görülmektedir. 

 

II. 3. Eleştirel Yaklaşım Bağlamında Haber Fotoğrafı 

Eleştirel yaklaşımın çıkış noktası olan Marksist bakış açısı ‘teknolojiyi yapan, 

kullanan, üreten ve tüketenin insan olduğunu vurgular’ (Alemdar ve Erdoğan, 

1998:34). Eleştirel iletişim kuramcıları (Schiller, Matterlart, Thomson, Hall, Ewen 

vd.) kitle iletişim araçlarının gerçeği yeniden kurgulayarak sunduklarını ve yönetici 

sınıfın fikirlerini yayma işleviyle hareket ettiklerini iddia etmektedirler. Dolayısıyla 

Marks ve Engels’in deyimiyle maddi üretim araçlarına sahip olan sınıf, aynı 

zamanda zihinsel üretim araçlarına da sahiptir (Marks ve Engels’ten aktaran Nejdet 

Atabek, 1997:10). Bu yaklaşım bağlamında haber yaşamın içinden gelir. Dolayısıyla 

haberin omurgasını oluşturan fotoğraf için de aynı anlayış söz konusudur. Eleştirel 

yaklaşım perspektifinden bakıldığında yaşamın içinden gelen ve yaşamın bir parçası 
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olan haber, iddia edildiği gibi yansız veya tarafsız ‘nesnel’ değildir. Dolayısıyla 

farklı kaynaklar aracılığıyla dinleyiciye, izleyiciye ya da okuyucuya sunulan haber 

ve/veya enformasyon, kontrolü elinde tutanların isteklerine göre seçilmiş, 

biçimlenmiş ve de istenilen yoğunluğa getirilerek üretilen ve yayılan bir 

olgu/bilgidir. Daniel Bell’e göre “Bilgi stratejik bir kaynaktır ve tüm kaynaklarda 

olduğu gibi, burada sorun kimin tarafından kontrol edileceği, kimlere ve ne miktarda 

tahsis edileceğine kimlerin karar vereceğidir”(aktaran Schiller, 1993:242). Her ne 

kadar haber röportajlar da hakkaniyetten, yansızlıktan zaman zaman uzaklaşıldığı 

medyanın ileri gelenlerince kabul edilse de bunların beşeri hatalardan kaynaklandığı, 

prensipler bağlamında hata olmadığı yolunda garantiler verilmektedir. Bu bağlamda 

kimi zaman habere destek olarak kullanılan kimi zaman da kendisi habere dönüşen 

haber fotoğrafları da habere konu olan gerçekliğin ‘salt ispatı’ değildir. Nitekim 

yaşanan gerçekliğin kodlanmasında ideoloji dolayımıyla yapılandırılan öznel yaşam 

görüşünün taşıyıcısı olan haber fotoğrafçısının ya da muhabirin katkısı (haberi 

aracıladığı) inkar edilemez. Bu bağlamda haber fotoğrafları, içinde bir takım 

mesajlar barındıran kodlanmış ideolojik görsel göstergeleri temsil 

etmektedirler. Dolayısıyla okuyucunun ne hakkında, nasıl düşüneceğini  haber 

fotoğrafçısı kendi üslubuyla, taşıyıcı yüzeyin ideolojik çizgisini belirleyerek 

gerçekleştirir. Her kare titizlikle hazırlanmış bir gerçeği ifade eder. Bu gerçek temsil 

ettiğiyle örtüşebilir de örtüşmeyebilir de. Bu da tümüyle çerçeveyi hazırlayanın ne 

demek istediğine bağlıdır. Güç ve iktidar ilişkileri temelli olduğu için genelde 

medyanın, özelde ise taşıyıcı yüzeyin tarafsız ve bağımsız olamayacağı görüşü, haber 

fotoğrafının içerik inşasının nasıl biçimlendirildiğinin incelenmesini ön plama 

çıkarmaktadır. Dolayısıyla medyada bir özerklik ve profesyonellik yanılsaması söz 
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konusudur. Gerçek olan egemen ideolojinin içselleştirilmesidir (Erdoğan ve 

Alemdar, 1990:194). Mülkiyet ve kontrol ilişkileri doğrultusunda iletişim 

kurumlarının genel toplumsal, siyasal ve ekonomik sistem içindeki yerini sorgular ve 

mülkiyet yapısında söz sahibi olan kişilerin taşıyıcı yüzey üzerindeki etkilerini ortaya 

koyar. Bu yaklaşım doğrultusunda medyanın gücünü sorgulayan Curran, ekonomi-

politik, yapısalcı ve kültürel çalışmalar biçiminde üçlü bir ayrıma gitmiştir (Curran, 

1994:397-426 ve 1997:139-191). Bu yaklaşım bakış açısından değerlendirildiğinde 

haber fotoğrafları; uluslararası olaylara ilişkin görüntülerin alınır-satılır olma özelliği 

doğrultusunda (a) ekonomi-politik anlayış ekseninde biçimlenir, (b) gazetenin 

ideolojik çizgisi doğrultusunda kültürel göstergeleri ön plana çıkaracak şekilde 

kadrajlanır ve (c) kültürel göstergeleri propaganda özelliği doğrultusunda içselleştirip 

topluma sunulur. Nitekim bir fikri toplumsal boyutta nakletmenin ve/veya empoze 

etmenin en güvenli yolu fotoğrafların istenilen amaç doğrultusunda ‘de facto’ 

kullanımı sayesinde sağlanabilir. Dolayısıyla kelimeler telâffuz edildiğinde 

‘şartlanmayla’ görüntüler akılda belirir. ‘... Ne deniyor reklamlarda: siz insanlar, 

estetik olana layıksınız. Estetik olana sahip olmak ayrıcalıktır. Giysilerimizden, 

kokularımıza, arabalarımızdan evlerimize, koltuklarımızdan bilgisayarlarımıza, 

alışveriş merkezlerimizden savaş uçaklarımıza, ve elbette ki sanatımıza kadar, her 

şeyimiz ama her şeyimiz estetik; oh ne güzel. Peki her şeyin estetik olduğu bir 

durumda estetikten dem vurmanın ne anlamı var. İkna etmek/edebilmek için mi? 

Çoğumuz ikna olmaya dünden razıyız’ (Baudrillard, 1998:28).  

 

Hayatın anlamlandırılmasında kullanılan görüntülerin ‘anahtar’ metaforu ile 

açıklanmasının nedeni ise taşıyıcı yüzeylerin haber fotoğraflarını amaçlı ve 
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bütünüyle bilinçli bir biçimde kullanmalarından ileri gelmektedir. Öyle ki, taşıyıcı 

yüzey üzerine yerleştirilen fotoğrafın hacmi, kullanıldığı alan, etrafına yerleştirilen 

görüntüler, renk, manşet, fotoğraf alt yazısı vd. enformasyonlar, anlam kurulması 

sırasında taşıyıcı yüzeyin mülkiyetine sahip olanın çıkarları ve istekleri 

doğrultusunda kurgulanmaktadır. Nitekim haberin sahip olduğu kendine özgü yapı, 

haber fotoğrafında da görülmekte ve bu yapıda haber fotoğrafının dil yetisi, haber 

mantığı ile fotoğrafın teknolojik belirleyiciliği, muhabir ekseninde kesişirken; 

fotoğraf editörünün ve yer aldığı taşıyıcı yüzeyin ideolojik tavrı doğrultusunda 

şekillenmektedir. “Fotoğrafik imge üzerine iddia ettiği gibi  fotoğraflanan olaydan 

çok insanların ona yüklediği kavramlar ve duygular ön plana çıkmaktadır” (Watts 

2001). Bu bağlamda fotoğrafın kadrajı, alt yazısı ve manşet, haber fotoğrafının 

anlamını oluşturan öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Okuyucu izleyici bu 

çerçeveden bakarak ‘görüneni’ anlamlandırır. Çerçeveleme ve öne çıkarma anlayış 

doğrultusunda medya bir konu hakkında haberleri bol bol vererek; diğer konuları 

yadsıyabilmekte, politik hayatın belirli yönlerini önemli, diğer yönlerini de önemsiz 

gösterebilmektedir (Iyengar ve Kinder’den aktaran Yüksel, 2001:47). Tüketim için 

sunulanlar “arz-talep” dengesinde halkın isteklerinin ve/veya beğenilerinin temsili 

oldukları iddia edilse de bu durum yaşamın acımasız (hard-core) gerçekliğinin 

maskelenmesidir. Gazete üzerinde kullanılan görüntüler Schiller (1993)’e göre olayın 

arka planını unutturmak gibi bir işleve sahiptir. Gazetelerde yer alan haber 

çeşitlilikleri göz önüne alındığında bunun sadece perde arkasındaki olayları 

gizlemekten çok insanlara ‘hedonistik bakış açısını’21 empoze etmek gibi bir 

                                                           
21 Hedonizm; Yunanca kökenli bir sözcüktür. Psikolojide, hazza yönelmenin ve acıdan kaçınmanın, 
insan davranışlarının temel güdülendirici güçlerinden birisi olduğu anlamında kullanılır. Felsefede ise 
hazzın en yüce değer olduğu; yaşamın temel amacının haz olduğu savıdır. Epikürcüler hazzın 
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misyon üstlendikleri açıkça görülmektedir. Bir facia haberi ile güzel bir mankene 

ilişkin haber aynı büyüklükte, yan yana yayımlanabilmektedir. Liberal bir anlayış 

açısından çeşitlilik olarak nitelenen bu olgu; genel anlamda gazetelerdeki benzerlik 

göz önüne alındığında seçenekler arasındaki benzerlikten ötürü seçmeninin 

anlamının ispatıdır. Nitekim Schiller’in de belirttiği gibi “gerçek seçenekler yoksa, 

seçmek ya manasız ya da manipülatiftir”(1993:35). Böylece olay özünde, yaşam 

genelinde hayatın acı gerçeklerinin vahimliğinden, iktidar politikalarının 

sorgulanabilirliğinden uzaklaştırarak pasifize edilmiş olan toplumun yaşamı 

sorgulamaktan ziyade olduğu gibi kabullenme psikolojisine sürüklediği 

düşünülebilir. Bunun için yaşama dair her şeyin magazinleştirilmesi gerekmektedir. 

Yaşamın haber bağlamında magazinleşmesi kavramı basında tabloidleşmeyi de 

beraberinde getirmektedir. Nitekim haberlerin sunuluş biçimi göz önüne alındığında, 

Çaplı’nın medyanın içeriksel açıdan tabloidleşmesi ifadesinin haber fotoğraflarının 

gazetelerdeki kullanım biçimi göz önüne alındığında doğrulandığı görülmektedir. 

Bununla birlikte haber fotoğraflarının kullanımı bağlamında bir stil oluştuğu, bu 

stilin de tabloidleşen basının haber sunuş/işleyiş biçimi haline dönüştüğü biçiminde 

yorumlanabilir.  

 

Ancak genelde haber, özelde ise haber fotoğrafı kullanımına yönelik 

oluşturulan bu olgunun aslında pompalanan/dayatılan (!) bir yaşam biçimi 

olduğunun, yani hedonismin ta kendisi  olduğunun bir göstergesidir. Basında 

kullanılan hedonistik bakış açısı aracılığıyla toplumsal anlamda uzlaşım 

sağlanmasına medya katkıda bulunmaktadır. Çünkü kişi, gazete ve/veya televizyonda 

                                                                                                                                                                     
mutluluk iççin merkezi bir önem taşıdığını, ancak ölçülülük ve kısıtlamalar gibi manevi değerleri de 
içinde barındırdığına inanırlar (Budak, 2000:361). 
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yayımlanan ve yaşamın içinden gelen haberler ile iletişim kurmak ve uzlaşmak için 

bir platform olarak medyayı kullanmaktadır. Bunun sonucunda ülke içinde var olan 

faciaların yanında güzel şeylerin de olduğunu göstererek yaşamı katlanılır 

kılabilmekte ve toplumsal ilişkileri de “görece” insanileşmektedir (bkz. Ek1-12).  

 

Bu bağlamda Baudrillard (1991)’ın ilk Körfez Savaşı’nda insanların yemeden 

içmeden kesilmeden, rahat koltuklarında naklen savaş izlemelerini, savaşın medya 

organlarınca anlamsızlaştırılması bağlamındaki açıklamasıyla, Schiller (1993)’in 

medyada önemli ile önemsiz olan haberin bir birine karışıp, aynı kazanda hamur 

edilerek sunulduğuna ilişkin yaklaşımının örtüştüğü görülmektedir. Benzer bir 

yaklaşım Alemdar ve Erdoğan (1998:183-184)’ın televizyonu kaynaşma kazanı 

(melting pot) olarak nitelemesinde görülmektedir. Onlara göre televizyon, yirminci 

yüzyılın kaynaşma kazanıdır. Kazan, sayısız farklı ırk ve ulustan gelen insanlar 

tarafından oluşturulmaktayken, kaynaşma televizyon tarafından sağlanmaktadır. 

Gazeteler açısından ‘kaynaşma kazanı’ olgusu değerlendirildiğinde ise acı, hüzün, 

nefret, göz yaşı gibi pek çok duygusal olgu, oluşturulan ‘görüntü havuzunda’ 

eritilerek haber formatıyla topluma aktarılmaktadır. Irak’taki Amerikalı askerleri 

taşıyan araca yapılan saldırı, Avrupa’da görülen sıcak hava dalgasının etkisi 

sonucunda hayatını yitiren kişiler, bankaya el koyma-sahiplerine yurt dışı yasağı 

getirme, rekor atlaması yaparken halatın kopması sonucunda yere çakılan insan, 

süper lig futbol takımlarından birinin Avrupa kupası maçını kazanması, diskoda 

yangın, bir manken ile futbolcu birlikteliğiyle ilgili haberler peş peşe sıralanmakta 

dolayısıyla okuyucu/izleyici/dinleyiciye enformasyon karmaşası yüklenmektedir.  
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a ) Ekonomi Politik Boyut: 

Murdock ve Golding, 1960’lı yıllardan itibaren toplumsal bir güç haline gelen 

medya konusunda iletişim endüstrisini kimin kontrol ettiği ve kime hizmet ettiği 

soruları üzerine yoğunlaşmışlardır. Medya mülkiyeti, yöneten sınıfın kurumlarını 

kontrol edebilmesinin temel aracı olarak düşünülür ve medya içeriği kapitalist 

sistemin kültürel bir metası şeklinde görülür. Ekonomi politik yaklaşımda egemen 

sınıf, üretim araçlarını kontrol eden/hakim olan sınıftır. Medya, bilinç üretiminde 

yönlendirici ve/veya yanıltıcı faktör olarak düşünülür. Medyanın tarafsızlığı söz 

konusu olamayacağı gibi muhabirin de tarafsızlığı söz konusu değildir. Ekonomi 

politik yaklaşım doğrultusunda medya kapitalist sistemin kültürel bir metasıdır. 

“Kontrol aracı gibi çalışmak suretiyle medya sahibi sermaye çıkarlarına uyumlu 

hareket eder” (Shomaker ve Reese, 1997:111). Bu doğrultuda medya neyi 

düşüneceğimize karar vermekle kalmaz, neyi, nasıl düşüneceğimiz konusunda da 

etkiler. Mülkiyet sahiplerinin günlük yayın üzerinde ne kadar etkili oldukları, 

editörün özerk olup olmadığı ve nihayet tüketicinin söz sahibi olup olamayacağı 

incelenmeye başlanmıştır (1997:49-71). Bir başka deyişle, ekonomi-politik yaklaşım 

medyanın devletle olan ilişkisine ve ekonominin büyük  ticari şirketler tarafından 

tahakküm altına alınmış olmasına dikkat çekerek, medya politikalarının 

oluşturulmasında ekonomik yapının belirleyiciliği üzerinde durur. Ekonomi politik 

yaklaşımın ortaya çıkmasında kültürelci yaklaşımların ideoloji ve kültür üzerine 

yapmış oldukları belirlenimler sonucunda sahiplik yapısının ve buna bağlı kontrolün 

kimin elinde olduğunun göz ardı edilmesi ekonomik politik yaklaşıma gereklilik 

gösterir.  
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Ekonomi politik yaklaşım perspektifinden bakıldığında kodlamayı yapan 

tarafın, kodlamayı çözen taraftan daha ön plana çıktığı ve taşıyıcı yüzeyin mevcut 

siyasal durumu maskelemeye yönelik yanlış bilinçlendirmeler yapmak suretiyle 

özelde kurum çalışanlarının, genelde ise kurum idari personelini kontrol eden erk’in 

çıkarlarını gözettiği doğrultusunda genelde haberi, özelde ise haber fotoğrafının 

tasarlandığı görülmektedir. Bu bağlamda ekonomi politik bakış açısından haber 

fotoğrafları mülkiyet bağlamında incelendiğinde temel sorun olarak haber 

fotoğrafının taşıyıcı yüzey üzerinde kodlanmasıdır. Kodlamanın ilk aşaması olan 

‘cropping’; (a) gazete üzerinde boş kalan alanı dolduracak şekilde haber fotoğrafının 

biçimlendirilmesini ve (b) yüzeyin ideolojik çizgisine uygun biçimde istenmeyen 

öğelerin eksiltilmesi şeklinde gerçekleştirilen bir tür müdahaledir. Günümüz Türk 

basınında fotoğraf editörünün isteği ve/veya beğenisi doğrultusunda bir takım 

öğelerin çıkarılması şeklinde gerçekleştirilen uygulamalar bilgisayar teknolojisinin 

kullanım olanakları paralelinde bir takım öğelerin eklemlenmesi biçiminde de 

gerçekleşebilir hale gelişmiştir. Önceleri teknolojik olanaklar doğrultusunda 

fotoğraflardan bir takım ‘istenmeyen’ öğeleri - fotoğrafın güzelliğini bozan telefon 

ve elektrik telleri - çıkarmak ‘cropping’ veya ‘rötuşlamak’ suretiyle 

gerçekleşmekteyken; günümüzde okuyucuya kurumun ideolojik görüşü ve yayın 

politikasına uygun, ‘istenen’ bir takım öğelerin eklenebilirliği “reverse cropping” 

şeklinde gerçekleşebilmektedir.22 Cumhuriyet gazetesinin 14 Ocak 2004 tarihli 

                                                           
22 Görsel klonlama veya kolaj manipülasyonlara ait imgelerin gazetelerde sadece siyasi fotoğraf 
kullanımında görülmemektedir. Nitekim bu tekniklerin günümüzde en yoğun tüketimine spor 
haberleri arasında rastlanmaktadır. Arşiv görüntüler ile güncel görüntüler bir araya getirilmektedir. 
Foto muhabirlerinin diz üstü bilgisayarlarında yer alan “top” adlı dosyada bulunan, farklı futbol 
karşılaşmalarından elde edilmiş ‘futbol topu’ görüntüleri; karşılaşma sırasında elde edilen ilgi çekici 
görüntünün uygun yere yerleştirilmesiyle manipülatif uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Öyle ki, 
Sabah Gazetesi’nin spor sayfasında Diyarbakırspor-Gençlerbirliği futbol karşılaşmasından elde edilen 
görüntüye (bkz. Ek:1-9) topun eklendiği görülmektedir. 
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sayısının 1. sayfasında yer alan Anadolu Ajansı foto muhabiri Abdurrahman 

Antakyalı tarafından çekilen fotoğrafın (bkz. Ek:1-7) üst kısmında yer alan baş örtülü 

kadınların görüntüden kesilerek çıkarılması istenmeyen öğelerin silinmesi ve 

gazetenin Atatürkçü düşünce anlayışına göre fotoğrafın dönüştürülmesini ifade 

etmekteyken; erken genel seçimler öncesinde Star gazetesinin, Genç Parti Genel 

Başkanı Cem Uzan’ın konuşmalarında dijital foto-montaj tekniğini kullanmak 

suretiyle kalabalıkları olduğundan daha fazla göstermesi şeklinde de 

gerçekleşebilmektedir. Ancak fotomontaj uygulamaları sayesinde kalabalığın 

çoğaltıldığını iddia eden ve delil olarak bu görüntüleri 9 Eylül 2002 tarihli Hürriyet 

gazetesinin 16. sayfasında (bkz. Ek:1-8) ‘klonlama seyirci’ manşeti ve ‘Uzan değil, 

foto-teknoloji’ fotoğraf altı yazısıyla yayımlanmıştır. Bu durum iki önemli açmazın 

göstergesidir. İlki ‘telif hakkı’ sorunu bir açmaza dönüşmektedir. Haber fotoğrafçısı 

fotoğrafın kullanım biçimi üzerinde de herhangi bir hakka sahip değildir. Günümüz 

Türk medyasında gazete ve dergilerde çalışan haber fotoğrafçıları tarafından çekilen 

fotoğrafların yayımlanmasında ‘künye bilgileri olarak ifade edilen haber 

fotoğrafçısının ismi ve bağlı bulunduğu ‘ajans’ şeklinde oluşturulmuş bir strateji 

yoktur. Hatta ulusal bazda yayımlanan gazeteler incelendiğinde fotoğrafı kimin 

çektiğinin göz ardı edildiği, sadece haber ajansının isminin ya yazıldığı ya da boş 

bırakıldığı görülmektedir. Bu durumda haber fotoğrafçısının ürettiği görüntü 

üzerinde herhangi bir kontrolünün olmaması gibi bir durum söz konusudur. 

Türkiye’de haber fotoğrafçısının haklarını koruyucu, kullanım ilkelerini düzenleyici 

kanuni ilkelerin oluşmamış olması, alanda kurumsallaşmanın tamamlanmamış 

olmasıyla ilişkilendirilebilir. Oysa ki, telif hakkı (copyright), başta haber 

fotoğrafçılığına ilişkin kurumsal düzenlemelerin 1940’lı yıllarda ortaya çıktığı 
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bilinmektedir. 1940’lı yılların son dönemlerinde ortaya çıkan Magnum fotoğraf 

ajansı, bir kooperatif zihniyetiyle oluşturulmuş ve tamamen foto muhabirin eseri 

üzerindeki hakları korumayı hedeflemiştir. Günümüzde Magnum Ajansı tarafından 

kullanım amacıyla herhangi bir ajans, dergi veya gazeteye satılan haber fotoğrafı 

üzerinde herhangi bir oynama yapılamaz. Dahası verilen görüntüye ait fotoğraf altı 

yazısında kullanım zorunluluğu da söz konusudur.23 Buna karşın Türk medyasında 

gerek telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmamış olması gerekse fotoğraf 

editör müessesesinin kurumsallaşmamış olmasının sıkıntıları süregitmektedir. Ulusal 

bazda yayımlanan gazeteler arasından sadece Milliyet gazetesinde fotoğraf 

editörünün kimliğine ilişkin künye bilgisi yer aldığı görülmektedir. İkincisi ise 

gazetelerin görüntü bankalarına dönüştürülmesi ve mümkün olan asgari çalışanla 

gazetenin işletebilmesine ilişkindir. Böylece iktidarın görüntü üretim, dağıtım ve 

tüketim süreci, kurmaya çalıştığı kontrol mekanizmasına daha da işlevsellik 

kazandıracaktır. Dolayısıyla savaş alanlarında başlayan ve güvenlik kameraları 

aracılığıyla her yerden görüntü elde edebilme, aktarabilme süreci kurumların haber 

fotoğrafçılığı kavramını sorgulayıp yeni stratejiler belirlemesini gerektirecektir.  

 

Haber görüntüsüne olan ihtiyacın devam etmesinin göstergesi olan bu inanış, 

Sontag (1993:186)’ın, ‘kapitalist toplumların görüntüler üzerine kurulu bir kültüre 

gereksinim duyar’ sözüne gönderme yapar. İmaja dönüşen sermaye, gazetenin satış 

stratejisini okuyucunun ilgisini çekme, şok etme, olanaksız açılardan görüntü elde 

etme, olayı en yakından gösterme ve bunun için gerekli teknolojik donanıma sahip 

olmayı gerektiren bir söylem üzerine kurulur. Burada haberin içeriğinden çok, 

gazetenin satılması hedeflemektedir. “Gazeteler haber öykülerini alır satar. Ancak 

                                                           
23 Detaylı bilgi için bakınız: http://www.magnumagency.com.  
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farklı pek çok öykü ve imajı, haber değerlerinin karlı değiş tokuşuna bağlama 

ihtiyacının ‘en sonda belirleyici’ olmasına rağmen, bu ekonomik neden asla tek 

başına ortaya çıkmaz. Fotoğraf işaretinin ideolojik işlevi her zaman onun değiş tokuş 

değeri içinde gizlidir. Haber/ideolojik anlam, içinde bu işaret-araçlarının değiş 

tokuş edildiği biçimdir. Ekonomik diyalektik, burada da başka yerdeki gibi, üretimi 

ve ‘sembolik’ değerlerin tahsisini  belirlemesine rağmen, ‘kendi saf durumunda asla 

aktif’ değildir. Fotoğraf işaretlerinin değiş tokuş değerinin bu nedenle, gerekli 

olduğu üzere, birden fazla belirlenim etmeni vardır” (Hall, 1973:181). Bu bağlamda 

günümüzde yaşananlar/olaylar haber görüntüleri dolayımıyla anlamlandırılmakta ve 

denetlenmektedirler. “Haber sistemi gösterge niteliğine sahip olay üretmeye yarayan 

bir düzendir. Bu gösterge/olaylar evrensel ideoloji, gösteri, felaket, vs pazarında bir 

değere sahip mal örneği değiş tokuş edilmektedirler – özetle bu sistem olaysızlık 

üretmeye yaramaktadır. Buradaki haber soyutlaması, ekonomi alanındaki 

soyutlamaya benzemektedir. Bu soyutlama sayesinde nasıl tüm mallar kendi 

aralarında değiş tokuş edilebiliyorlarsa, tüm olayların da aynı şekilde kültürel haber 

pazarında birbirlerinin yerini alabildikleri söylenebilir. Sahneye konulması ve 

kodlanmış bir görüntü silsilesine indirgenmesi mümkün olmayan özgün bir olay yani 

olayı olay yapan şey bu yöntemle ortadan kaldırılmıştır” (Baudrillard, 2004). 

 

Bu bağlamda günümüz modern teknoloji dolayımıyla üretilen görüntüler, 

olay sırasında tamamen mekanik bir üretim-tüketim sürecini içermektedir. Debord 

(1992)’nun yaklaşımına göre “görüntü bir imaja dönüşecek kadar birikmiş bir 

sermayedir”. Dolayısıyla teknolojinin belirleyiciliğinin uydu görüntülerinde, akıllı 

füzenin ucuna takılan kameradan, bankamatiklerde, asansörlerde, alış veriş 
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merkezlerinde, şehrin stratejik noktalarına yerleştirilen güvenlik kameralarından elde 

edilen görüntülere dönüştüğü görülmektedir. Bunun en önemli sonucu haber 

fotoğrafçısının (habercilerin) olay mahallinden uzaklaştırılması ve denetlenmiş, 

paket görüntülerin üretilip, toplumsal boyutta simülatif görüntülerin tüketilmesinin 

önünü açmıştır. Savaş alanından alınan görüntüler ortasında bulunan + işareti ile, 

banka soygunları veya alış veriş merkezinin rafından çalınan malzemeye ilişkin bilgi 

güvenlik kameralarınca elde edilen devingen görüntüler tarafından ortaya 

çıkarılmaktadır. 20 Kasım 2003 günü İstanbul’daki İngiliz Konsolosluğu’ndan içeri 

giren kamyonetin patlamasından bir saniye öncesine ait görüntü güvenlik 

kamerasından, haber fotoğrafçısına gerek duymaksızın elde edilip, dünyaya 

dağıtılmaktadır. Görüntü kalitesinde görülen kalitesizlik olayın içeriğinin önemi ile 

ilişkilendirildiğinde belirleyici bir unsur olmaktan çıkmaktadır. Bu bağlamda yaşama 

ilişkin görüntüler, görüntü kalitesi sorgulanmaksızın televizyonlar aracılığı ile 

yaşantımıza taşınırken, televizyon ekranlarından elde edilen durağan görüntüler 

aracılığı ile de gazetelere aktarılmaktadır. Welles (1997:273-277) bu süreci ‘Balona 

iliştirip, havadan fotoğraf çekmekten, 1991’deki Körfez Savaşı’nda akıllı füze üzerine 

iliştirilmiş kamera” biçiminde özetlemektedir. 2003’teki Körfez Savaşı’nda ise 

sürece yeni bir halka olarak ‘videophone’ cihazı ile haber fotoğrafçısı, muhabir, 

kameraman ve sesçiden oluşan haber ekibi, yerini tek kişilik haber ordusu (one man 

band)’e bırakmıştır. Bu bağlamda devingen görüntülerden durağan görüntü alıp 

yayımlayabilmeye yönelik teknolojik pazar satış stratejisi, İkinci Körfez Savaşı’yla 

birlikte videophone cihazının pazarlanması biçiminde gerçekleşmiştir. Videophone 

cihazı görüntü üretme, dağıtma ve tüketme bağlamında haber medyasının ulaştığı en 

üst seviyeyi işaret etmektedir. Ekonomi politik açıdan değerlendirildiğinde haber, 
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teknoloji giysisine bürünen haber fotoğraflarına dönüşmüştür. Dolayısıyla egemen 

görüş iktidar tarafından belirlenmektedir. Bu bağlamda toplumun görüşü ile iktidarın 

görüşünün bire bir örtüşmesi topluma iletilen bilginin kontrol altında tutulması 

anlamına gelmektedir.  
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 b ) İdeolojik Boyut:   

 İdeoloji, tüm sosyal bilimlerin en belirsiz ve anlamsal açıdan çok katmanlı 

kavramıdır; çünkü, en temel fikirlerimizin dayanaklarını ve geçerliliklerini sorgular. 

İdeoloji kavramının atıf yaptığı toplumsal fenomenin  önemini belirleyen asıl husus  

(genelde fikirler ya da kültür alanı, daha özelde ise siyasal fikirler ya da siyasal 

kültür alanı), fikirler alanı, siyaset ve iktisat alanları arasındaki ilişkilerle birlikte, 

başka sosyolojik gelenekler içinde de uzun uzun tartışılmış olmasıdır (Marshall, 

1999:320).24 Sosyolojik bir kavram olarak  ise ideoloji, materyalist tarih yorumu ve 

sınıf bilinci düzleminde Karl Marks'ın çalışmalarıyla gündeme gelmeye başlamıştır. 

Kavrama içerik açısından net bir tanımlama getirmek bir hayli zor olmakla birlikte,  

Marksist terminolojide ideoloji  kavramı, sınıf  hegemonyası (burjuvazi) temelinde 

yorumlanmıştır. Üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulundurması sebebiyle, 

hakim sınıfı temsil eden burjuvazi, kültürel ve siyasal iklimi de belirleme yetkisine 

ve ayrıcalığına sahiptir. Dolayısıyla aynı sınıf, siyasal, toplumsal ve kültürel alanda 

oluşacak ve sonrasında dönüştürülecek değer yargılarının ve yargılama kriterlerinin 

de sözcüsü konumundadır. Özellikle siyasal alanda hakim kılınmaya çalışılan 

söylemlerin üretilmesinde ve alt ve orta sınıfların (işçi sınıfı) denetimi ve  

yönlendirilmesinde bu yargılama kriterleri doğrudan etkili olur. Baskın (egemen) 

söylem, gerçekliği belirlemektedir. Geleneksel olarak ideoloji kavramının Marksist 

terminoloji içerisinde zamanla  aldığı yeni  biçimler, sınıflar arası mücadelenin temel 

belirleyenine dönüştüğü görülmektedir. Toplumsal ve siyasal gerçekliğin inşasını 

                                                           
24 İdeoloji kavramının erken dönem tanımlarından biri, ilk kez Fransız filozof  Destutt de Tracey 
tarafından yapılmıştır. Etimolojik açıdan, idea-logy sözcüklerinin bileşiminden meydana gelen 
kavramın merkezinde insan doğasına ilişkin (duygular, niyetler, düşünceler, tasarılar) kökensel  bir 
belirleme çabası yatar. Kısaca bir düşünceler bilimi şeklinde tanımlanabilecek olan ideoloji kavramı, 
siyasal /toplumsal dünyanın anlamsal çerçevesinin çizilmesinde  zengin göndermelerde bulunur. 
Ayrıca ideoloji kavramının uzamsal sınırları, gündelik yaşam gerçekliğini ve pratiklerini kuşatacak 
denli geniştir. 
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egemen söylem üzerinden yorumlamaya dönük Marksist çözümleme yöntemi, 

ideoloji kavramına  gitgide eylemsel (praksis) açıdan yaklaşma gereğini duymuştur. 

Marksist ideoloji kavramının sonraki dönemlerde büründüğü anlamlarının 

boyutlandırılmasını simgeleyen çalışmalar, kendine sonraki dönemlerde Gramsci, 

Althusser ve Eagleton gibi yeni temsilciler bulmuştur. Terry Eagleton’ın Marksist 

ideoloji tanımlamasında (a) toplumsal gerçekliği maskeleme işlevi görür. Siyasal 

iktidarın baskıcı bir nitelik taşıması, toplumsal dünyaya ilişkin bütünsel bir 

algılamayı değil, bütünün yalnızca bir kesitini sunmayı gerektirir. Sunulan 

gerçekliğin kısmi niteliği, siyasal erk sahibinin çıkarlarına hizmet ederek, egoist 

grup mantığının öncelikli tercihlerini yapılandırır. Dolayısıyla, aynı kesim, 

bağlı bulunduğu toplumsal duyarlığı egemen bakış açısının temel  yapı taşı 

haline getirir; (b) egemen sınıfların taleplerini dile getirir. Toplumsal ve siyasal 

gerçeklik, egemen söylemler dolayımıyla kurulur; (c) sınıf mücadelesi temelinde 

siyasal  bilinç oluşumuna aracı edilir ve (ç) meta fetişizminin yol açtığı insani 

ilişkiler bütününün yabancılaştırıcı bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkar. Emeğin 

toplumsal değerini gizleyen bu süreç, toplumu somut gerçekliği içinde kavramanın 

önündeki bir engele dönüşür. Böylece kapitalist toplumun aksaklıkları, eleştirel 

düşüncelerin yıpratıcı etkilerinden bağışık kılınır ve böylelikle kendini güvence 

altına alan kapitalist sistem, doğal ve meşru bir karakter kazanır (aktaran Dursun, 

2001:24). Buna karşın Gramsci’nin ideoloji yaklaşımı psikolojik geçerlilik ilkesi 

bağlamında, tarihsel anlama dönüşür. Bunun yanı sıra ideoloji kavramını merkeze 

alan Gramci, klasik Marksist ideoloji yaklaşımının hegemonya kavramı aracılığıyla 

esnekleştiğini iddia eder (Barret, 2000:62-63). “Gramsci, sivil toplum kavramını 

Marx'dan farklı olarak, üretim etkinliğinin dışında kalan ve 'özel' olarak ad-
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landırılan kurumların hepsini kapsayan bir alan olarak tanımlar. Felsefi, edebi, 

sanatsal, kültürel, vb. toplumsal pratiklerin alanı olan sivil toplum, esas olarak 

entellektüel ve moral düzeyde ideolojinin işleme alanıdır ve ideolojik mücadele 

pratikleri bağlamında doğrudan hegemonyanın alanını oluşturur. Gramsci'ye göre 

ideoloji sadece üstyapısal alanda işleyen toplumsal bir pratik olmaktan çok, üretim 

süreçlerinin şekillenmesinde işlevsel olan ve bu sayede altyapı ile üstyapının 

uyumunu sağlayan temel toplumsal pratiklerden biridir. Hegemonya kavramı bize 

egemen bir ideolojinin oluşumu sayesinde olanaklı hale gelen iktidarın alanının 

sivil toplum olduğunu gösterir” (Üşür, 1997:29). Bu bağlamda hegemonya, “genel 

olarak, bir egemen iktidarın kendi yönetimi için, hâkimiyeti altındaki insanların 

rızalarını kazanmada başvurduğu pratik stratejiler alanı olarak tanım-

lanabilmektedir” (Dursun, 2001:31).  

 

Marx, ideolojiyi belirli bir toplumsal bilinç biçimi olarak tanımlarken25; 

Bennet, ‘çarpıtma’ anlamında kullanmaktadır (Erdoğan ve Alemdar, 1990:1). 

Williams ise “bir dünya görüşü yada bir sınıfın bakış açısı olarak soyutlanabilecek 

anlamlar, değerler ve inançlar sistemi” şeklinde tanımlamaktadır (Shoemaker ve 

Reese, 1997:100). Marks’a göre modern toplumun üç güçlü sınıfını ücretli işçiler, 

kapitalistler ve toprak sahipleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla toplumsal yaşamın 

temeli doğal kaynakları ya da hammaddeleri işleyerek yaşamın temel 

                                                           
25 Marks’ın kuramının temelinde diyalektik yöntem vardır. Bu yöntem bağlamında toplumlarının 
gelişimini inceleyen araştırma dalı tarihsel metaryalizmdir. Diyalektik metaryalizm ise güncel 
çelişkileri inceler ve geleceğe ilişkin öngörüler geliştirir (Satbaşılı, 1985:39). Yanlış bilinç kavramı 
Marks’ın ideolojisini anlamada önemli bir kavram sayılır. Yanlış bilinç, yönetilenlerin kendi, temel 
çıkarlarına ters düşecek edimde bulunmalarına yol açan, kendi toplumsal konumlarına ilişkin taraflı 
anlayışlardır. Burada ideoloji, yaygın uygulanabilirlik özelliğine sahip ve mantıksal olarak dizgeyle 
uyum sağlamış toplumsal ve kültürel inançlar bağlamında kullanılmaktadır. Yönetici sınıf bu kurama 
dayanarak konumunu yasallaştıran ideolojinin propagandasını yaparak sokaktaki adamın, 
sömürüldüğü ve aldatıldığı gerçeğinin farkına varmasını zorlaştırır. (Berger, 1993). 
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gereksinimlerini üreten işgücüdür. İşgücü ve üretim araçları toplumun üretim 

güçlerini meydana getirir (Akdere, 1995:11). Toplumu oluşturan bireylerin içinde 

bulundukları üretim süreci, üretim güçlerinin yanında bir de mülkiyet ilişkileri 

çerçevesinde gelişen, sosyal ilişkileri kapsayan, üretim ilişkileri bulunmaktadır. 

Nitekim üretim mülkiyet  ilişkisine dayalı olarak yürütülür. Dolayısıyla üretim 

araçları mülkiyetinin de toplumu oluşturan bireyler arsındaki dağılımı, toplumda 

üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümünü belirler ve bunun sonucunda da sınıflar ve 

sınıf ilişkileri oluşur. Bu bağlamda toplumsal içerikli sosyal gelişmelerin sadece 

sınıfsal faktörler aracılığıyla ortaya çıkan ekonomik etmenler olmadığı, ideolojinin 

de bu yapılanmada bir tür katalizör görevi gördüğüne dair anlayışın yerleşmesinde 

Gramsci ve Althuser’in yapmış olduğu çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Marksist 

kuramda ideoloji konusundaki tartışma, ekonomik ve ideolojik seviyeler arsındaki 

belirleme ilişkisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda sosyal düzenin korunması 

için yapılan ideolojik yeniden üretimin önemi ve kapitalist devletin anatomisi, bazı 

neo Marksist düşünürlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Bu neo Marksist düşünürler 

arasında en etkin olanı ise Louis Althusser’dir.26 Althuser’e göre ideoloji yönetici 

sınıflar tarafından zorla kabul ettirilmeyen ancak insanların gerçek yaşamda 

karşılaştıkları olguları onlara üstü kapalı ve tutarlı bir biçimde yorumlama olanağı 

sağlayan kültürel bir etkidir (Atabek, 1997:12). Althusser, klasik Marksizim’deki 

altyapının üstyapıyı belirlediği görüşüne yeni bir yorum getirmiştir. Ona göre, 

üstyapıyı altyapı belirlemektedir ancak bu belirleme son aşamada söz konusudur ve 

karşılıklıdır. Ekonomik altyapıdan görece bağımsız olan ideoloji, devlet ve benzeri 

                                                           
26 Yaptığı ideoloji tartışmasıyla Marksist düşünüş içinde açı ve önemli bir kaymayı sağlayan Louis 
Altusser esas itibariyle Marksist felsefenin belirgin özelliklerinin nasıl tamamlanacağı konusunda 
yoğunlaşarak Marksist felsefeyi çok genel bir anlamda diyalektik metaryalizm terimiyle belirlemiştir. 
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gibi üst yapı kurumları birbirlerini de etkileyebilmektedir. Tüm bunların yanında, bu 

kurumlar, altyapıyı karmaşık bir çelişkiler düzeni içinde etkilemektedirler (Althusser, 

1991:25-27). Devletin İdeolojik Aygıtları (DİA) adlı yapıtında Althusser, aile, 

hukuki, siyasal ve sendikal, basın gibi devletin ideolojik aygıtı diye adlandırdıklarını 

polis, hükümet, ordu vb. gibi aygıtlardan ayırır ve bunlara devletin baskı aygıtları 

ismini verir. Buna göre her ikisi de birbirlerinin özelliklerinden yararlansalar da, 

baskı aygıtları özünde ve öncelikle baskı yöntemiyle işlerken, ideolojik aygıtlar 

ideoloji kullanarak işlerler (Altusser, 1991:35). Alltusser’in ideoloji tanımını 

eleştirenler arasında yer alan Larrain, Althusser’in ideoloji kuramını Marks’ın 

hümanist ve tarihselci anlatımına saldırarak, daha sert ve indirgemeci olmayan bir 

Marksizm arayışı adına karmaşık bir girişim olarak nitelendirir (Larrain, 1995:96). 

Eagleton, Althuser’in ideolojiyi her zaman kurumsal bir şey ve büyük ölçüde 

bilinçdışı olarak gördüğünü (1996:166) ifade ederken; Fiske (1996:224) ise ideoloji 

kuramının Marks’ın yanlış bilinç kuramının ileri bir aşaması olduğunu iddia 

etmesine karşın; Althusser’in kuramının, iktidarın baskı araçlarını kullanmaksızın 

azınlığın çoğunluk üzerinde ideoloji aracılığıyla varlığını sürdürebilmesi şeklinde 

yorumlar. Poyraz (2002:14), Althusser’in ideolojiyi öncelikle Devletin İdeolojik 

Aygıtları ve Devletin Baskı Araçları arasındaki farkı ortaya koyup, maddi birtakım 

pratikler çerçevesinde düşündüğünü ve Gramsci’nin baskının devlet aracılığıyla 

uygulanması görüşünden hareketle ideolojiyi çeşitlendirme yoluna gittiğini ifade 

eder. Buna göre DİA’lar, ekonomi politik temelde ideolojinin yeniden üretim 

araçlarıdır “Zora dayanmayan yönetme süreçlerinin bilgisini açığa çıkarmak 

Althusser'in egemen ideoloji yaklaşımının temelini teşkil etmektedir. Bu bağlamda 

ideoloji, Althusser için toplumsal bütünlüğü (formasyon) yeniden üreten temel bir 
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işleve sahiptir. Sistemin yeniden-üretilmesinin temeli ise siyasal ve ekonomik 

iktidarın ideolojik bir ikna sürecine dayanarak varolabilmesinde yatar” (Üşür, 

1997:41). 

 

Bu görüş açısından değerlendirildiğinde yayımlanan gazete, dergi ve 

televizyon programlarının yayın politikası ideoloji bağlamında belirlenmektedir. 

Eğer sürdürülen ideoloji, olayların içeriksiz kılınması bağlamında kuruluyorsa, bu 

statükoyu korumayı hedefleyen bir çalışma şeklinde şekillenmektedir (Schiller, 

1993:142-163). Dolayısıyla Althusser, Gramsci, Gitlin ve Hall gibi düşünürler için 

medya, egemen sınıfların ideolojisini sürdürme ve yayma işlevi gören bir araçtır ve 

ürettiği politikalar öncelikli olarak ideolojik olduğundan, içerik de bu doğrultuda 

biçimlenir (Erdoğan, 1997). İçeriğin belirlendiği yer ise taşıyıcı yüzeydir. Shoemaker 

ve Reese’ye göre taşıyıcı yüzeyin benimsemiş olduğu ideolojik eğilim, içeriğin 

şekillenmesinde oldukça belirleyici bir faktör olduğu yönündedir (1997:99-136).  

 

Eleştirel iletişim çalışmaları kapsamında Althusser’in kitle iletişim araçlarına 

yönelik değerlendirmeleri oldukça önem teşkil eder. Althusser (2003), toplumsal 

bütünlüğün oluşumunda ekonomik, politik ve ideolojik içerikteki belirleyici farklı 

toplumsal faktörlerin altınım çizerek ararındaki etkileşimin salt ekonomik düzeyde 

bir belirleyici unsur olmadığını belirtmesine karşın; son kertede belirleyici faktör 

olarak ekonomiyi göstermiş ve ideolojiyi taşıyan kurumlar olarak kitle iletişim 

araçlarını gösterip; medyanın egemen üretim biçimini yeniden ürettiğini ifade 

etmektedir. Eş deyişle egemen ideoloji kitle iletişim araçları tarafından topluma 

empoze edilmektedir. Bu süreç içerisinde medyayı oluşturan gazetelerden, televizyon 
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kanallarından, radyodan yararlanılırken haber, görüntü ve ses egemen ideolojiyi 

olumlayıcı bir biçimde taşıyıcı yüzey üzerinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla kitle 

iletişim araçları içerisinde belirleyici bir yere sahip olan yazılı basın iktidar 

politikaların vitrini durumundadır. Muhalif politikaların üretildiği ve/veya 

benimsenmediği basın yayın kuruluşları yeterince söz hakkı bulamazlar. Dolayısıyla 

basın kontrol mekanizmasının aktif biçimde işlev kazandığı platformu temsil 

etmektedir. Goebbels, “Bize göre ideal olan, basının çok iyi organize edilmesidir. 

Tıpkı tuşların kontrolü hükümetin elinde olan ve hükümetin istediği gibi çalan bir 

piyano gibi. Basının kitleleri etkileyen olağan üstü bir gücü vardır. Bu güç hükümet 

tarafından sorumluluk gerektiren işlerde kullanılabilir” (Ollman, 1991:49) sözleriyle 

basın-iktidar ilişkisine açıklık getirmektedir.  

 

Günlük politikaların vitrini durumunda olan basının iki temel malzemesinden 

biri yazı ise diğeri de fotoğraftır. Fotoğraf, kitle iletişim işlevini yaygın olarak 

gösteren etkili bir araçtır. Bir çok savaşın, sosyal olayların, ekonomik sorunların, 

toplumlar üzerindeki etkileri ve sonuçları, bir çok kentin, sokakların, devlet 

adamlarının, ünlü veya sıradan insanların hayatları, kısaca yaşama dair her şey haber 

fotoğraflarına konu teşkil etmektedir. Günümüzde bir kitle iletişim aracı olarak 

fotoğraf tek başına veya kullanıldığı iletişim aracının özelliklerine göre onun dilinde, 

anlamı çoğaltan, kurgulayan, saptıran, yücelten veya yaratılmak istenen etki 

doğrultusunda yeniden oluşturan etkili bir silaha dönüşmüştür. Dolayısıyla fotoğrafın 

sadece bilinmeyen yerlerin, kişilerin tanıtılması ya da sosyal içerikli olayların neden-

sonuç ilişkisi üzerine anlam örgüsünün kurulmasını düşünmek onun sahip olduğu 

ideolojik gücün yadsınması demektir.  
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Günümüzde fotoğraflar (a) mutlak gücün bir göstergesi olarak tüm hükümet 

ofislerinde ve (b) kurgulanan anlamlar doğrultusunda yaşam biçimlerinin ve/veya 

hayat görüşlerinin şartlanması şeklinde gazetelerde etkin bir biçimde 

kullanılmaktadır. Hall (1973), bir fotoğrafı ideolojik bir işarete dönüştüren temaların 

nasıl ve nerede ortaya çıktığını tam olarak tespit edebilmenin zorluğundan 

bahsetmektedir. Akarcalı (2003:24-29) ise efsanelerin ideolojik işlevinden yola 

çıkarak bilinmeyenin anlamlandırılmasında kullanılan simgeler sistemi dolayımıyla 

anlatma, eğlendirme, geçerlilik sağlama ve açıklama işlevlerinin yerine getirildiğini 

ifade etmek suretiyle dolaylı olarak da olsa Barthes’ın mit kavramına vurgulama 

yapmaktadır. Nitekim, Barthes (1972)’a göre “mitlerin şifresinin çözmesi, mitsel 

kavramların bir şekilde adlandırabilmesini gerektirmektedir (aktaran Hall, 1973:186). 

Bu bağlamda mitler, ‘varolabilirler, değişebilirler, parçalanabilirler ve tamamen yok 

olabilirler’. Çünkü bu temaların ya da kavramların parçaları olduğu baskın ideoloji, 

aşırı esnek, dağınık ve görünüşte tarihsel bir yapıdır. İdeoloji, Gramsci’nin savladığı 

üzere, bin değişik şekildeki varyasyon içinde, bricoleur tarzda, tekrar tekrar 

düzenlenebilen bir grup ‘artık’ ya da önceden oluşturulmuş öğeden meydana gelir 

gibidir (Gramsci, 1968’den aktaran Hall, 1973:186). Böylece bir toplumun baskın 

ideolojisi sık sık fazlalık olarak belirir. Zaten onu biliyoruzdur, onu önceden 

görmüşüzdür, bin değişik işaret ve mesaj aynı ideolojik anlamı gösteriyor gibidir. 

İşte tam bu zihinsel çevrede yaşarız ve dünyayı deneyimleriz (Althusser 1971’den 

aktaran Hall, 1973:186). Bu bakış açısından baktığımızda bir kitle iletişim aracı 

olarak gazete, içeriğini oluşturan fotoğraflar ve yazılar aracılığıyla somut ideolojik 

kavramlara sahip yeni bilgi üretmezler. Ya olan bilgileri ve/veya iktidar tarafından 

kendisine ‘dikte’ ettirilen bilgileri aktarırlar ya da stereotiplerin oluşturulmasına 
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ve/veya önceden oluşturulmuş olan stereotiplerin ortaya çıkarılmasına hizmet 

ederler.  

 

Ülkelere ve toplumlara yön veren liderler, ulusal birliğin tek bir kişi 

ekseninde bir bütünü oluşturmanın göstergesi işlevi taşıyabilen fotoğraflar; kimi 

zaman da toplumsal içerikli olaylar sonucunda ortaya çıkan yöresel kahramanları 

tanımak ve/veya tanıtmak adına da kullanılabilmektedir. Hitler, Çavuşesku, Stalin, 

Saddam Hüseyin gibi pek çok lidere ilişkin fotoğrafların yaygın biçimde kullanımı, 

sembolik açıdan ulusal birliğin göstergesi durumundayken; okullarda ve resmi 

dairelerde kullanılan Atatürk fotoğrafları laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez 

bütünlük anlayışının göstergesi durumundadır. Nitekim Çanakkale Savaşı sırasında 

200kg’ın üzerinde ağırlığa sahip bir top mermisini yüklenen Seyid Çavuş27 (bkz. 

Ek:1-12), İwo Jima’ya bayrak çeken askerler (bkz. Ek:1-3) ya da 11 Eylül 2001 

sonrası yıkıntıların üzerine bayrak diken itfaiye erlerine ait görüntüler (bkz. Ek:1-2) 

bunlar arasından sayılabilen en belirgin örneklerdir.  

 

Üzerinde durulan örnekler arasında belirleyici iki ortak faktör söz konusudur. 

ilki günün amacına uygun politikaların üretilmesi bağlamında bu görüntüler 

simgeleştirilmiş, dolayısıyla simgelere ideolojik işlev yüklenmiştir. İkinci ortak 

nokta ise, fotoğraf makinelerinden elden edilen görüntülerin gazetelerde kullanım 

sıklığı sayesinde tarihin, güncel olarak gazete sayfalarında yer alan görüntüler 

üzerinden yazılımında ‘haber fotoğraflarının’ ideolojik içerikli mesajlar taşıyan etkili 

bir silaha dönüşmesidir. Bu bakış açısı doğrultusunda haber fotoğrafının 
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sembolleşme özelliği liberal yaklaşım içerisinde ele alınan sembolleşmeden ayrılır. 

Nitekim liberal kuram ikonlaşan görüntüler aracılığıyla yaşanan dönemin olaylar 

ve/veya kişiler üzerinden temsili durumundayken; eleştirel kuram bu görüntüler 

üzerinden kodlanan mesajlar aracılığıyla üretilen ideolojileri temsil etmektedir.   

 

Hall (1973:179), haberin iki yönlü bir anlama sahip olduğunu ve bu iki yönün 

birbirinden ayrılması gerektiğini iddia eder. Birincisi fotoğrafın sahip olduğu ‘haber 

değeri’, ikincisi ise ‘ideolojik seviyesi’dir. Biçimsel bir gösterge olan ‘haber değeri’, 

öykünün haberin profesyonel ideolojisi bakımından ayrıntılandırılmasından 

(fotoğraf+metin) oluşur. İdeolojik seviye ise öykünün, ima edilen temaları ve 

yorumları bakımından, ayrıntılandırılmasıdır. Biçimsel haber değerleri gazete 

dünyasına ve söylemine, profesyonel bir grup olarak haber insanlarına, haber-

yapımının kurumsal aygıtlarına aittir. İdeolojik haber değerleri gerçek anlamıyla 

toplum içindeki ahlaki-siyasi söylem dünyasına aittir. İdeolojik temalar her gazetenin 

seçtiği tikel yapıya göre farklı şekillerde saptırılacaklardır. Bu saptırma, sırasıyla, 

gazetenin siyaseti, siyasi yönelimi, sunuş değerleri, geleneği ve öz-imajı tarafından 

yönetilecektir.28 11 Eylül 2001 Olayı sırasında patlayan kulelerden birinden çıkan 

ateş topuna ilişkin görüntüden alınan detayın büyütülmesi ve basın aracılığıyla 

topluma sunulması sonucunda ‘şeytanın yüzünün’ ateş topu içinde görüldüğü 

şeklinde bir tartışma ortaya atıldığı bilinmektedir (bkz. Ek:1-17). Nitekim CNN 

                                                                                                                                                                     
27 İmparatorluğun son günlerinde yok olma aşamasına gelen toplumsal gurur, efsaneleştirilen bir kişi 
üzerinden ‘yeniden dirilişin’, ‘yıkılmazlığın’, ‘ayakta kalışın’ bir göstergesi halinde haber fotoğrafı 
aracılığıyla ideolojik açıdan sembolleştirilerek, tüm Osmanlı’ya mal edilmiştir. 
28 Bu bağlamda Türk vatandaşı olmasına karşın Todor Jivkov’un ‘asimilasyon’ politikaları 
doğrultusunda ismi değiştirilen Naim Süleymanoğlu’nun, Türkiye’ye kaçışı sonrasında katıldığı 
uluslararası ilk müsabakada dünya rekoru kırışına ilişkin görüntülerin Türk medyasında kullanımında 
da görülmüştür. Nitekim Süleymanoğlu’nun kaldırdığı ‘ağırlık’, dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın 
ellerini havaya kaldırışıyla özdeşleşmekte ve Özal politikalarının başarısının temsili şekline 
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televizyonunun etkili/yüksek izlenilirliğe sahip programları arasında yer alan Larry 

King, canlı yayında bu tartışmaya ilişin görüşleri dile getirmiştir. Türk basınına da 

sıçrayan bu tartışmaya konu oluşturan ‘şeytan imgesi’ de ideolojik bir kodlamanın 

sembolik göstergesi hatta stereotipi durumundadır. Kötülüğün simgesi olan şeytan ile 

terörist saldırıların sorumlusu olan Laden’in bu görüntüyle özdeşleştirildiği 

görülmektedir. 11 Eylül 2001 Olayı sonrası intikam çığlıkları atan medya, 

Afganistan’a yapılacak olan müdahale sırasında Amerikan gücünün üstünlüğünü 

muhteşem (!) savaş araç gerecinin görüntüleri eşliğinde sunarken ‘taş üstünde taş 

kalmayacak’ ve ‘dağ taş yakılıp, yıkılacak’ gibi söylemleri benimsediği 

görülmektedir. Ateşin içinden Laden suretiyle kendini gösteren şeytanın yok edilişi 

için ‘yakma’ teriminin kullanılması İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi 

Almanya’sının düşman topraklarını yakıp geçmesini andırması bağlamında ateşle 

kutsamayı andırmasından ötürü bir ironi oluşturmaktadır. Öte yandan tutucu kuram 

ekseninde görüntülerin sembolleşmesi, egemen ideoloji tarafından üretilen ikonların 

toplumsal birliği ve/veya uyumu oluşturmasında kullanılır. Dolayısıyla iktidar 

tarafından uygulanan güncel politikalar sembolik göstergeler olarak üretilen 

ikonların kullanım ya da popülerlik süresini belirler. Nitekim 11 Eylül 2001 Olayı 

sırasında yardım kampanyaları ekseninde ulusal birliğin oluşturulması amacıyla 

kullanılan ‘itfaiye erlerinin yıkıntılar üzerine bayrak çektikleri’ görüntüsü; Irak’a 

saldırı gündeme geldiğinde yerini Halepçe katliamında öldürülen anne ve çocuk 

görüntüsüne bırakmıştır. Özelde yayınlanacak olan görüntüler, genelde ise basın, 

hükümet tarafından belirlenen dönemin politikalarının üretilmesinde etkin bir rol 

oynamaktadır. Dolayısıyla basın kontrol altında tutulmalıdır. Althusser, düzenli 

                                                                                                                                                                     
dönüşmektedir. Görsel tarih Özal’ın başarısının sembolik göstergesi olarak Süleymanoğlu’nun 
fotoğrafı üzerinden yazılmıştır. 



 131

olarak gazetelerin, olayları kişileştirmek suretiyle haber değerlerini önemli 

kıldıklarını iddia eder. İnsanın ilgili olduğu toplumsal ve kurumsal bağlamdan 

soyutlanması ya da tarihin tek bir güç olarak fotoğraflar üzerinden 

kişiselleştirilmesidir (aktaran Hall, 1973:183).   

 

c ) Kültürel Boyut   

 Kültürelci yaklaşım, izleyicileri pasif ve birbirinin aynı sayan anlayışı 

değiştirerek, farklı sosyal yönelimlere sahip izleyicilerin mesajları deşifre ediş 

biçimlerindeki çeşitliliği ön plana çıkarmıştır. Kültürelci yaklaşıma sahip 

kuramcılardan Raymond Williams’ın medyaya ilişkin değerlendirmesi medyanın 

toplumsal grupların çıkar çatışması alanı olduğu ve çıkarlar çatışmasının da kültürel 

aktiviteler üzerinde yoğunlaştığı şeklindedir. Başka bir deyişle, medya metinleri 

maddi tahakkümden çok, kültürel birlik peşinde koşan toplumsal ajanların 

çatışmalarını yansıtmaktadır (Williams’dan aktaran Hardt, 1989:52-56). İngiliz 

kültürelcilerden Raymond Williams, kültürü yaşam biçiminin tümü olarak 

tanımlamış ve “iletişim araçlarının keşfi sınıf çıkarlarından üstün olan ‘bir ortak 

anlamın’ keşfidir. İşçi sınıfı ise ortak kültüre katkıda bulunarak toplumun gelişmesi 

için yardım eder. Bu tanımlama kültürü sınıf egemenliğindeki rolünden yoksun eder, 

sınıflar içi ve sınıflar arası çıkar çatışmalarını bertaraf eder. Ortak değerler sadece 

ideoloji, bilinç ve pratikte bir anlama sahiptir” (Alemdar ve Erdoğan, 1998:285) 

değerlendirmesinde bulunmuştur. Williams’a göre, medya toplumsal gurupların 

çıkarlar çatışması alanıdır. Yani medya metinleri maddi tahakkümden çok kültürel 

liderlik peşinde koşan toplumsal ajanların çatışmalarını yansıtır. Gramsci ise bu 

nokta da kültürel çalışmalar içinde etkisini gösterir. Ekonomik indirgemeciliğe karşı 
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güçlenen kültürel çalışmalar, medyayı toplumsal rızanın kazanıldığı ya da 

kaybedildiği mücadele alanı olarak tanımlar. İngiliz Kültürel Çalışmalar’ı 

çerçevesinde, toplumdaki iktidar mekanizmalarından olduğu vurgulanan medya, 

toplumsal anlamın oluşturulmasında etkin bir biçimde rol oynamaktadır (Keleş, 

1997:14). Kültürelci çalışmalar, alt grupların hakim sınıf fikirlerine nasıl hem tabi 

olup hem de karşı çıkmaya çalıştıklarını açıklamak için, Gramsci’nin bir mücadele 

alanı olarak ortaya attığı hegemonya kavramından yararlanır. Althusser’in 

saptamalarının medya çalışmalarına yansıması ise ‘Screen Kuramı’nda görülür. Öyle 

ki, sinema metinlerinin izleyiciyi içine katarak konumlandırdığı yolunda iddialarda 

bulunur. Tüm bunların yanında Althusser, kültürel çalışmalar çerçevesinde haber 

çalışmalarına yansıyacak şekilde, ideolojinin maddiliğine yaptığı vurgusuyla, 

Gramsci’nin hegemonya29 ve Volosinov’un işaretin çok vurguluğuna ilişkin belirttiği 

dil ve söylem içinde bir savaşın verilebileceği görüşüyle bir araya gelmiştir (İnal, 

1996: 61). 

 

Çalışmalarına Birmingham Üniversitesi’nde Stuart Hall’ın yönetiminde 

başlayan ve medyayı, etkisi dolaylı ve hatta zor anlaşılır geniş toplumsal ve politik 

güçlerin bir ifadesi olarak gören kültürel çalışmaların hedefi “yeni kültürel biçimler, 

pratikler ve kurumlarla toplumsal değişimin arasındaki ilişkileri kavramsallaşmasına 

                                                           
29 Hegemonya kavramıyla İngiltere’deki kültürel çalışmaları etkileyen İtalyan kuramcı Gramsci’ye 
göre; Marksizm, olgucu bir toplum bilim ya da basit bir tarih ve politika kuramı değil ama bir dünya 
görüşü, tam bir felsefedir. Fakat ne var ki bu felsefe mevcut değildir ya da örtük biçimde mevcuttur. 
Dolayısıyla hazırlanması gerekmektedir. Ancak bu Marksizm’in sağlam bir şey olmadığı anlamına 
gelmez (Texier, 1985:20). Gramsci, 1970 sonrasında medya çalışmalarını önemli ölçüde etkilemiştir. 
Son çalışmalar itibariyle ‘hegemonya’ kavramı Althusser’in ‘devletin ideolojik aygıtları” 
kavramından daha çok kabul görmektedir. Zira, söz konusu seçimin nedeni, hegemonya kavramının 
alımlama konusuna getirdiği katkılardır. Kavram, medyanın ideolojik bir aygıt olarak kabulünden öte, 
güce sahip olanların ideolojilerinin kültürel pratiklerinin dolayımı ile toplumsal rızaya dönüştürüldüğü  
bir araç olarak alınmasına dayanmaktadır (İnal, 1996:62). 
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katkı sağlayacak araştırma politikaları geliştirmektir” (Köker, 1998:68). Bu 

çalışmalar kapsamında dil dahil her aracın yapıştırıcı-kurgulayıcı potansiyeli 

üzerinde yoğunlaştıran eleştirel yaklaşım kültürün manipüle edici olduğunu ve halkın 

tümüyle pasifliğini savunan yaklaşıma karşı çıkarak izleyicilerin pasif ve birbirinin 

aynı sayan anlayışı yıkıp onun yerine, farklı siyasal ve sosyal yönelimlere sahip 

izleyicilerin, mesajları deşifre ediş biçimlerinin farklığını öne çıkarır.  

 

Hall (1973:177)’a göre fotoğraf, okuyucunun bir üyesi olduğu kültürün 

içerisindeki mevcut toplumsal bilgi miktarı’nın parçasını oluşturur ve ifade edici 

özellikler bağlamında anlam kazanır. Bu, fotoğrafla ya da aslında görsel tasarım 

alanıyla sınırlandırılmaz. Fotoğrafı çekilen nesnenin ifade özelliklerini çözmemize 

olanak tanıyan aynı ‘ipuçları’, günlük konuları ve durumları ifade edici tarzda 

‘okuduğunda’ hemen herkes tarafından da kullanılırlar.  

 

II. 4. Tez Çalışmasının Kuramsal Yaklaşımı 

 

Haber içerikli herhangi bir olay, ister televizyon ekranlarından ister gazete 

sayfalarından isterse internet portalı aracılığıyla aktarılsın görsel materyalin varlığına 

ihtiyaç duymaktadır. Sahip olduğu özelliklerden ötürü fotoğraf, yaşamın içinden 

gelen bir element formunda kimi zaman sanatsal kaygıların bireysel estetik ölçütler 

kapsamında açıklanması, kimi zaman da olayın inandırıcılığının bir kanıtı, 

gerçekleşen durumun anlatılması, tanımlanması veya ispatı işleviyle günlük hayatta 

karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Fotoğrafın medyanın bir parçası halini alması 

sonucunda gelişen foto-habercilik kavramı, içerik itibariyle yaşadığımız dünyada 
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“güncel” olaylara tanıklık etmeyi temel prensip olarak topluma yerleştirmekte; 

istenilen ‘mesajların’, ‘sorunların’, ‘çözümlerin’ gündeme getirilmesine olanak 

vermekte ve kodlarla biçimlendirilen görüntüler toplumsal hafızaya sunulmaktadır. 

 

Kuramsal çerçevenin sunumu göstermektedir ki, bu tezin yaklaşım tarzı 

anadamar geleneğin (tutucu ve liberal-çoğulcu yaklaşımların) sorunu ele alış tarzının 

dışındadır. Tezin kuramsal çerçevesine göre, iletişim ve haber fotoğrafçılığını 

sorgulayan araştırmaların ideolojik çerçevesi, sosyal ve ekonomik güç ilişkilerinin 

karşılıklı etkileşimi içerisinde açıklanabilecektir. Olguların tanımları, akademik ilgi 

alanları, fotoğrafçılık konulu kuramların ya da modellerin işlevleri ancak tarihin belli 

bir kesitine egemen olan mülkiyet ilişkileri içerisinde anlam kazanacaktır. Genel 

olarak medyanın, özel olarak ise haber fotoğrafçılığının tanımı, fonksiyonu, içeriği, 

eğitimi ve pratiğini çözümlemek; üretim biçiminin tarihsel koşullarını doğru 

betimlemekle mümkündür. Bu durum Türk yazılı basınında haber fotoğrafçılığının 

incelenmesi sürecinde belirgin bir biçimde açığa çıkmaktadır.     

 

Tezin kuramsal omurgası eleştirel bakış bağlamında oluşturulmuş; tutucu ve 

liberal-çoğulcu yaklaşımların eksiklikleri de dile getirilmiştir. Dolayısıyla tezin 

kuramının oluşumunda (a) görüntüler aracılığıyla önceden yerleştirilmiş görsel 

hafızanın biçimlenmesine ilişkin değerlendirmelerden; (b) insan gözünün fizyolojik 

yapısı gereğince bir tür eksiklik olarak yorumlanan anların yakalanmasında 

fotoğrafların etkin bir rol üstlenebileceği tespitlerinden; (c) haber fotoğrafının ana 

kaynağından başlayıp, gazetedeki fotoğraf editörünce sonlandırılan haber ve/veya 

haber fotoğrafı seçme sürecinde içselleşen ve dışsallaşan (inclusion & exclusion) 
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enformasyon sunumundan yararlanarak; seçilmiş olanın amaca uygun şekle 

getirilmesi, yani işlenip, biçimlenmesi ve topluma aktarılmasında kodlamanın 

taşıyıcı yüzeyin ideolojik çizgisi ekseninde nasıl oluştuğu sorgulanmıştır.  

 

Haber fotoğrafçılığı; (i) belirli bir toplumsal yapı içindeki örgütlü ilişkiler 

zincirinde, (ii) bağlı bulunulan organizasyon ideolojisinin toplumun ekonomik, 

politik ve kültürel değerleri ekseninde, (iii) önceden belirlenmiş/üretilmiş 

semboller üzerinden,  görsel hafızayı anlamlar aracılığıyla kurgulamasıdır. 

  

Bu tez çalışması, okur-izler kitlenin kendilerini açıklama çabasında devingen 

veya durağan haber görüntülerden yararlandıklarını varsayarak sorunların ekonomik, 

politik, ideolojik, teknik, sosyo-psikolojik ve kültürel boyutlarına dikkat 

çekmektedir. Haber fotoğrafları sosyo-antropoloji konulu çalışmalarda etnografik 

içerikte keşfedici, belgeleyici, tarihsel ve arşivci bir anlayış şeklinde anlamlanabilir. 

Liberal kuram ekseninde ise bu özellikler etkileme, sembolleştirme, bilgilendirme, 

açıklama ve öğretme şeklinde değerlendirilebilirken; eleştirel perspektiften 

bakıldığında ise mülkiyet ilişkileri bağlamında oluşan ideolojik bir kodlama şeklinde 

biçimlenebilmektedir. Nitekim bu çalışmada haber fotoğrafının ekonomik bir meta 

olarak üretilip pazara sunulmasından, kültürel bir gösterge olarak sosyal içerikle 

anlamlandırılmasına değin geniş bir yelpaze içerisinde tartışılması yoluna gidilmiştir.  

 

1980’lerden günümüze değin geçen süreçte kültürel yaşamda yaşanan 

değişim, bireysel zevk, ilgi ve tüketimin yeniden kurgulanmasını ele alan 

postmodernizmin biçimlenmesine neden olmuştur. Yaşamın görüntüler dolayımıyla 
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açıklanmasına yönelik çalışmalar (kültürel incelemeler, popüler kültür çalışmaları, 

kültürel materyalizm geleneği, kültürel antropoloji vd.) sol-Marksist ve liberal-

çoğulcu politikaları terk ederek yorumsama (hermeneutik), alımlama ve 

göstergebilim üzerine yoğunlaşmıştır. Postmodern süreçte haber fotoğrafı 

(dolayısıyla da fotoğrafın konu olduğu taşıyıcı yüzeyin ideolojisi) parçalanmış 

kimlikler ve hedenostik zevkler için somut ve soyut değerler üretmektedir. Haber 

fotoğrafında ve fotoğrafın yer aldığı taşıyıcı yüzeyde popüler olan, görsel öğeleri 

tüketerek kendilerini anlamlandıran okuyucular/izleyiciler/seyircilerdir.  

 

Postmodern medya, enformasyon ile eğlencenin, imaj ile siyasetin sınırlarının 

içeri çöktüğü, kaybolduğu, belirsizleştiği; haberciliğin öyküleri biçimlendirirken 

dram ve meledram kodları kullandığı ya da eğlenceye yöneldiği; eğlence sit-com 

(durum komedisi) programlarında ise haber öğeleri kullanılarak eğlencenin 

enformasyon olarak sunulduğu bir yapıya bürünmüştür (Kellner, 2003). Haber 

fotoğrafının ideolojisi, görüntülerle gerçeklerin yeniden biçimlendirilmesine ve 

taşıyıcı yüzey aracılığıyla yeniden biçimlendirilen görüntülerin 

ideolojikleştirilmesine dayanmaktadır. İmajın, özden daha önemli olarak sunulduğu 

postmodern süreçte fotoğraf, ajanslara, taşıyıcı yüzeyi oluşturan yazılı basına, medya 

danışmanlarına, reklam şirketlerine, editörlere ve fotomuhabirlere doğrudan bağlı bir 

içeriğe kavuşmuştur.      

 

Görüntünün içinde bulunan bazen tek, bazen birden fazla olgu doğrultusunda 

bir takım imgelerin olayı, yaşananları ve dönemi simgelercesine ebedileştiğine 

rastlanmaktadır. Marshall McLuchan, ilk ‘televizyon savaşı’ olan Vietnam Savaşı’nı 
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betimlerken televizyondan akan görüntüler sayesinde izleyicinin savaşa doğrudan 

tanıklık yaptığını, dolayısıyla da edilgen konumdan çıkıp, katılımcı konumunda yer 

aldığını ifade etmektedir (aktaran Mattelart, 1996:103). Ancak televizyonun popüler 

bir kitle iletişim aracı olmasından önce yerleşen “foto-röportaj” tekniğiyle gazete ve 

dergilerde yer bulan bol miktarda fotoğraflı hikayeleri göz ardı etmesinden ötürü 

McLuchan’ın yaklaşımı sorgulanabilir bir saptama şekline dönüşmektedir. Nitekim 

haber fotoğrafı kavramının gelişmesinde en büyük katkı savaş foto muhabirlerinin 

görüntüleri sayesinde oluşmuştur. Bir başka deyişle geçmişte fotoğraf makinelerinin 

kolay taşınabilirliği, hafifliği, hızı, dayanıklılığı gibi pek çok özellik savaş foto 

muhabirliği ekseninden haber fotoğrafı geneline yayılan teknolojik gelişmeleri 

simgelemekteyken; günümüzde ise her ışık şartında görüntü elde edebilme, hızlı bir 

şekilde aktarabilme ve sınırsız-sorunsuz görüntü elde edebilme şeklinde süregiden 

teknolojik bir gelişimin ifadesi durumundadır. Nitekim, kızıl ötesi ışık şartlarında 

elde edilen dijital görüntülerin videophone cihazı sayesinde zaman ve mekan 

tanımaksızın haber portallarına geçmesi yaşananların en son örneğini temsil 

etmektedir. Bu bağlamda okuyucu/izleyici olaylara ve savaşlara haber 

fotoğrafçılarının vizörlerinden, gazete ve dergilerin dünyaya açılan pencerelerini (!) 

oluşturan görüntülerden tanıklık etmektedir. Bu tanıklığın olabildiğince gerçekçi ve 

yakın olmasını hedefleyen ünlü haber fotoğrafçısı Robert Capa’nın, İspanya İç 

Savaşı’nı görüntülerken bir mayına basıp, öldüğü bilinmektedir. Günümüzde ise 

‘fotoğraf makinesi+taşınabilir bilgisayar+cep telefonu’ üçgeninde gerçekleşen 

görüntü üretim ve aktarım sürecinin sınırları ortadan kaldıran teknolojisi deklanşöre 

basıldığı anda görüntü aktarımını olanaklı kılabilmekte; haber fotoğrafçılığı 

(photojournalism), televizyon haberciliği (videojournalism) ve internet ekseninde 
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multivisual neo-journalism (çoklu-görsel yeni-habercilik) şeklinde yeniden 

tanımlanmaktadır. Öyle ki, bu ortamda devingen ve durağan görüntü ayrımı ortadan 

kalktığı gibi; haberi okuyabilmek için okur/yazarlık yetisi de asgari düzeye çekildiği 

görülmekte; teknolojiye sahip olmak ve teknolojik donanıma aşinalık daha ön plana 

çıktığı görülmektedir. Newsweek ve Time gibi uluslararası geniş bir yelpazeden 

dünyaya pazarlanan haber dergileri foto röportaj tekniği30 aracılığıyla 

işlediği/incelediği hikayeleri internet portalından müzikli ve sesli bir biçimde 

okuyucularına aktarmaktadır. Bir başka deyişle durağan görüntüler etkili bir ses tonu 

ve olayın tematik içeriğine uygun seçilmiş olan müzik eşliğinde sunulmaktadır. 

Sonuç olarak haber formatındaki bilgi sunumunun, haber fotoğrafları üzerinden 

topluma ideolojik kodlamalar yapmaya devam ettiği görülmektedir. Bu konuda 

teknolojinin belirleyiciliği vazgeçilmez bir faktör olarak görülmesine karşın; olayın 

ekonomik ve politik boyutunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Nitekim, dijital 

görüntü kaydedicisi (fotoğraf makinesi), diz üstü bilgisayar, çelik yelek ve kask 

sahibi olmayan habercileri embedded journalist (iliştirilmiş gazeteci) olarak savaş 

alanlarına sokmayan Amerikan Ordusu (US Army)’nin bahanesi can güvenliğidir.31 

Dahası haberin inandırıcılığının göstergesi olarak pazarlanan ‘videophone’ cihazı, 

dijital fotoğraf makinesi ve diz üstü bilgisayar haberciler için yaşamsal bir öneme 

sahip çelik yelek ve kask ile birlikte anılmaktadır. Bu ironik bir durumun göstergesi 

olmakla birlikte aynı zamanda bir tür marketing strategy (pazarlama ve satış 

stratejisi) değil midir?  

                                                           
30 Foto röportaj bir haber fotoğrafçılığı tekniğidir. Konunun birden fazla fotoğraf ile sunulması 
anlamına gelmektedir. Bu teknikteki farklı sunumlara ilişkin ayrıntılı bilgi için 
http://www.newsweek.com ve http://www.time.com incelenebilir. 
31 II: Körfez Savaşı’nı Milliyet Gazetesi adına takip eden tek Türk haber fotoğrafçısı (embedded 
journalist) Ümit Bektaş ile görüşmeden alınmıştır.  
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II. 2. Haber Fotoğrafı ile İlgili Olgu ve Kavramlar  

 
Çalışmanın kapsamı içinde yer alan bir takım kavramların açıklanması ve 

sınırlarının belirlenmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda kavramsal ve işlevsel 

tanımlanmasının yapılması gereken ilk olgu “haber”dir.  

 

a) Haber: Haberin önemi ve işlevselliği doğrultusunda pek çok tanım söz 

konusudur. Girgin (2000)’e göre habere dair tam 61 farklı tanım verilebilir. Her ne 

kadar habere ilişkin pek çok tanım yapılmış olsa da genel anlamda herkes tarafından 

kabul edilen ortak bir haber tanımı üzerinde oydaşma sağlanmamıştır. Bu doğrultuda 

habere ilişkin yapılmış olan tanımlamalara kısaca bir göz atacak olursak: Tokgöz, 

haberi olayın raporu, dün bilemediğimiz her şey, gazetecinin yaptığı, gerçeğin 

toplumsal kurgusu, gerçek olan bir şeyin özeti, hikayenin hikayesi, henüz olmuş, 

henüz ortaya çıkmış bir konudaki taze bilgi, insanlara iletilen önemli olaylar, KİA 

tarafından yayımlanan her şey, olan her şey, olduktan sonra algılanabilen bir olgu, 

özet bir öykü yada rapor, zamanın raporu, yarının tarihi, yarın müdürlerin haber 

dediği her şey şeklinde tanımlar (2000:166). Mutlu ise haberin üretim/tüketim ilişkisi 

doğrultusunda endüstrileşmiş haber şirketlerinin üretim gereksinimlerinin bir 

sonucudur (1994:85). Dağlı (1995:44)’ya göre haber, bir olay, bir olgu üzerine 

edinilen, iletişim ya da yayın organlarıyla verilen bilgidir. Haber vaktinde verilen, 

toplumda çok kişiyi ilgilendiren ve etkileyen, anlaşılır bir dille aktarılan bir olay, 

fikir yada kanıdır. Robert Ezra Park haberin bir tür bilgi olduğunu iddia ederken, 

Hughes ise insanların ilgisini çeken öyküler şeklinde nitelemektedir (Shudson, 1998: 

308). Hakan Ergül (2000)’e göre ise haber, habercilerce üretilen bir şeydir. Van Dijk 

(1994) haberi toplumda var olan egemen söylemin yansıması biçiminde görmektedir. 
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İnal (1997:137) ise haberi olayın kendisi değil ama belli bir süreç içinde, belli 

kriterlere göre seçilen ve sunulan bir olgu şeklinde tanımlamaktadır. Günümüz 

marjinal düşünürlerinden olan Baudrillard’ın haber tanımı ise “ haber/olay bize bir 

anlamda gerçekten o anda bir olay oluyormuş illüzyonu sunmaktadır- bu aslında 

gerçek olayı ortadan kaldıran, canlı yayın aracılığıyla aktarılan medyatik bir dünya 

illüzyon” (2004) şeklinde ifade bulmaktadır.  

 

Haber olarak pompalanan/dayatılan yaşam biçiminin aldatıcılığını ön plana 

çıkaran Marcuse, kitle iletişim araçları aracılığıyla haber ve eğlence ürünleri 

kapsamında topluma dayattığı yaşam biçimi şekliyle nelerin tartışılacağını ve 

tartışılmayacağını belirleyerek, toplumsal tartışma ortamını sınırladığını iddia ederek 

kitle iletişim araçlarının eleştiri ve düşünce olanağını yok ederek düzenin sürmesini 

sağladığını, böylece ‘tek boyutlu’ bir ideoloji aşıladığını, bunun sonucunda da 

toplumu yönlendiren yapay bir bilincin oluşmasına hizmet ettiğini iddia eder 

(Marcuse, 1990). Günümüz basınındaki haber anlayışının tabloidleşmeyi ön plana 

çıkaran bir üslupsal yaklaşım içerdiğini iddia eden Çaplı’ya göre bu süreç içinde 

gazeteler, habere ayırdıkları yer açısından yazının hacimsel alanda bir azalma 

görülmesine karşın; görüntünün tuttuğu hacimsel alanda bir artma görülmektedir. Bu 

bağlamda geliştirilen haber olgusunun gazetelerdeki yansıması da gazetelerin yayın 

politikalarının da yumuşak içerikli haberler şeklinde biçimlenmesinde görülmektedir 

(Çaplı, 2002: 95). Sonuç olarak gerek akademik ortamlarda gerekse haberin kendi 

yaşam sınırlarının oluşturulduğu haber merkezlerinde profesyonel olarak hizmet 

veren haber çalışanlarının haberin tanımına ilişkin katkıları doğrultusunda bu çalışma 
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kapsamındaki haber tanımlaması yaşamı kesintiye uğratan herhangi bir şey ve/veya 

olay olarak şekillenmiştir. 

 

 b) Haber Fotoğrafı: Fotoğraf günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası 

olmakla birlikte günlük etkinliklerimizle de özdeşleşir hale gelmiştir. Cüzdanlarda, 

kimliklerde, evimizde, işyerimizdeki duvarlarda, vitrinlerde, hatta buzdolabı 

kapaklarında bazen sevincin bazen de hüznün göstergesi iken kimliklerde ise 

tanımlayıcı bağlamda kullanıla gelmektedir. Kimliklerdeki görevi itibarıyla fotoğraf 

hayatımızın her evresinde kişiliğimizle özdeşleşişmiş, yaşamsal varlığımızın temsili 

haline gelmiştir. Fotoğrafın yaşamımızda etkin biçimde yer aldığı bir diğer alan ise 

kitle iletişim araçları arasında yer alan gazete ve dergilerdir. Haber fotoğrafçılığı 

kavramı, yaşantımızı oluşturan irili ufaklı olaylar hakkında toplumu bilgilendirmek, 

haberdar etmek, etkilemek ve düşündürebilmek için okuyucuya zaman, mekan ve 

mesafe tanımaksızın görsel bilgi aktarım sürecidir.  

 

Haber fotoğrafçılarını ve habercileri birliklere iliştirmek suretiyle kontrol 

altına alan mutlak güç Amerika, toplumun haber ihtiyacını da ya olay sonrası 

görüntüleri aktarmak suretiyle kontrollü biçimde vermeyi ya da olay veya saldırı 

sırasında, uçakların, füzelerin uçlarına takılan kameralar aracılığıyla tamamen 

mekanik olarak üretilen soğuk görüntülerin tüketilmesi biçiminde gerçekleştirmekte, 

dolayısıyla teknoloji haber görüntülerinin içeriği üzerinde belirleyici bir özellik 

durumuna gelmektedir. Bu bağlamda oluşan XXI. yüzyılın haber fotoğrafçısı 

kimliği, bireysel estetik kaygılardan uzak, bakış  açısını dışlayan tamamen mekanik 

görüntü üretim stratejilerine teslim olmuş, olay alanlarından uzaklaştırılmış, 
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etki/reaksiyon toplayıcısı ve/veya belgeleyicisi konumundadır. Goldberg (1993)’in 

de ifade ettiği gibi teknolojinin güvenlik kameraları aracılığı ile yaşantımıza soktuğu 

izleme/kaydetme niteliği, bankamatiklerde, asansörlerde, alış veriş merkezlerinde, 

şehrin stratejik noktalarının izlenmesinde kullanımıyla başlayan süreç, yaşamın her 

alanına yayılmıştır. Dolayısıyla savaş alanından alınan görüntüler ortasında bulunan 

+ işareti ile, banka soygunları veya alışveriş merkezinin rafından çalınan malzemeye 

ilişkin bilgi güvenlik kameralarınca elde edilen devingen görüntüler tarafından ortaya 

çıkarılmaktadır.  

 

Sonuç olarak Baudrillard’ın haberi ilüzyon bağlamında ifade bulan 

tanımlaması sonrasında haber fotoğrafının da olay/haber sonrası büyüselliğin ortadan 

kaldırılmasına ve yaşana şokun derecelendirmesine katkı koyan bir olgu biçiminde 

tanımlanmasını gündeme getirmektedir. bir başka deyişle, insanı, yaşananlar 

(haberleşen olgular) sonrasında adeta durup, düşünmeye iten, görsel çelişkilerin 

sorunsal bağlamındaki eğretilemesidir. Bu çalışma kapsamında haber fotoğrafları 

“kaydedilen” devingen ve/veya durağan görüntüleri temsil eden ideolojik birer 

kodlama olarak alımlanmıştır. Gazetelerde yayımlanan haber fotoğrafları 

gösterdikleri konu ne olursa olsun, yeryüzünün neresinde gerçekleşirse gerçekleşsin, 

gazetenin ideolojik çizgisi doğrultusunda habere konu olan olayları aktarmaktadır. 

Bu aktarım sırasında tarafsızlık ve nesnellik söz konusu olmadığı gibi, gazetenin 

ideolojik çizgisi doğrultusunda haberin görülmesi/okunması istenir.  

 

c) Fotoğraf Haberi : Gazeteler kimi zaman fotoğraf altı yazısını uzunca tutup, 

yazıyla fotoğrafı iç içe kullanabilmektedirler. Bu tür haberlerde giriş büyük harflerle 
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adeta başlık cinsinden verildikten sonra koyulan tire çizgisi (-) sonrasında metin 

girilmektedir.  

 

ç) Haber Fotoğrafının Anlamı: Haber fotoğrafının günümüzdeki söylemini 

anlamak için fotoğrafların hangi şartlar altında üretilip, hangi amaç doğrultusunda ve 

kim tarafından kullanıldığını da gözden kaçırmamak gerekmektedir. Biçimsel haber 

değerleri gazete dünyasına ve söylemine, profesyonel bir grup olarak haber 

insanlarına, haber-yapımının kurumsal aygıtlarına aittir. İdeolojik haber değerleri 

gerçek anlamıyla toplum içindeki ahlaki-siyasi söylem dünyasına aittir. İdeolojik 

temalar her gazetenin seçtiği tikel yapıya göre farklı şekillerde saptırılacaklardır. Bu 

saptırma, sırasıyla, gazetenin siyaseti, siyasi yönelimi, sunuş değerleri, geleneği ve 

öz-imajı tarafından yönetilecektir.  

 

d) Basın Fotoğrafı ve Kurumsal İdeolojik Çerçeveleme: Medyanın kamunun 

nasıl düşüneceğini belirleyebilme yetisi üzerine olan düşünceler, taşıyıcı yüzeylerin 

farklılıklarını dolayısıyla da sunum farklılıklarını ortaya çıkarmıştır. Kitle iletişim 

araçları arasındaki farklılıklardaki temel ölçüt ise yüzeyler arasındaki farklıkların 

ortaya koyduğu sunuma ilişkin değişkenlerin ‘öne çıkarma’ ve ‘çerçeveleme’ ortaya 

çıkarmasını gerektirmektedir (Dearing ve Rogers’tan aktaran Yüksel, 2001:107).   

 

Her iki kavram da soyutlayıcı özelliklere sahiptir. Öne çıkarılmak istenen 

konunun diğerlerinden ayrıştırılması bir başka deyişle önemlileştirilmesi için 

diğerlerinin önemsizleştirilmesi gerekmektedir. Eğer bu bir haber ise gazetede 

sürmanşetten verilebildiği gibi tam sayfa yer ayrılması bol miktarda ve büyük 
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boyutta fotoğraf kullanımı şeklinde de gerçekleşe bilmektedir. Wanta (1997)’nın 

“Toplum önemli olaylar hakkında nasıl haberdar oluyor?” konulu araştırmada 

haberin, fotoğrafla kullanıldığında fotoğrafsız kullanılmasına oranla daha çok ön 

planda olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü fotoğraf haberi dikkat çeker ve hafızda 

kalır biçimde sunulmasına olanak sağlamakla birlikte kolay algılanabilirliği üzerine 

etkide bulunduğu da iddia edilebilir (aktaran Fahmy, 2003).  

 

Çerçeveleme, bireylerin olayları ve bilgileri belirleme, algılama, teşhis etme 

ve adlandırmasına olanak sağlayan bir araç olarak düşünülebilir. Çerçeveleme, bir 

durumdaki, bir değer yargısının sunulmasındaki yapılan kurnazca değişiklikleri ön 

plana çıkarmaktır. Haber çerçeveleri, ele alınan sorunun ‘ne olduğunu’ belirli bir 

bakış açısından tanımlamakta, soruna ‘kimin yada nelerin neden olduğunu’ 

vurgulamakta, ahlaki yargılarda bulunmakta ve sorunun nasıl çözümlenmesi 

gerektiğine işaret etmektedir (Entman’dan aktaran Yüksel, 108-109; Fahmy, 2003:7). 

Metaforlardan, görsel imgelerden (fotoğraf-film), bir kaynak olarak haber 

ajanslarının kategorileştirilmesinden veya tanımlanmasından çerçeveleme 

kavramının içeriği tanımlanabilir (Entman, 1991; Gamson ve Modigliani, 1989, 

aktaran Fahmy, 2003:6).  

 

Yüksel’e göre medyanın haberi sunum biçimi tamamen kamuoyunun 

herhangi bir olaya, ya da resme nasıl bakacağını, bir başka deyişle konuyu nasıl 

görüp, düşünüp, değerlendireceğine ilişkin mesaj ve bakış açılarını içeren çerçeveler 

dahilinde sunulur şeklinde yapmış olduğu saptamasını Schoenbach ve Semetko 

(1992), medyanın herhangi bir konuyu pozitif veya negatif bir biçimde 
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çerçevelemesinin, kamunun bu konunun değerliliğini algılamasını etkilediğini ortaya 

koymuştur saptamasıyla desteklemektedir. Benzer biçimde 1991’deki Körfez 

Krizi’nde Başkan’a gösterilen kamuoyu desteği arttığı gibi (öne çıkarma etkisi), 

sorunun askeri yöntemlerle çözümlenmesi gerektiğine ilişkin inanç da artmıştır 

(Iyengar ve Simon’dan aktaran Yüksel, 2001:109-110).  

 

Entman (1991), haber çerçevelerinin çevremizde gelişen olayları belirli bir 

şekilde algılamamızı ve anlamamızı sağlayan bir özellik olduğunu iddia etmekle 

birlikte, gündem belirleme tezleriyle birlikte anıldığını da ifade etmektedir. Bu 

kurama göre medya bize ne hakkında düşünmemiz gerektiğini söylemez ama nasıl 

düşünmemiz gerektiğini söyler (McCombs ve Ghanem, 2001’den aktaran Fahmy, 

2003:8). Entman’ın da belirttiği gibi haber formatında bize sunulan olgular tamamen 

çerçevelendirilmiş olgulardır ve bunu bize aktaran kurum, kuruluş ya da kaynak 

bizim o habere ve/veya haber fotoğrafına nasıl bakmamız gerektiğini bize 

göstermektedir. Basında haber fotoğraflarının doğru bir biçimde algılanabilmesi, 

yaşamın çerçevelenmiş sunumu olduğu bilinciyle yaklaşılmasıyla doğru orantılı 

olarak gelişir diyebiliriz.  

  

e) Medya: Haber fotoğraflarını ideolojik bir kodlama haline dönüştüren 

nitelikler arasında yayımlandıkları gazetelerde nasıl, nerede, hangi boyutta 

sunulduğu sayılabilir. Günlük olarak hayatımızın içinde yer alan bu görüntüler 

aracılığıyla toplumdan, taşıyıcı yüzeyin isteği doğrultusunda “çerçevesinde” haberi 

görmesi, algılaması ve tepki vermesi beklenirken taşıyıcı yüzey haber fotoğrafını 

sunumuyla yönlendirici ideolojik içerikli bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Nitekim yönlendirme olgusu kimi zaman taşıyıcı yüzey üzerinde haber fotoğrafının 

manşet ve fotoğraf altı yazısıyla birlikte kullanımıyla gerçekleşebilmekteyken, kimi 

zaman da haber fotoğrafçısının ve haber editörünün üslupsal kaygıları doğrultusunda 

görüntünün çerçevelenmesi sırasında da gerçekleşebilmektedir.  

 

Hall (1973)’a göre medya, her gün dünyayı, en sorunlu olayları açısından 

göstermek için yola çıkarken, gazeteler daima, mevcut olan ya da olmayan bir yapı 

olarak, zaten bilineni ortaya çıkartmak zorundadırlar. ‘Zaten bilinenler’ bir yansız 

gerçekler grubu değildirler. Onlar dünya ile ilgili, gündelik inanışlar seviyesinde 

toplumu bir arada tutan bir sağduyu yapıları, ideolojik yorumlar grubudurlar. 

Kurumsal tabanlı biçimsel haber değerleri/ideolojik ele alış gazetenin kurumsal 

dünyası toplumun büyük ideolojik temalarının ‘yetkinlikle’ yeniden üretimindeki 

gizil işlevine bağlanır. Böylece biçimsel ‘haber’ gereksinimleri, gazetede ideolojinin 

röprodüksiyonu için ‘düzenleyici’ olarak belirirler. ‘Haber açıları’ aracılığıyla, 

gazete burjuva toplumunun ana temalarını anlaşılır tasarımlar açısından dile getirir. 

Toplumsal düzenin meşrulaştırmalarını yüzlere, ifadelere, öznelere, mekanlara ve 

efsanelere dönüştürür. ‘Somut konular dışında ideoloji yoktur ve ideoloji için bu 

hedef ancak konu ile mümkün olur. 

 

Marcus’a göre medya, dünyayı nasıl göreceğimizi ve dünya olayları hakkında 

nasıl düşüneceğimizi bizim için tanımlar (Marcuse, 1990:44). Medya teknoloji 

tarafından geliştirilmiş, iletişim araçları bütünüdür. Eleştirel yaklaşım medyayı 

sadece televizyon, radyo, basın, uydular olarak, sınırlı bir biçimde incelemeyip, 

vericileri, teypleri, bilgisayarları, baskı makinelerini, kağıdı, mürekkebi, telgrafı, 
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telefon tellerini, kameraları, stüdyoları, video ve ses donanımlarını, binaları, 

iletişimle ilgili sermaye olarak ele alıp, iletişimin maddi teknolojik araçları olarak 

niteler. Dolayısıyla iletişim araçları üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında 

kullanılır (Alemdar ve Erdoğan, 1998:26). Bu çalışmada medya işlevsel düzeyde 

gazeteler, şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

Marksist ve Marksist yönelimli araştırmacıların kaynak anlayışına göre; 

iletişim profesyonelleri, iletişim araçlarına sahip olmayan, fakat konumları gereği bu 

araçları kullanan, belli bir örgüt ve ilişkiler içinde çalışan kişiler olarak 

değerlendirilir. Profesyonellerin nesnellik, yansızlık savları ideolojik mit olarak 

nitelenir. İletişim örgütlerinin ‘halkın haber alma hakkını’, ‘basın ve ifade 

özgürlüğünü’, savunan ‘süpermen’ olduğu düşüncesi reddedilir. Bunun yerine, bu 

örgütleri toplumsal üretim biçimi ve ilişkileri içinde tuttukları yer ve gördükleri 

görev bakımından anlamaya çalışır. İletişim profesyonelleri, halkın bilgi edinme 

hakkını koruyan gayri resmi temsilcileri şeklinde sunulmaktadır (Alemdar ve 

Erdoğan, 1998:27-30). Bu çalışma kapsamında medya profesyonelleri işlevsel 

düzeyde haber fotoğrafçıları ve haberciler olarak tanımlanmışlardır.   

 

f) Terörizm: Çalışmanın kapsamı doğrultusunda açıklanması ve sınırlarının 

belirlenmesi gerekli olan bir diğer kavram da terörizmdir. Bilindiği gibi terörist ve 

özgürlük savaşçısı terimleri arasında oldukça ince bir çizgi olduğuna inanılmaktadır. 

Dolayısıyla bakış açısı ve duruşu itibarıyla eylemin niteliği adlandırılabilmektedir. 

11 Eylül 2001 Olayı, vakaanın meşruiyeti ve tarafların haklılığı ve/veya haksızlığı 

sorgulanmaksızın tez kapsamında terörist bir eylem olarak adlandırılmaktadır. 
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Nitekim Birleşmiş Milletler’ce getirilen açıklama doğrultusunda yapılan 

tanımlamaya göre; “Terörizm, ülkelerin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit 

eden, meşru biçimde oluşturulmuş hükümetleri istikrarsızlaştıran çoğulcu, sivil 

toplumu tehlikeye atan ve devletin sosyo-ekonomik gelişmesi üzerine olumsuz 

etkilerde bulunan eylem” (Yüceoral, 1994:23) olarak nitelenmekteyken; bir başka 

yaklaşıma göre de terör her tür yönteme başvurarak, bir siyasi azınlığın iradesini 

çoğunluğa zorlamayı hedeflemektedir (Ergil, 1994:35). Dolayısıyla kanunlarla 

sınırları çizilmiş, uluslararası tanınmışlığı meşru bir zemine oturtulmuş bir ülkenin, 

kendi sınırları içinde saldırıya uğramasının söz konusu olduğu 11 Eylül 2001 Olayı 

tez kapsamında terörist bir aktivite olarak adlandırılmıştır.  

 

Terörizm barındırdığı şiddet olgusundan dolayı, kitleleri toplumsal boyutta 

korkutup, sindirme ve toplumsal bilinci yönlendirebilme özelliğine sahiptir. Hitler 

(1994)’e göre kitleler, kendilerine korku ve dehşet verecek bir şeylere ihtiyaç 

duymaktadırlar (Akarcalı, 2003:96). Dolayısıyla terörizm, insanları etkilemeyi 

hedefleyen bir eylemdir. Daha da önemlisi 11 Eylül saldırıları bağlamında terörizm 

yayınlanan görüntülerin öznesi konumundadır. Nitekim eylemin etkisi, seslendiği 

kitlenin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. İstanbul Valisi Güler de 26.12.2003 

tarihinde, İstanbul’da gerçekleşen saldırılara ilişkin NTV’de yayımlanan 

açıklamasında terörizmin temel hedefinin toplumsal boyutta bir paranoya yaratmayı 

hedeflediğini ifade etmiştir. Bu bağlamda Graber (1993), Hulteng (1985) gibi 

teorisyenlerin görüntüler okuyucu/izleyicinin dikkatini çeker ve davranışlarını 

biçimlendirir yaklaşımı (aktaran Fahmy, 2003:9) kitlelere mal olmuş terörist 

aktiviteler bağlamında toplumsal boyutta amaçlanan hedefe ulaşmak açısından 
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medyanın önemli bir araç olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Nitekim “Tomorrow 

Never Dies”, adlı James Bond filmi medya terör ilişkisinde görüntülerin etkisini ön 

plana çıktığı başarılı bir örnek olarak değerlendirilebilir. Filmde, medya patronunu, 

medyada yer alan terör içerikli haberlerin toplumsal etkisi üzerine yapmış olduğu 

değerlendirmeyi “kötü haber gibisi yoktur” sözleriyle ifade etmektedir. Bu bağlamda 

Hollywood’un da altını ‘özenle’ çizdiği gibi, terörizmin besleyicisi medyadır. 

Televizyon kameraları ve canlı yayınlar olmaksızın terörist aktivitenin herhangi bir 

anlamı olamamaktadır. Herhangi bir terör eylemi söz konusu olduğunda devingen ve 

durağan görüntüler aracılığıyla dolayımlanan görsel göstergelerle terör ve 

güvensizlik histerisi topluma verilmekte ve/veya enjekte edilmektedir. 

Televizyonların sahip olduğu quadrophonic özellik sayesinde ses ve görüntüler, 

çeşitli efektler aracılığıyla yaşanan herhangi bir olayı daha fazla dramatize ederek 

toplumun hafızasına yerleştirebilmektedir.  

 

g) Görsel Hafıza: Toplumun hafızasına yerleştirilen devingen görüntüler, 

yazılı basında yer alan durağan görüntüler yardımıyla yaşanan olayın 

dehşetinin/büyüklüğünü toplumun hafızasında pekiştirmeyi hedeflemektedir. 

Nitekim haber fotoğraflarının pekiştirici özelliği doğrultusunda, belirli dönemlerde 

yaşanan toplumsal içerikli olaylara ilişkin görüntülerin defalarca yayınlanmasının, 

toplumsal boyutta biçimlendirilmiş görsel hafızada flashback’ler (geri bildirimlere) 

yol açmaktadır. Dolayısıyla dönemler ve olaylar görüntülerle anlamlandırılırken bir 

takım görsel göstergeler de dönemin ve/veya olayın simgesi olarak ön plana 

çıkmaktadır. Bunun en yakın örneği olarak İstanbul’da gerçekleşen saldırılar 

sonrasında medyanın söz birliği etmişçesine Türkiye’nin 11 Eylül’ü şeklinde 
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işlemesi, 11 Eylül 2001 Olayı sonrasında görülen milliyetçiliği körükleyici 

duyguların ‘United We Are’ (Şimdi Birlik Zamanı) şeklinde işlemesi, son olarak da 

olayın El Kaide üzerine odaklanması doğrultusunda, 11 Eylül sonrası basında 

kullanılan Laden görüntülerinin gündeme gelmesiyle açıkça görülmektedir.  
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III. BÖLÜM: 
 

11 EYLÜL 2001 OLAYI HABER FOTOĞRAFLARININ  
GAZETELERDEKİ KODLANMASI 

 

 Bu bölümde araştırmanın konusu, kapsamı, sınırlılıkları, oluşturulan 

araştırma çizelgesinde kullanılan belirleyicilerin tanımlanması, listelenen belirli başlı 

değişkenlerin işlevsel olarak ölçeklendirilmesi ve araştırma dizaynına ilişkin 

bilgilendirici unsurların sunulması yoluna gidilmiştir.  

  

III. 1. Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazeteleri Bağlamında Çözümlemenin 

Tanımlanması 

  
Araştırma farklı ideolojik tabanlı gazetelerde yer alan 11 Eylül 2001 Olayı 

konulu haber fotoğraflarının nasıl kullanıldığını ve/veya haber fotoğraflarının 

anlamının taşıyıcı yüzeyin ideolojik çizgisi ekseninde nasıl biçimlendirilip, 

oluşturulduğunu (kodlandığının) incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

süresince dolaylı olarak hedeflenen ise haber fotoğraflarının manipülatif müdahaleler 

aracılığıyla gazetelerin kendi ideolojik yapısına nasıl uygun hale getirildiğinin 

bulgulanmasıdır. Nesnel ve sağlıklı bir ölçüm sağlayabilmek için söylem analizi ile 

desteklenmiş içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Bir başka deyişle içerik 

çözümlemesi yöntemince bulgulanan olgular, söylem analizi yöntemiyle sınanmıştır. 

Bu uygulamanın hayata geçirilmesinin ilk adımı ise bir kodlama çizelgesinin 

oluşturulması ve pilot çalışma şeklinde bir ön testin uygulanmasıyla yürütülmüştür.  

 

‘Medyanın bize söylediğinden ziyade neyi, nasıl söylediği önemlidir’ 

saptaması gazetelerde yer alan haber fotoğraflarının aktarılmasındaki sunum 
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farklılıklarının öneminin altını çizen bir gösterge olarak değerlendirilmiştir. 

Dolayısıyla aynı kaynaktan gelen görüntülerdeki sunum farklılıklarının ölçülmesi, 

gazete ideolojisinin haber fotoğrafları üzerine yansımasının sınanmasına olanak 

sağlamaktadır. Haber fotoğrafların çözümlenmesine yönelik bilinen örnekler 

arasında göstergebilimsel çözümleme, C. W. Morris’in, E. Panofsky’nin, G. 

Gerbner’in farklı görüntü çözümleme yöntemlerin uygulanabilirliğine karşın; içerik 

çözümlemesi yönteminin pek tercih edilemediği, edilen çalışmalarda da (özellikle 

Türkiye’de) sıklık sayımı ve hacim ölçümünden ileri gitmediği görülmektedir. Ancak 

Bilgin (1988:82)’e göre “İçerik çözümlemesi teknikleri, ilke olarak tüm mesaj 

türlerine uygulanabilmekle birlikte, pratikte, genellikle yazılı mesajlar üzerinde 

çalışılmıştır. Oysa, McLuhan’ın tanımlamasıyla Gutenberg Galaksisi’nden Markoni 

Galaksi’sine ya da yazılı uygarlıktan resim uygarlığına geçiş süreçlerinin yaşandığı 

çağımızda imgesel mesajların, fotoğraf, grafik, figür, film, gravür, tablo, portre, 

desen, geometrik şekil, kaligrafi, şema, piktogram gibi farklı ikonik türevlerinin 

bulunduğu görülmektedir. İfade ve sanat değeri bakımından farklılaşan imgesel 

mesajlar, bazen tek başlarına, fakat genellikle yazıyla veya sözle birlikte (bi-media) 

bulunmaktadır”. Sosyal bilimlerde oldukça sık kullanılan çözümleme teknikleri 

arasında yer alan içerik analizi yöntemi XX. yüzyılın ortalarında Lasswell, Berelson, 

Lazarsfeld, Katz ve Osgood gibi araştırmacıların öncülüğünde gelişmiştir. Berelson 

içerik analizini iletişimin yazılı/açık içeriğinin objektif, sistematik ve sayısal 

tanımlarını yapan bir araştırma tekniği biçiminde tanımlayarak araştırmanın 

niceliksel kısmını ön plana çıkarmış bu yüzden de eleştirilerle karşılaşmıştır (Gökçe, 

1994:14-21). Erdoğan (1998:78-81)’a göre “içerik analizi bir metinde birimler 

seçilerek bu birimlerden niceliksel sayımın yapılması ve incelenmesidir. İletişim 
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sürecinde kim kime, ne amaçla ve hangi araçla, hangi koşul ve ortamda, ne söylüyor 

formülünde, özellikle ne söylüyor sorusuna söyleneni anlamlandırma bağlamında 

yanıt arayan bu araştırma içeriğin ne olduğunun sorgulanmasını amaçlamaktadır”. 

İçerik analizi32, Max Weber’in Alman Sosyoloji Derneği’nin 1910’daki toplantısında 

önerdiği, basının ortak olarak geniş bir şekilde incelenmesi gerekliliğinin başlangıç 

noktası olarak düşünülmekle birlikte, günümüz medyasına içerik analizi yöntemi 

uygulanarak çözümlemeler yapılabilmektedir (Lang’den aktaran Mutlu,1998:4-5). 

Weber, gazetelere neler girer, neler girmez? Gazetelere girmesi gerekenlere ilişkin 

görüşler nasıl değişmiştir ve bu görüşleri hangi sosyal ve ideolojik değişkenlere 

bağıntılıdır? Ayrıcalık olan ve kamusal alanda meşru olanla ilgili politikalar ve 

pratikler toplumda iktidarın dağılımını nasıl etkiler? Özellikle politik bir 

enformasyon kaynağı olarak basın ile bir reklam aracı olarak basın arasındaki 

gerilimin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Büyük sermaye yatırımları olan gazeteler 

okurlarını yabancılaştırma konusunda daha çok (veya daha az)  duyarlı hale gelirler 

mi? Zincirleme mülkiyetin ve tekelciliğin kamuoyunun gelişmesindeki uzantıları 

nelerdir? gibi soruların yanıtlarının bizzat gazetelerde olduğunu kabul etmiştir.  

 

                                                           
32 İçerik analizinde metindeki açık ya da gizli anlamların ölçülecek anlamın türüne göre geliştirilecek 
ölçümleme prosedürü ile sınıflandırılması yoluna gidilmektedir (Yüksel, 2001:61-62). İçerik 
çözümlemesi yönteminin amacı metinlerin içerikleri hakkında sistematik veriler kazanmak ve bu 
verilerden yinelenebilir çıkarımlar yaparak, iletişimin yazılı/açık özelliklerinden, yazılı/açık olmayan 
‘gizli’ özellikleri hakkında çıkarımlar yapabilmeyi olanaklı kılmaktadır (aktaran Gökçe, 1994:23). Fox 
(1969) “sözel veya yazılı verilerin, belirli bir problem veya  amaç bakımından sınıflandırılması, 
özetlenmesi, belirli değişken kavramların ölçülmesi ve bunlardan belirli bir anlam çıkarılması için 
taranarak kategorilere ayrılmasıdır” (aktaran Tavşancıl ve Aslan, 2001:20) şeklinde yorumlamaktadır. 
İçerik analizi tekniği, 1940’lı yıllarda Lasswel’in Describing the Contetents of Communication adlı 
çalışmasında ortaya koyduğu “kim kime ne diyor ve nasıl etkiler doğuruyor” vurgulamasını ortaya 
çıkaran bir yöntem olarak da bilinmektedir (Marshal, 1999:315).  
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III. 1. 1. İçerik Çözümlemesi ve Haber Fotoğrafı İlişkisi 
 

İçerik çözümlemesi uygulamasının ilk aşamasında araştırma probleminin 

tanımlanması gerekir. Böylece herhangi bir medya içeriğini analiz ederek neyin 

söylenmek istendiği ya da iletişimin hangi boyutlarının, medya rollerinin, sosyal 

olayların, metinsel karakteristiklerin üzerine araştırma ile ışık tutulmak istendiği 

saptanabilir. İncelenecek olan örneklemin ya da içeriğinin belirlenmesi sırasında kitle 

iletişim aracının belirlenmesi ve ilgili içeriğin sınırlanması gerekmektedir. Ayrıca, 

incelenecek olan kitle iletişim aracının türü, “radyo”, “televizyon”, “basın” ya da 

diğerlerinin belirlenmesinden sonra aracın coğrafi erişimi (ulusal yada bölgesel), 

izleyicilerin kitlesel oranı (yaş, sosyal sınıf, meslek, cinsiyet vd.), kitle iletişim 

aracının formatı ya da içerik özellikleri (tabloit yada büyük boy olması, siyasi 

düşünce bakımından liberal ya da muhafazakar yapıda olması), çalışmanın hedef 

kitlesiyle örtüşmesi ve araştırma materyaline erişebilirlik gibi unsurların dikkate 

alınmasını gerektirmektedir (Yüksel, 2001:60-61). Bu bağlamda Türkiye’de 

yayımlanan farklı ideolojik tabandaki gazetelerin 11 Eylül 2001 Olayı haber 

fotoğraflarının sunuşuna ilişkin araştırma dizaynı, gazeteler arasında haber 

fotoğraflarının kullanımına ilişkin herhangi bir farklılığın olup olmadığının 

bulgulanması amacına uygun olarak belirlenmiştir. Seçilen gazetelerde yapılan 

tarama sonucunda, 11 Eylül 2001 Olayı’nın Türk yazılı basınındaki kullanılan 

fotoğraflarda ne tür kadrajlamalar aracılığıyla işlendiği/sunulduğu  sorgulanmıştır.  

 

Hazırlanan kodlama çizelgesinde konularına göre ayrıştırılan temalar 

(kategorilendirilen değişkenler) 12-26 Eylül 2001 tarihleri arasında, Hürriyet, 

Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde fotoğrafın nasıl yer aldığı ve ne kadar yer 



 155

tuttuğun karşılaştırmalı incelenmesini gerektirmiştir. Bir başka deyişle 

“kategorilendirilen değişkenler bir bütünün parçalara ayrılması (Kerlinger 1986’dan 

aktaran Rife, 1997:93) anlamına gelmektedir ve hiçbir içerik çözümlemesi 

kategorilerinden daha iyi değildir. Berelson (1952:147)’a göre içerik çözümlemesinin 

başarılı veya başarısız olması onun nasıl kategorilelere ayrıştırılmasıyla ilgilidir. 

Dolayısıyla kodlama çizelgesi için yapılan kategorilendirmenin araştırmanın 

problemine ve amacına uygun olması gerekmektedir. Kullanılan görüntülere ilişkin 

sayısal oranların artması veya azalması sonucunda gazeteler bazında konunun 

görsellik oranı hakkında bize sağlıklı bilgiler vermiştir.  

 

 Elde edilen bulgularla gerçekleştirilen çözümleme, nicel ve nitel olmak üzere 

iki aşamada yürütülmüştür. Nicel çözümleme aşaması oluşturulan kategoriler üzerine 

inşa edilmiştir. Oluşturulan kodlama cetveli ekseninde incelenen gazetelerden elde 

edilen veriler SPSS programına aktarılmıştır. Program aracılığıyla gerçekleştirilen 

sıklık, hacimsel oran gibi farklılıklarla birlikte gazeteler arasındaki verisel farklılıklar 

da karşılaştırmalı analiz yöntemiyle ölçülmüş, böylece gazetelerin haber fotoğrafları 

kullanım stratejilerine yönelik makro düzeyde ideolojik saptamalar yapılmıştır.  

 
İçerik çözümlemesi yöntemiyle tekrar edilen kalıpların ortaya çıkarılması 

haber fotoğrafında açık veya gizli olan anlamın nasıl kurulduğuna ilişkin fikrimizin 

oluşmasına olumlu anlamda katkıda bulunsa bile sadece içerik analizi yöntemiyle 

haber fotoğrafının tamamen çözümlenmesi yeterli görülmemektedir. Ancak elde 

edilecek analitik değerlerin haber fotoğrafının sınırlarının belirlenmesinde yardımcı 

bir unsur olabilir. Dolayısıyla ikincil bir yönteme gereksinim ortaya çıkar. İkinci 

aşamada ise ‘aynı’ fotoğrafın değişik ideolojik görüşün temsilcisi olan gazetelerde 
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kullanım farklılığını’ ortaya koyacak, söylenenleri/iddiaları farklı bir yöntem 

ekseninde kontrol edilmesini hedefleyen bir araştırma ile pekiştirilmiştir. Bir başka 

deyişle içerik çözümlemesi sırasında bulgulanan “aynı” haber fotoğrafları ‘söylem 

analizi’ tekniğiyle çözümlenmiştir. İnceleme kapsamında ele alınan gazetelerde yer 

alan 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber fotoğraflarından ‘aynı’ olanlar seçilerek, 

bu fotoğrafların yayımlanış farklılıklarını oluşturan biçimsel göstergelerden hareketle 

niteliksel çözümlemeler (yorumlamalar) yapılmıştır. Burada amaçlanan ‘aynı’ 

fotoğrafların gazetelerin ideolojik farklılıkları bağlamında nasıl biçimlendirildiğini 

saptamaktır.  

 

 III. 1. 2. Araştırma Süresi ve Kaynakları 

 

Bu tez çalışmasının zamansal aralığı  12 – 26 Eylül 2001 tarihleri olarak 

belirlenmiştir. Sürenin 15 gün ile sınırlı tutulmasının belli başlı iki temel sebebi 

vardır. Bunlar (a) Türk basını olayın kronik evresi olarak nitelendirebileceğimiz ilk 

günlerinde yoğun bir ilgi ile 11 Eylül’ü işlemesine karşın; altıncı günden itibaren 

yerel gündeme yani Türkiye içi gelişmelere yönelmeye başlamış; (b) 10. günden 

itibaren bir yandan neden – sonuç ilişkisi doğrultusunda 11 Eylül 2001 Olayı 

görüntülerini Afganistan görüntüleri ile birlikte işlerken Amerika’nın üstün (!) savaş 

araç gereçlerine, bir taraftan da Amerika’nın Afganistan’a yapacağı müdahale 

üzerine yoğunlaşmıştır. İkinci haftadan itibaren gazeteler adeta 11 Eylül 2001 

Olayı’nı unutmuşçasına Afganistan’ın ne tür araç-gereç, silah ve bomba kullanarak 

yakılıp yıkılacağını; Amerikan komandolarının nerelerden girip, hangi mağaraları 
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arayacağını; Afganlıların mülteci durumuna düşmeleri sonucunda ortaya çıkan göç 

görüntülerini daha yoğun bir biçimde işledikleri görülmektedir.  

 

Haber fotoğrafları, içerisinde mesajlar taşıyabilen, kodlanmış, ideolojik 

anlamlı yüzeylerdir. Bu yüzeylerin anlamı, kullanıldıkları platform, yer, 

büyüklük/küçüklük, renkli/siyah - beyaz vd. pek çok faktör tarafından dolayımlanıp 

bir metin kimliğine bürünür. Bu metinlerin okunması, onların kodlanmış birer 

gerçeklik oldukları bilinci bağlamında gerçekleşmelidir. Dolayısıyla bu tez 

çalışmasına konu olan 11 Eylül 2001 Olayı fotoğraflarının değerlendirilmesinde de 

taşıyıcı yüzeyin haber fotoğrafını kodlama farklılıklarının sorgulanmasını 

gerektirmektedir. Aynı kaynaktan gelen haber fotoğraflarının kullanımı esnasında, 

gazetenin ideolojik çizgisi doğrultusunda fotoğrafların biçimlendirildiğini varsayan 

bu çalışmada kaynak olarak gazeteler kullanılmıştır.   

 

Bu tez çalışması kapsamında siyasi yelpazenin farklı kulvarlarını temsilen 

seçilen üç gazetede yer alan 11 Eylül 2001 Olayı konulu haber fotoğraflarının 

kullanımında taşıyıcı yüzey=kodlama ilişkisi arasındaki bağlantıyı ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Araştırma tasarımı bu amaca uygun olarak düzenlenen kodlama 

çizelgesinin oluşturulmasını ve bu doğrultuda niceliksel veriler üzerinden elde edilen 

değişkenlerin değerlendirilmesini içermektedir. Açıklanması  gereken bir diğer unsur 

da araştırma dahilinde yer alan gazetelerin nasıl seçildiği konusudur. Burada esas 

alınan içerikleri doğrultusunda en yüksek tiraja sahip olmaları ve toplumsal yapının 

farklı kesimine hitap edebilmeleri özelliğine sahip olmalarıdır. Bu gazetelerin 

gerçekleştirdikleri fotoğraf sunumuyla okuyucu/izleyiciyi yönlendirebilme özellikleri 
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incelenirken; fotoğraf altı yazıları ve başlıklar bu anlamda büyük önem 

içermektedirler. “Kitle iletişim araçlarının yayınları nitelik ve ürün çeşitliliği 

açısından farklıdır” (Keane, 1993:75) görüşünden yola çıkarak gazetelerin seçiminde 

toplumun her kesimine seslenen ve tiraj açısından en fazla satanlar tercih edilmiştir.  

 

İncelemeye dahil olan gazeteler, liberal ideolojinin temsilcisi ve anadamar 

olarak adlandırılan Hürriyet gazetesinin yanı sıra birbirine karşıt söyleme sahip olan 

Cumhuriyet Gazetesi ve Zaman Gazetesi şeklinde belirlenmiştir. Belirlenen gazeteler 

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda 2001 yılı Eylül 

ve Ekim aylarında temsil ettikleri kitleler açısından en yüksek tiraja sahip olanlardır. 

 

i ) Hürriyet Gazetesi 

Liberal çizgiyi temsilen seçilmiş olan bir gazetedir. Toplumsal yapının 

tümüne hitap edebilme özelliğini içinde barındırmaktadır. Türk medyasının en büyük 

tekeli olan Doğan Medya Grubunca çıkarılmaktadır. Ayaz (1997)’a göre ekonomik 

gelir kaynakları açısından devlete bağımlı olması devlet politikalarına uyumlu 

haberler üretmesini zorunlu hale getirmektedir. Serdar Turgut, Mehmet Barlas ve 

Engin Ardıç gibi yazılı basının sivri kalemlerince Hürriyet Gazetesi, Genel Yayın 

Yönetmeni olan Ertuğrul Özkök’ün ‘iş takipçiliğiyle’ suçlanmasına neden olan 

devlet ihalelerini patronu (Aydın Doğan) adına kovalaması suçlamalarının altında 

Hürriyet gazetesinin iktidar ile olan yakın ilişkileri ve iktidar yanlısı sürdürdüğü 

yayın politikasının olduğu iddia edilmektedir.  
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Hürriyet gazetesi 11 Eylül sonrası Amerikan politikasını meşrulaştıran bir 

yayın politikası sürdürmüştür.33 Popüler yayın politikası ve liberal kimlik yapısına 

uygun biçimde olayı yoğun biçimde kişileştirerek işlemiştir. Kurbanlara ve 

teröristlere ilişkin yoğun haber fotoğrafı kullanımı bunun en belirgin göstergesidir. 

Nitekim 11 Eylül 2001 Olayı’nın baş aktörü durumuna getirilen Muhammet Atta’nın 

İstanbul’u ziyareti sırasında çekilmiş olan fotoğraflarını yayımlamıştır. Ayrıca 11 

Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen saldırıların sorumlusu olarak Amerika tarafından 

ilan edilen Usame Bin Laden ile Abdullah Öcalan’ı özdeşleştirecek derecede 

kişileştiren bir yayın politikası sürdürmüştür. Hürriyet gazetesi’nde yer alan Laden 

fotoğrafları incelendiğinde, Laden’in ağırlıklı olarak elinde Kaleşnikof marka tüfekle 

gösterildiği bulgulanmıştır (bkz. Ek121). İç mekandan elde edilen görüntülerde bile 

(Laden kitaplığın önünde oturmuş) Kaleşnikof marka tüfek belirgin bir biçimde 

görünmektedir. Dağlarda pejmürde kıyafetlerle elinde silah dolaşırken görüntülenen 

Laden görüntülerinin Hürriyet gazetesi’ndeki sunumundan elde edilen sonuç: Apo 

Türk milleti için ne kadar tehlikeli ise, Laden de Amerika için o kadar tehlikelidir! 

Görüldüğü gibi olay son derece kişileştirilerek milliyetçi bir söylem ekseninden 

görselleştirilmiştir.  

 

ii ) Zaman Gazetesi 

Zaman gazetesi, muhafazakar bir gazetedir. İsminin tersten okunuşunun 

‘Namaz’ olması toplumsal platformda son yıllara değin kendini ifade etmekte güçlük 

çeken muhafazakar kesimin meşru bir zemin üzerinde anlamlandırma çabalarına göre 

düzenlenmiş/biçimlendirilmiş olduğunu düşündürmektedir. Zaman gazetesi 

                                                           
33 Ayrıntılı bilgi Tuba Duruoğlu’nun Haber Yapmada İdeoloji Etkeni: 11 Eylül Terör Olayı Örneği 
Üzerine Bir İnceleme (2003) başlıklı Yüksek Lisans tezinden elde edilebilir.  
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muhafazakar kesimin en çok satan gazetesidir.34 Bu araştırma kapsamında Zaman 

gazetesi’nin İslamcı-muhafazakar bir kimliği destekleyen/temsil eden bir duruş 

sergilediği görülmüştür. Nitekim, haber fotoğrafı kullanım stratejisi de bu kimliğe 

uygun biçimde gerçekleştiği görülmektedir. Öyle ki, Laden görüntüleri esas 

alındığında eli silahlı hiçbir görüntüye Zaman gazetesi’nde rastlanmamıştır. 

Genellikle yüz fotoğrafları tercih edilmekle birlikte, oransal açıdan oldukça küçük 

boyutta fotoğraf kullanımı görülmektedir (bkz. Ek114). Özer Kanburoğlu (2003)’nun 

yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre Zaman gazetesi haber fotoğraflarından 

%15 oranında yararlanmaktadır. Küresel haber fotoğrafları bu oran içinde % 3’lük 

bir dilimi temsil etmekte ve ön kapak-arka kapak sayfalarında yer bulmaktadır.  

 

iii ) Cumhuriyet Gazetesi 

Cumhuriyet gazetesi, Zaman gazetesi’nin karşı söylemini benimseyen bir 

gazete olarak araştırma kapsamında yer almaktadır. Uzun soluklu yayın sürecinde 

sadece siyah beyaz fotoğraf kullanma stratejisini, öncelikli olarak ilk ve son 

sayfalarda renkli fotoğrafları kullanmasıyla yenileyen gazete günümüzde liberal, 

merkeze yaklaşan bir yayın politikası sürdürmesine karşın Atatürkçü-Kemalist 

kimliğinden de taviz vermemektedir. Dolayısıyla gazetenin içeriğinin 

tanımlanmasında “sol” söylemi temsilen alınmıştır nitelemesinden ısrarla 

                                                           
34 Her ne kadar iki aylık süreç inceleme kapsamında ele alınmış olsa da; gazetelerin yıllık ortalama 
satışları sıralamanın oluşturulmasında belirleyici olmuştur. Bu bağlamda Eylül 2001 itibari ile, 
Hürriyet Gazetesi’nin aylık ortalama tirajı: 15.561.856, Türkiye Gazetesi’nin: 7.610.990, Radikal 
Gazetesi’nin 2.059.740, Posta Gazetesi’nin: 14.074.296, Star Gazetesi’nin: 9.049.155, Zaman 
Gazetesi’nin:6.142.894, Cumhuriyet Gazetesi’nin:2.046.125 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ekim 2001 
tarihleri itibariyle ise durum: Hürriyet Gazetesi’nin aylık ortalama tirajı: 14.795.519, Türkiye 
Gazetesi’nin:6.743.272, Radikal Gazetesi’nin: 2.109.267, Posta Gazetesi’nin: 14.537.851, Star 
Gazetesi’nin: 9.036.336, Zaman Gazetesi’nin: 6.646.127, Cumhuriyet Gazetesi’nin: 2.032.524 
şeklinde gerçekleşmiştir.  
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kaçınılmıştır. Cumhuriyet gazetesi’nin haber fotoğrafı kullanım stratejisi aynı 

zamanda gazetenin ideolojik yaklaşımının da temsili durumundadır. Nitekim, soğuk-

karlı bir Ankara gününe ilişkin yapılan haberde (14.01.2004) kullanılan Anadolu 

Ajansı foto muhabiri Abdurrahman Antakyalı tarafından çekilmiş olan haber 

fotoğrafının üst kısmında yer alan türbanlı kadınları çerçeve dışı bırakmak suretiyle 

haberleştirdiği görülmektedir (bkz. Ek1-7). 11 Eylül temasının merkezinde yer alan 

Laden görüntülerinde ise ne Hürriyet gazetesi gibi elinde sürekli tüfek bulunan; ne de 

Zaman gazetesi gibi sadece yüz görüntülerini kullanmıştır. Fotoğrafların altında 

kaynak kullanımına dikkat gösteren kurum, Laden fotoğraflarının kullanımında 

özellikle fotoğraf alt yazısı bağlamında tutarlı bir çizgiye sahiptir. Kanburoğlu 

(2003)’nun araştırmasına göre % 17’lik bir görsellikle biçimlenen haberler içerisinde 

küresel haberlere ilişkin görüntüler % 3’lük bir yer tutmaktadır.  

 

III. 1. 3. Araştırma Tekniği 

 

Çalışma kapsamında aşağıda sıralanan unsurların detaylı bir analizi ve 

kuramsal yaklaşıma bağlı kalınarak araştırma gerekçelerinin sunumu yapılmıştır. 

 

Sayfa No: Sayfa numarası haber fotoğrafının sunumuna ilişkin bir 

değişkendir. İlk sayfada kullanılan bir haber fotoğrafı ile iç sayfalarda kullanılan 

haber fotoğrafı arasında vitrine çıkma bağlamında bir farklılık oluşmaktadır. 

Dolayısıyla haber fotoğrafının yayımlandığı yer görünürlük bağlamında önem 

kazanabilmekte ya da kaybedebilmektedir.  
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 Fotoğraf Türü: Gazetelerde yer alan fotoğraflar okuyucu/izleyici üzerinde 

etki yaratabilmektedir. Bir olayın siyah-beyaz fotoğrafı daha dramatik bir sunum 

şeklinde değerlendirilebildiği gibi; renkli fotoğraf da daha gerçekçi şeklinde 

algılanabilmektedir. 

 

 Tarih: Bu araştırma kapsamında değişkeni, günlere göre yapılacak olan 

değerlendirmede hangi gazetenin, ne derecede görsellik içerdiğini; hangi tarihlerde 

hangi fotoğrafların tekrar ettiğini, dolayısıyla gazete tarafından görsel belleğe her 

hangi bir şartlandırma yapılıp yapılmadığı gibi karmaşık amaçların yanı sıra; günlere 

göre dağılımın bulunması gibi basit bir amaç kapsamında da kullanılmıştır.  

 

 Konum: Garcia (1987:187)’ya göre bir fotoğrafın gazeteye yerleştirilmesi 

“okuyucunun sayfayı nasıl tarayacağına ilişkin yönlendirmeleri yapmanın yanı sıra, 

fotoğrafa nasıl bakmaları gerektiğini de gösteren” bir kılavuza benzemektedir. 

Nitekim, taşıyıcı yüzey olarak gazeteler, haber fotoğrafının konumlandırılışına göre 

ön plana çıkarmak veya gizlemek istedikleri mesajları topluma aktarmaktadırlar. 

Gazetenin vitrin sayfası olarak nitelendirilen birinci sayfasına ilişkin yapılacak olan 

bir değerlendirme en basit anlamda gazetelerin satış stantlarındaki sunuluşunda 

görülebilir. Stantlarda yer alan gazetenin hangi gazete olduğunun anlaşılması 

gerekmektedir. Dolayısıyla isim kısmı üste gelecek ve herkes tarafından görülecek 

şekilde yerleştirilir. Bu bağlamda üst kısımda yer alan fotoğraflar diğerlerine oranla 

daha görünür durumdadırlar. Benzer bir biçimde sayfa içinde alt kısımda yer alan bir 

fotoğrafın fark edilebilirliğiyle, ilk sayfada yer alan fotoğrafın fark edilebilirliği 

arasından oldukça önemli bir farklılık vardır.  
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 Fotoğraf Alt-Üst Yazısı: Gazetelerde yer alan fotoğraflar gazetenin ideolojik 

çizgisiyle örtüşen bir yapı ekseninde sunulmaktadır. Gazetede yer alan herhangi bir 

habere ilişkin fotoğrafın altına ya da üstüne atılan spotlar ve/veya yazılar aracılığıyla 

o habere ve haber fotoğrafına nasıl bakmamız gerektiği bize dikte ettirilmektedir. 

Hall (1973)’a göre haber fotoğraf-alt yazısı, kelimeler aracılığıyla gösterilenin 

ifadesinin kesin olarak nasıl okunması gerektiğini, bize söyleyen çok yaygın bir 

uygulamadır. Fotoğraf üst yazısı genellikle dikkat çekmek amacıyla gazeteler 

tarafından kullanılmaktadır. Renkli ve büyük puntolu yazı karakterleri aracılığıyla 

okuyucunun dikkati fotoğraf üzerine çekilebilmektedir. Schlapp, “çoğunlukla 

fotoğraf alt yazılarına değer verilmez, önemsiz bir ayrıntıymış gibi görülür. Halbuki 

alt yazı ilk etapta okunan bölümler arasındadır (2000:131) sözleriyle alt yazının 

önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmada fotoğraf alt ve üst yazı temaları (dehşet, 

şok, savaş, terör, patlama, enkaz, yaralılar, ölenler, saldırı, güvenlik, 

denetim/kontrol, itfaiyeciler, çaresizlik, intikam, vatanseverlik, isimler, panik, 

çarpma, korku, wtc kuleleri, teröristler, göç, kayıplar, silahlı kuvvetler, 

Afganistan/Pakistan ve Taliban) şeklinde belirlenmiştir.  

 

 Haber Kategorileri:  Bu araştırma kapsamında belirlenen haber 

kategorilerinin temelinde NPPA standartları (flaş haber, manşet haber, genel haber, 

derinlemesine haber, spor haberleri) vardır. Ancak Türk basınındaki farklılıkların da 

göz önünde tutulması gerekmiş, dolayısıyla eski Foto Muhabirleri Derneği Başkanı 

olan ve halen Anadolu Ajansı Fotoğraf Dairesi Müdürü olan Abdurrahman Antakyalı 

ile yapılan görüşme sonucunda (magazin haberi, polis/adliye haberi, siyasi/politik 

haber)’in de eklenmesiyle son halini almıştır. Haber fotoğraflarının belirli kategoriler 



 164

doğrultusunda sunulmasının amacı, anlık gelişen ve tüm dünyayı şok eden haber 

fotoğraflarının farklı tematik içerikteki haberlerde nasıl kullanıldığının tespiti üzerine 

tasarlanmıştır. Bu bağlamda spot news (anlık gelişen haber) kategorisindeki bir 

fotoğraf bir televizyon programına ilişkin haberde magazinel bağlamda da 

kullanılabilmektedir. Genel anlamda gazeteler anlık gelişen olayların devamının 

haberleşmesinde bu tür fotoğrafları kullanabilmektedirler. 

 

 Haber Fotoğrafının Konusu: Bu ayrım, haber fotoğraflarının haber ile olan 

ilgisini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Dolayısıyla kullanılan haber fotoğrafının 11 

Eylül 2001 Olayı ile doğrudan mı yoksa dolaylı olarak mı ilgili olduğu 

bulgulanmıştır.  

 

 Haber ve Fotoğraf Kaynağı, Haber Fotoğrafçısının İsmi: Türk basınında yer 

alan gazetelere ilişkin yapılacak olan genelgeçer bir değerlendirmede bile kaynak 

kullanımından ziyade olayı kendine mal etme stratejisinin geliştirildiği 

görülmektedir. Bu anlayış özellikle kullanılan haber fotoğraflarında daha yaygın bir 

biçimde yerleşmiştir. Gerek haber fotoğrafçısının emeğine gerekse haberciliğin etik 

ilkelerine ters düşen bu uygulamanın yaygın biçimde Türk basınında görülmesinin 

nedeni olarak kurumsallaşmamış olan fotoğraf editörlüğü müessesesinin ve haber 

fotoğrafı kullanım ilkelerinin yasalarca tam olarak düzenlenmemiş olması 

yatmaktadır. Fotoğrafçılar kendi fotoğrafları üzerinde mülkiyete sahip değildirler. 

Bunun gerekçesi olarak da gazetelerin muhabirlerine donanım ile birlikte film 

ve/veya dijital kartuş vermeleri gösterilebilir. Foto muhabirinin çalıştığı kurum, 

çektiği her fotoğrafı kendine mal etmektedir. Fotoğrafçıyı adeta ücretli köleye 
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döndüren bu anlayış, dijital görüntü teknikleri ile birlikte bağımsız foto muhabiri 

kavramının yerleşmesi ile bu sorun, sorun olmaktan çıkacaktır. Ancak yine de yasal 

düzenlemeler yani fikri mülkiyet hakları ile ilgili kanunların en kısa zamanda çıkmak 

zorundadır. Haber ve haber fotoğrafına ilişkin kaynaklar ise (AP, CNN, REUTERS, 

DHA, İHA, FOX, AFP, EL CEZİRE, CHA, SİPA, İNTERNET, AA, diğer 

kaynaklar) şeklinde sıralanmıştır.  

 

 Fotoğraftaki Mekan: 11 Eylül, oluşu itibarıyla dış mekanda gerçekleşmiş bir 

olaydır. Ancak olay sonrası gelişmeler özellikle devlet yetkililerinin açıklamaları, 

toplantıları ve bazı anma törenleri (güvenlik gerekçesiyle) olmalı ki iç mekana ait 

görüntüleri belirli günlerde yoğunlaşmasına sebebiyet vermiştir. Bunun yanı sıra 

reaksiyon çekimi olarak da adlandırılan ve genellikle amatör kameralarca saptanan 

görüntüler aracılığıyla oldukça etkili görüntüler de ortaya çıkabilmektedir. Nitekim 

itfaiyecilere ait elde edilen son görüntüler WTC merdivenlerinden 

gerçekleştirilmiştir. Ancak görüntüleri kimin çektiği, yıkılan binalar altında herhangi 

bir haber fotoğrafçısının kalıp kalmadığı belirsizdir.  

 

 Fotoğrafın Kapladığı Alan: Haber fotoğrafının kapladığı alan gazetenin 

genelde görsellik oranı özelde ise olayı ne derecede görselleştirdiğinin ölçütüdür.  

 

 Fotoğrafa Konu Olan Görüntüler: Gazetelerin ideolojik çizgisinin haber 

fotoğrafı kullanım strateji üzerindeki yansımasının saptanması amacıyla tasarlanan 

bu madde ekseninde haber fotoğrafına konu olan görüntüler belirlenmiştir. 11 Eylül 

bir süreçtir. Bu süreç farklı biçimlerde, farklı mekanlarda insanoğlu var olduğu 
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müddetçe biçim ve ad değiştirmek suretiyle devam edecektir. Türkiye’nin 11 

Eylül’ü, İspanya’nın 11 Eylül’ü tanımlamaları bunun en yakın göstergeleridir. 11 

Eylül Olay’ı sırasında fotoğrafa konu olan görüntülerde ana başlıklar haline 

toparlanacak olursa a) olay anı (İkiz Kulelere uçakların çarpış anına ilişkin 

görüntüler); b) Olayın hemen sonrası (Pentagon’a düşen uçağa ait görüntüler, yanan 

binalar, çöken binalar, binalarda kurtarılmayı bekleyenler, binalardan atlayanlar, 

yaralılar, yaralılara müdahale edenler, yangına müdahale edenler, çöküntü sonrası toz 

ve tozdan etkilenen/kaçışan insanlar, asker ve polis güvenlik görüntüleri, kurtarma 

çalışmaları); c) olay sonrası (kurbanlara, teröristlere, hükümet görevlilerine, anma 

törenlerine, yas tutanlara, kayıp arayanlara, birlik ve beraberlik gösterilerine, 

milliyetçiliği körükleyici aktivitelere, ünlü kişilere, protesto veya sevinç 

gösterilerine, sorumlulara ait görüntüler, vb) şeklinde görselleştirilerek 

okuyucu/izleyici kitleye sunulmaktadır. Olay ne olursa olsun sunuş olay anı, olay 

anının hemen sonrası ve olaydan sonra şeklinde üç aşamada gerçekleşecek, 

dolayısıyla benzerlik gösterecektir. 

 

 Fotoğrafın Yansıtılış Biçimi: Fotoğrafın yansıtılışı, öncelikle haberi/olayın ne 

derecede başarılı (açıklayıcı) yansıtılışına ilişkin bir gösterge olmakla beraber bu 

araştırma kapsamında aynı fotoğrafların farklı ideolojik çizgideki gazetelerde nasıl 

yer aldığının saptanması amacıyla tasarlanmıştır. Nitekim Cumhuriyet gazetesi’nde 

tam kadraj yer alan bir görüntü Hürriyet gazetesi’nde kesilmiş 

(kadrajlanmış/biçimlendirilmiş) olarak sunulabilmektedir. Bu madde aracılığıyla 

gazetelerin fotoğrafları kendi çizgilerine nasıl uyarladıkları da saptanmıştır. 
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 Şematik Görüntüler:  Şematik görüntüler de görselliğin ölçümüne yardımcı 

olacak bir madde olarak tasarlanmıştır. Ancak, verilmek istenen mesaj 

doğrultusundan bazı görüntülerin anlamının kuvvetlendirilmesi için fotoğraf ve 

grafik birlikteliğinin kullanıldığı da saptanmıştır. İllüstrasyon tarzındaki bu 

görüntüler ayrıca bir kolaj mantığı içinde bir konunun aynı görüntüde pek çok 

imgenin desteğiyle açıklanması şeklinde de biçimlendirilmiştir.  

 

 Fotoğrafın İlgi Çekicilik Düzeyi: Haberin okunmasın “albenisi” olarak 

nitelendirilebilen ilgi çekici ve şok edici fotoğraf kullanımı insanları adeta o haberi 

okumaya mecbur kılmaktadır. Hiç alışılmadık bir şeyin görüntüsü karşısında doğası 

gereği meraklanan insan duygusunun bilincinde olan medya profesyonelleri, ilgi 

çekiciliği arttırmanın farklı yollarını aramışlardır. Düz bir yazının içinde fotoğraf, 

fotoğraf üzerinde büyük puntolu ve renkli yazı karakteriyle yazı durağan 

görüntülerde kullanılmaktayken; devingen görüntülerde de yakın çekimler, dramatik 

müzik ve etkili ses tonlaması kullanımıyla televizyon haberinin ilgi çekiciliği 

arttırılmıştır. İlgi çekicilik, genelde gazetenin özelde ise haberin satışı anlamında 

kullanılmıştır.  

 

 Fotoğraftaki Görsel Yoğunluk: Gazetelerde yer alan fotoğraflar olayın 

önemine ve büyüklüğüne göre nasıl bir sunum seyri göstermektedir sorusundan yola 

çıkarak tasarlanmış bir maddedir. Olayın önemi ile görsellik oranı doğru orantılı 

olarak artmaktadır ön kabulüyle maddeleşen bu unsur çalışma kapsamında haberin 

11 Eylül 2001 Olayı bağlamında sunumu hakkında geçerli bilgiler elde etmemize 

katkı sağlamıştır. 
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 Fotoğrafın Çekim Açısı: Haber fotoğrafının ideolojik bir kodlama olması 

bağlamında fotoğrafın çekim açısı bu kodlamanın öğelerinden biri durumundadır.  

 

 Fotoğrafik Orjinallik: Bu araştırma kapsamında çalışmanın en önemli 

maddesini oluşturmaktadır. Çünkü, fotoğrafın üzerinde yapılmış olan müdahalelerin 

bulgulanmasına yönelik bir tasarımdır. Türk basınında sıklıkla kullanılan “decuppe 

etme” fotoğrafta var olan bir göstergenin kesilip çıkarılması demektir. Kesilip 

çıkarılan göstergeler bağlamından koparılmakta ve farklı haberlerin farklı tematik 

içeriklerine uydurulabilmektedir. Deforme edilmiş fotoğrafların inandırıcılığı ise 

altına veya üstüne atılan manşet ve yazı sayesinde sağlanabilmektedir. Araştırma 

tasarımında yer alan bu madde aracılığıyla haber fotoğrafının nesnelliği 

sorgulanabilir hale gelmektedir.  

 

 III. 1. 4. Ön İnceleme  

Pilot çalışma iki evreli olarak gerçekleştirilmiştir. İlki kaynak kullanımına 

ikinci ise yöntem belirlenimine ilişkin sorgulamayı içermektedir.  

 

Yönteme ilişkin yapılan sorgulamada önce web tabanlı bir anket uygulanması 

düşünülmüş, bunun için Türkiye’de Foto Muhabirleri Derneği, Uluslararası 

bağlamda da NPPA ile yazışmalar gerçekleştirilmiştir. Dönemin Foto Muhabirleri 

Derneği Başkanlığı’nı yürüten Sn. Abdurrahman Antakyalı ile gerçekleştirilen 

görüşme sonucu haber fotoğrafçılarının gerek çalışma şartlarının yoğunluğu gerekse 

e-mail internet kullanım olgusunun tam olarak gelişmemesi sonucu göndermesi 

planlanan 100 soruluk anketin işlevsel olmayacağı düşünülmüş; sorular üzerinde 
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sınırlanmaya gidilmiştir. Bu noktada NPPA ile kurulan temas sonucu yapılmak 

istenen çalışmanın amacı anlatılmış örnek (40 soru ile sınırlanmış olan anket) bireye 

yollanmıştır. Cevap olarak kişinin konuyla doğrudan ilgili olmadığı ancak elektronik 

postamın yönlendirildiği bilgisi gelmiştir. Ancak yönlendirilen kaynaklardan her 

hangi bir yanıt gelmemiştir. Anket uygulamasındaki zorluklar değerlendirilmiş ve 

seçilen gazetelerde yer alan 11 Eylül 2001 Olayı konulu haber fotoğraflarının 

değerlendirilmesini içeren bir kodlama çizelgesinin oluşturulması doğrultusunda bir 

dizayn kurgulanmasına ilişkin tercihte bulunulmuştur. Oluşturulan kodlama 

çizelgesinin ön testi Türk basınından Evrensel, Akit ve Sabah gazetelerinde 11 Eylül 

2001 Olayı haber fotoğraflarının kullanımı üzerinde test edilmiştir. Araştırmanın 1. 

7. ve 15. günü örneklemi doğrultusunda gerçekleştirilen pilot uygulama sonucunda 

ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: 

1) Aynı sayfada birden fazla fotoğraflı haberin kullanılmış olması nedeniyle 

kodlama konusunda bir karışıklık ortaya çıktığı için fotoğrafların 

sıralanması/numaralandırılması yoluna gidilmiştir.  

2) Haber fotoğrafının konumu için belirlenen “sayfa üstü”, “manşet altı” ve 

“sayfa altı”dan farklı olarak tüm sayfayı kaplayan haber fotoğrafı kullanımına da yer 

verildiği görülmüş, bunun sonucunda dördüncü bir madde olarak “tüm sayfa” ibaresi 

eklenmiştir.  

3) Yapılan ön test sonucunda sadece “çizim” (genellikle haritalar) şeklinde 

bir takım haberlerin görselleştirildiğinin saptanması üzerine fotoğraf destekli görsel 

sunumuna ilişkin yapılan ikili ayrıma (“fotoğraf” ve “fotoğraf+grafik”) “salt çizim” 

şeklinde üçüncü bir maddenin de eklenmesini gerektirmiştir.  
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4) Kaynağa ilişkin gerçekleştirilen sorgulama kapsamında “fotoğraf kaynağı”, 

“haber kaynağı”, “haber fotoğrafçısının ismi” ve “haber ajansının ismi” şeklinde 

gerçekleştirilen dörtlü ayrımda haber kaynağı ile haber ajansının ismi benzerlik 

göstermesi üzerine bu iki ayrışık maddenin tek bir başlık altında toplanıp, kodlama 

çizelgesine yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır.  

5) Haber ve fotoğraf kaynağı kullanımında Anadolu Ajansı (AA), Cihan 

Haber Ajansı (CHA) ve İnternet gibi farklı başlıklara da kodlama çizelgesinde yer 

verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

6) 11 Eylül 2001 Olayı’nın kronik evresi olarak nitelendirilen ilk altı günlük 

sürecin geçmesinden sonra gazeteler ilk sayfa tasarımlarında rutin tasarımlarına geri 

dönmüş olmalarına karşın; gazetelerin iç sayfalarında 11 Eylül 2001 Olayına ilişkin 

haber ve haber fotoğrafı kullanımını sürdürdükleri görülmüştür. Dolayısıyla 

araştırma süresinin geçerliliği pilot çalışma üzerinden test edilmiş ve 15 günlük süre 

ekseninde farklı ideolojik tabanlı gazetelerdeki haber fotoğrafı kullanımına ilişkin 

farklılıkların ve benzerliklerin bulgulanmasına gidilmiştir.  

7) Pilot çalışma sonrasında ortaya çıkan bir diğer sonuç ise her ne kadar ilk 

sayfa (vitrin sayfası) gazetenin tamamının bir özeti olarak nitelense de tezin 

araştırma soruları arasında yer alan ‘aynı görüntülerin, farklı gazetelerde 

tekrarlanarak kullanımı görsel belleği yönlendirilebilir’ varsayımının sadece ilk 

sayfa fotoğrafları üzerinden değerlendirilmesinde sorunların ortaya çıkmasıdır.  

8) Pilot çalışma sonrası ortaya çıkan son saptama ise gazetelerin kullandıkları 

görüntülerin farklı hacimsel oranda ve farklı sayfalarda yinelendiğinin 

bulgulanmasıdır. Böylece taşıyıcı yüzey olarak ele alınan gazete, kendi ideolojik 

çizgisi ekseninde, farklı bir sayfada, farklı bir boyutta, hatta farklı bir kadrajla 
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(çerçevelemeyle) sunabilirliğinin saptanmış olmasıdır. Farklılığın ölçülmesi 

açısından ilk sayfa fotoğrafları yetersiz kalmasının bir diğer göstergesi olarak 

değerlendirilen bu saptama sonucunda gazete sayfalarının tamamının incelenmesinin 

gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

 

III. 1. 5. 11 Eylül 2001 Olayı’nın Ön Çalışma Örneklemi  

 

11 Eylül 2001 Olayı’nın farklı kaynaklarda nasıl görselleştirildiğini 

sorgulamak amacıyla ABD’de yayınlanan çeşitli dergiler incelenmiştir. Araştırmanın 

kaynağında gazetelerdeki haber fotoğraflarının kullanımı söz konusu iken neden 

dergiler üzerinden farklı bir örnekleme gidildiğinin açıklanması gerekmektedir. 

Dergiler görselleştirilmiş hikaye etme tekniğini günümüzde aktif bir biçimde 

kullanmayı sürdürmektedirler. Time ve Newsweek bu dergiler arasında uluslararası 

dağıtım özelliğine sahip dergiler olarak ortaya çıkmakta, Amerika’daki yayımlanan 

dergi ile Türkiye’de yayımlanan dergi arasında içerik düzeyinde özdeşlik 

göstermektedir. Ayrıca The New York Times ve Washington Post gibi gazetelerin 

Türkiye’de 15 günlük sayılarının bulunabilmesi oldukça güçtür. Dahası seçilen 

dergilerde yer alan fotoğraflar belirlenen sürecin özetini ifade etmektedirler. Time ve 

Newsweek gibi popüler okuyucu kitlesine sahip dergilerin yanı sıra okuyucu kitle 

olarak haber profesyonellerini hedefleyen bir dergi olarak News Photographer da 

incelenmiştir. Böylece ideolojik içeriği düşünülmeksizin yaygın tüketime sahip dergi 

ve gazetelerde yer alan haber fotoğraflarını çeken haber fotoğrafçılarının da haberi 

nasıl yönlendirildikleri gözlemlenmiştir.  
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News Photograher35, Time ve Newsweek gibi dergilerde görselleştirilmiş 

hikaye etme tekniği olarak bilinen photo-essay yöntemi tüm dünyaya aktarılmıştır. 

Aktarım sırasında dergilerin farklı stratejiler uyguladığı görülmektedir. Örneğin Time 

dergisinde her fotoğrafın altında oluşturulan siyah bir çerçevenin üzerine kırmızı 

renkte, büyük puntolarla spot manşetler atıldığı, sağ alt köşede ise haber 

fotoğrafçısının adının ve bağlı bulunduğu ajansın isminin beyaz renkte daha 

küçük/silik yazı karakteri ile adlandırıldığı saptanmıştır. Buna karşın Newsweek 

dergisi ise fotoğrafları kimi zaman tam sayfa görüntüler halinde kullanabildiği gibi 

iki metin arası ve/veya yanında da kullanabilmiştir. Tam sayfa olmayan fotoğraflarda 

ya kısa cümleler yazılmış ya da görüntü yazısız kullanılmıştır. Dergilerde 

yayımlanan fotoğrafların, yayın kuruluşu TimePix tarafından ilerleyen günlerde 

albümleştirilmek suretiyle tarihsel dokümanları saklamayı seven Amerikan halkının 

tüketimine sunulduğu görülmektedir. Albümleşme konusunda TimePix’in yapmış 

olduğu çalışmanın bir benzeri Magnum Ajansı tarafından da gerçekleştirilmiştir. 

Power House Books tarafından (2001) piyasaya sürülen kitapta dünyanın en prestijli 

fotoğraf ajansı olarak nitelenen Magnum Ajansı’na bağlı haber fotoğrafçılarının, 11 

Eylül temasını nasıl işlediği gösterilmektedir. Her fotoğrafın altında haber 

fotoğrafçısının ismi ve fotoğraf alt yazısı kullanılmıştır. Araştırma yöntemi, konunun  

                                                           
35 News Photographer, NPPA (Ulusal Basın Fotoğrafçıları Birliği)’ne ait ticari içerikli bir yayın 
organıdır. Haber fotoğrafçılığına ilişkin tartışmalı konularda meslek profesyonellerini bilgilendirir, 
düzenlediği eğitim seminerleri (workshop) ve yarışmalar aracılığıyla haber fotoğrafçıları arasındaki 
rekabeti arttırmak suretiyle basında yayınlanan görüntülerdeki kaliteyi yükseltmeyi hedeflemektedir. 
News Photographer Dergisi 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber fotoğraflarının elde edilip 
yayımlanmasını dolaylı da olsa engelleyen Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’e yönelik sert 
eleştirilerde bulunmuştur. Rumsfeld (2001), 11 Eylül saldırıları sonrasında basına getirilen 
sınırlılıkların ‘ülke güvenliğinin tehdit altında olması’, ‘yıkıntı alanına girip haber yapmak isteyen 
habercilerin/haber fotoğrafçılarının can güvenliği açısından’ ve de ‘kurtarma çalışmalarının 
engellenmemesi açısından’ basına bir takım kısıtlamaların getirildiğini ifade etmiştir. NPPA üst düzey 
haber yöneticisi Greg Garneau (2001:10)’ya göre olay mahaline girmesi engellenen, dünyaca ünlü 
akrediteye sahip haber fotoğrafçılarının itilip, kakılması, kameralarının kırılması veya tutuklamaların 
gerçekleştirilmesi nedeniyle görevlerini yerine getirmeleri engellenmiş, bu sayede ulusal bir medya 
olay mahali giriş ve görüntü alış yasasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.   
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belli sınırlılıklar altında, soruna yaklaşım tarzına bağlı olarak ele alınması ve 

araştırma sorusu ile hipotezin sınanmasına yöneliktir. Yapılan pilot (ön) inceleme, 

araştırma dizaynındaki eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi sonrasında güvenilirliği 

ve geçerliliği sağlanmış bir modelin kurgulanmasına dönük olup; yöntemin 

uygulanmasındaki ilk basamağı oluşturmaktadır.  
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IV. BÖLÜM 
 

11 EYLÜL 2001 OLAYI BAĞLAMINDA  
HABER FOTOĞRAFLARININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 
  

 
Farklı ideolojik tabanlı gazetelerde fotoğraf kullanımının 11 Eylül 2001 örnek 

olayı bağlamında incelendiği bu tez çalışmasının bulguları, araştırma 

sorularının/varsayımlarının sınandığı niceliksel bir incelemenin sonuçları olarak 

sunulmuştur. Niceliksel inceleme, araştırma sorusunu sınamak amacıyla hazırlanan 

veri formunun işlenmesine ve istatistiksel testlerin uygulanmasına dayanmaktadır. 

Bulguların sunumunu takiben, varsayım bağlamında karşılaştırmalı analizi yapılmış 

ve istatistiksel anlamlılık düzeyinde ölçülmesi yoluna gidilmiştir.      

 

 IV. 1. Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinde 11 Eylül 2001 

Olayı Kapsamında İncelenen Haber Fotoğraflarının Kodlanmasına İlişkin 

Bulguların Sunumu ve Değerlendirilmesi 

 

 “Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinde 11 Eylül 2001 Olayı Haber 

Fotoğraflarının Kodlanması Üzerine Bir İnceleme” başlıklı bu tez çalışması 

kapsamında Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin 12-26 Eylül 2001 tarihleri 

arasındaki nüshaları incelenmiş ve araştırma kapsamında toplam 489 fotoğraf 

bulgulanmıştır. Fotoğrafların yayımlandıkları gazetelere göre dağılımı Tablo 1’de 

sunulmaktadır. 
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Tablo 1. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Gazetelere Göre Dağılımı (N=489) 
Gazeteler Frekans Geçerli Yüzde (%) 
Hürriyet 239 48.9 
Cumhuriyet 145 29.6 
Zaman 105 21.5 
Toplam 489 100 

 

Bu tez çalışması kapsamında ele alınan gazetelerde yayımlanan 11 Eylül 

2001 Olayı’na ilişkin fotoğrafların yer aldıkları sayfalara göre dağılımları, % 

15.5’inin birinci sayfada; % 6.1’inin yedinci sayfada; % 6.1’inin onuncu sayfada; % 

5.9’unun on ikinci sayfada; % 5.9’unun on üçüncü sayfada; % 5.9’unun dördüncü 

sayfada; % 5.7’sinin on altıcı sayfada; % 5.3’ünün on dördüncü sayfada; % 5.3’ünün 

üçüncü sayfada; % 0.6’sının da her iki sayfada bir arada yer aldığı gözlemlenmiştir. 

183 haber fotoğrafı ise (% 37.9) gazetelerin diğer sayfalarında yayımlanmıştır.  

 

 Tüm dünya basınınca ilgi ile incelenmiş ve işlenmiş olan 11 Eylül 2001 

Olayı36, Türk basınında da yoğun bir ilgi görmüştür. Saldırı ertesinde zamansal (saat) 

farklılığını bir avantaj olarak kullanan Türk basını yeni günde bol fotoğraflı haberler 

eşliğinde olayı sunmuştur. Sunum kapsamında kullanılan haber fotoğraflarının 

sayfalara göre dağılımında ilk günler sloganlaşan ifadeler (‘Bin Yılın Terörü’, ‘Terör 

Amerika’yı Kalbinden Vurdu’, ‘Tarihin En Büyük Saldırısı’, vd.) tüm gazeteye 

yayılırken; bunların altıncı gün sonrasında ilk sayfalardaki yerini yerel haberlere 

bıraktığı ve dış politika bağlamında orta sayfalara taşındığı görülmektedir. 

Gerçekleşen bu terör olayının inceleme kapsamına alınan dönemde ağırlıklı olarak 

ilk sayfadan verilmesi, tüm dünyayı neden sonuç ilişkileri doğrultusunda etkileyen 

                                                           
36 www.google.com. arama motorunun kullanıldığı taramada “news on 9/11” anahtar kelimesinin 
yazılması sonucunda dünya basınında yer alan farklı gazetelerin 1. Sayfalarından olayı nasıl 
duyurduklarına ilişkin detaylı bilgi edinilebilir.   
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bu olay karşısında Türkiye’de yayımlanan ve geniş okur kitlesine ulaşan Hürriyet, 

Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin olayı çarpıcı ve tiraj artırıcı bir faktör olarak 

görmelerinden ve haber atlamama kaygılarından kaynaklanmaktadır. Haber 

fotoğraflarının sayfa içi kullanım farklılığı taşıyıcı yüzeyin ideolojik görüşünün 

yansıtılışının önemli göstergelerinden biridir. Nitekim kullanılan fotoğrafının 

sunulduğu kısım, etrafında yer alan görüntüler, boyut gibi belirleyici faktörler haber 

fotoğrafını anlamlandırmaktadır. Vitrin sayfaları üzerinden yapılacak olan en basit 

değerlendirme ölçütü gazetelerin, gazete reyonlarındaki standlarda sıralanış 

sistematiği üzerinden gerçekleştirilebilir. Gazetenin isminin göründüğü üst kısım, 

katlama noktasının altında kalan kısma oranla kıymetli bir alanı temsil etmektedir. 

Dolayısıyla bu kısımda yer alan fotoğrafların da en çarpıcı olanlar arasından 

seçilmesi gerekmektedir37. Bu bağlamda haber fotoğrafı, tüketim mekanizmalarını 

yönlendirebilen bir araçtır. Öyle ki, gazete üzerindeki görüntüyü imaja dönüşecek 

kadar birikmiş bir sermayeyi (Debord, 1992) temsil etmektedir. 11 Eylül 2001 Olayı 

sonrasında İkiz Kuleler’in yıkıntıları üzerine bayrak çeken itfaiyecilere ait görüntü, 

haber fotoğrafı olarak gazete sayfalarında yer alıp sonrasında imaja dönüşen 

sermayeyi temsil eden bir görüntüdür.       

 

Gazetelerde yayımlanan 11 Eylül haber fotoğraflarının türlerine bakıldığında, 

toplam 489 fotoğraftan 246’sının (% 50.3) siyah-beyaz ve 231’inin (% 47.2) renkli 

olduğu; 7’sinin (% 1.4) fotoğraf ve illüstrasyon, 5’inin ise (% 1) grafik görsel 

anlatımdan oluştuğu gözlemlenmiştir.  

 

                                                           
37160 gazeteye yeni imaj vermiş olan ünlü Amerikalı sayfa tasarımcısı Mario Garcia’ya göre 
gazetenin katlama yerinde yer alan büyük bir fotoğraf daima gazeteyi sattırır (1987:132).   
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 Gazetelerin fotoğraf kullanma startejisi doğrultusunda tercih edilen fotoğraf 

türü değişim göstermektedir. Nitekim Hürriyet gazetesinde yer alan haber 

fotoğraflarından ağırlıklı olarak renkli fotoğrafların tercih edilmesi söz konusuyken; 

Cumhuriyet gazetesinin ağırlıklı olarak siyah-beyaz fotoğrafları kullandığı 

gözlemlenmiştir. Bu konu Zaman gazetesi açısından değerlendirildiğinde ise ağırlıklı 

olarak renkli fotoğraflara yer verildiği saptanmıştır. Olayı çarpıcı kılmak açısından 

renkli fotoğrafların tercih edilmesine karşın, olayın dramatik boyutunu ön plana 

çıkarmak açısından ise siyah-beyaz fotoğraflara yer verilmiştir. Ayrıca gazetelerin 

özellikle vitrin (ilk sayfa), orta (ulusal haberlerin ağırlıklı olarak sunulduğu sayfa) ve 

son sayfa(lar) baskı aşamasında aynı kalıpta yer almalarından ötürü maliyet 

açısından aynı türde tasarlanmaktadırlar. Dolayısıyla önem verilen, dikkat çekilmek 

istenilen haberlerin özellikle bu sayfalarda yer verilmektedir. Bunun yanı sıra gazete 

standında kimliğinin/başlığının belirtildiği sayfada gazetedeki haberlerin içeriğine 

dair özeti bulunmaktadır. Gazetelerde grafik ve illüstrasyon kullanımına sadece 

Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde rastlanmıştır. Sonuç olarak “renkli görüntü” 

hayatın daha gerçekçi olduğu anlamını taşımamaktadır. Kullanılan fotoğrafın renkli 

olması da o haber fotoğrafını daha üstün, daha güzel ve daha anlamlı 

yapmamaktadır. Gazetelerde kullanılan görüntü türü tercihlerinde amaçlı bir 

kodlamadan söz etmek mümkündür.  

 

11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin olarak gazetelerde yayımlanan haber 

fotoğraflarının tarihlere göre dağılımına bakıldığında toplam 489 fotoğrafından 

52’sinin (% 10.6) 12 Eylül 2001; 55’inin (% 11.2) 13 Eylül 2001; 59’unun (% 12.1) 

14 Eylül 2001; 44’ünün (% 9) 15 Eylül 2001; 42’sinin (% 8.6) 16 Eylül 2001; 
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35’inin (% 7.2) 17 Eylül 2001; 33’ünün (% 6.7) 18 Eylül 2001; 29’unun (% 5.9) 21 

Eylül 2001; 26’sının (% 5.3) 22 Eylül 2001; 24’ünün (% 4.9) 25 Eylül 2001 

tarihlerinde yayımlandığı görülmektedir. Diğer 90 fotoğrafın (% 18.5)  ise 19-26 

Eylül 2001 tarihleri arasında yayımlandığı bulgulanmıştır.  

 

11 Eylül 2001 tarihinde New York’ta yer alan İkiz Kuleler’e gerçekleştirilen 

saldırıların Türk basınının gündemini ne düzeyde yer tuttuğuna ilişkin saptama, 

haber fotoğraflarının yayımlanış tarihlerindeki yoğunluk derecesi üzerinden bir 

değerlendirmeyi gerektirmektedir. Kullanılan fotoğraflara ilişkin yapılan 

değerlendirme sonucunda ilk altı gün İkiz Kuleler bağlamında Amerika’ya yapılan 

saldırıyı temsil etmekteyken; altıncı günden sonrası ise intikam; onuncu günden 

sonrası ise savaş içerikli haber fotoğrafları üzerinden kurgulandığı saptanmıştır. 

Dolayısıyla araştırma sınırlılıklarının geçerliliği de, süreç içerisinde konuyla ilgili 

görüntülerin tercih edilip edilmemiş olmasının da bir ölçütünü oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazeteleri açısından ilk altı gün akut 

evreyi temsil etmektedir. On beşinci güne kadar 11 Eylül 2001 temasını içeren haber 

fotoğrafları gazetelerde yer almakla birlikte, zamanla ağırlık Afganistan’a ve savaş 

olgusu üzerine kaymıştır. Bu eğilim, Amerika’nın kendi çıkarları doğrultusunda 

Afganistan’dan başlayan ve Irak’a kadar uzanan Orta Doğu’nun yeniden 

yapılandırılması politikasının bir yansımasıdır. 

 

Ele alınan gazetelerin 11 Eylül 2001 Olayına ilişkin olarak yayımladıkları 

haber fotoğraflarından % 58.1’i manşet altında ve % 20.4’ü sayfa üstünde; diğerleri 
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ise tam sayfa ve sayfa altında yayımlanmıştır. Fotoğrafların gazetelerde yer alış 

konumlarına göre dağılımları Tablo 2’de sunulmaktadır.  

 

Tablo 2. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Gazetelerde Yer Alış 
Konumlarına Göre Dağılımları (N=489) 

Konum Frekans Geçerli Yüzde (%) 
Tam Sayfa 10 2 
Sayfa Üstü 100 20.4 
Manşet Altı 284 58.1 
Sayfa Altı 95 19.4 
Toplam 489 100 

 

 

Gazetelerde yer alan haber fotoğraflarının fotoğraf alt yazısıyla birlikte 

sunumu incelendiğinde, toplam 489 fotoğraftan 311’inin (% 63.6) fotoğraf alt 

yazısının bulunduğu; 178’inin ise (% 36.4) fotoğraf alt yazısı olmadan yayımlandığı 

bulgulanmıştır. Alt yazısı bulunan 311 fotoğraftan 62’si olumlu, 113’i nötr ve 136’sı 

da olumsuz bir içerikle sunulmuştur. Fotoğraf alt yazılarının tematik içeriğine ilişkin 

yüzdeler Şekil 2’de görülmektedir.  

 

Şekil 2. Fotoğraf Alt Yazısının Tematik İçeriği 

% 36

% 44

% 20

olumlu nötr olumsuz

 

 



 180

Fotoğraf alt yazı temalarının % 16.07’si savaş; % 9.32’si saldırı ve 

çaresizlik; % 8.36’sı ölenler; % 5.14’ü intikam; % 3.85’i enkaz; % 3.53’ü 

teröristler ve % 3.21’i terörden oluşmaktadır. Fotoğraf alt yazısı temalarının 

dağılımı Tablo 3’de görülmektedir.  

 

Şekil 3. Fotoğraf Üst Yazısının Tematik İçeriği 

% 53

% 30

% 17

olumlu nötr olumsuz

 
 
 

Ele alınan gazetelerde yer alan haber fotoğraflarının fotoğraf üst yazısıyla 

birlikte sunumu incelendiğinde, 292 fotoğrafın (% 59.71) fotoğraf üst yazısının 

bulunduğu; 197’sinin ise (% 40.29) fotoğraf üst yazısı olmadan yayımlandığı 

bulgulanmıştır. Alt yazısı bulunan 292 fotoğraftan 49’u olumlu, 88’i nötr ve 155’i 

de olumsuz bir içerikle sunulmuştur. Fotoğraf üst yazılarının tematik içeriğine ilişkin 

yüzdeler Şekil 3’de görülmektedir. 

 

Fotoğraf üst yazı temalarının % 17.46’sı savaş; % 16.78’i terör; % 9.93’ü 

saldırı; % 8.9’u teröristler; % 6.16’sı intikam; % 4.79’u ölenler ve % 4.1’i şoktan 

oluşmaktadır. Fotoğraf üst yazısı temalarının dağılımı Tablo 3’de görülmektedir.  
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Tablo 3. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Alt Yazı ve Üst Yazı 
Temalarına Göre Dağılımı (N=489) 

Fotoğraf Alt Yazı 
Teması 

Frekans Geçerli 
Yüzde 

(%) 

Fotoğraf Üst Yazı 
Teması 

Frekans Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Savaş 50 16.07 Savaş 51 17.46 
İsim 47 15.11 Terör 49 16.78 
Saldırı 29 9.32 Saldırı 29 9.93 
Çaresizlik 29 9.32 Teröristler 26 8.9 
Ölenler 26 8.36 İntikam 18 6.16 
İntikam 16 5.14 Ölenler 14 4.79 
Enkaz 12 3.85 Şok 12 4.1 
Teröristler 11 3.53 Panik 8 2.73 
Terör 10 3.21 Dehşet 7 2.39 
Panik 9 2.89 Enkaz 7 2.39 
Afganistan/Taliban 8 2.57 Vatanseverlik 6 2.08 
Yaralılar 8 2.57 Afganistan/Taliban 6 2.08 
Vatanseverlik 7 2.50 Çaresizlik 5 1.71 
DTM Kuleleri 6 1.92 İsim 5 1.71 
Göç 6 1.92 Göç 5 1.71 
Şok 5 1.61 Amerikan Ordusu 5 1.71 
Ekonomik Kayıp 4 1.28 Ekonomik Kayıplar 5 1.71 
Dehşet 4 1.28 DTM Kuleleri 4 1.36 
Güvenlik/Arama 4 1.28 Güvenlik/Arama 3 1.07 
Patlama 2 0.64 Denetim/Kontrol 2 0.65 
Saldırının 
Ticarileşmesi 

2 0.64 Korku 2 0.65 

Amerikan Ordusu 2 0.64 Diğer 13 4.51 
Kayıplar 2 0.64 Kodlanamıyor 10 3.42 
Denetim/Kontrol 2 0.64 Toplam 292 100 
İtfaiyeciler 2 0.64    
Korku 2 0.64    
Diğer 4 0.84    
Kodlanamıyor 3 0.96    
Toplam 311 100    

 

 

Haber fotoğrafında anlamın belirlenmesinde fotoğraf altında ve üstünde yer 

alan yazı oldukça önem taşımaktadır. Sontag (2004:29)’ın deyimiyle “bir fotoğrafta 

okuyacağımız anlam, onun söylüyor olması gereken şeydir”. Kullanılan fotoğrafları 

gazetenin söylemi alt ve üst yazı dolayımıyla biçimlendiğinden ötürü haber 
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fotoğrafının anlamının belirlenmesinde önceliğe sahiptirler.38 Ayrıca etkili bir haber 

fotoğrafıyla birlikte atılan iddialı bir manşet gazete satışlarına da katkı sağlamaktadır. 

Nitekim, AT&T’nin halkla ilişkiler müdürü olan Willam P. Banning, 1923 yılında 

New York’ta vermiş olduğu bir konferansta “görüntü ve manşet okuyucuyu 

ayartmalıdır” (Ewen, 1996:195) ifadesinde bulunmuştur. Ana metnin okunması, 

kullanılan ilgi çekici bir fotoğraf ve manşet birlikteliği doğrultusunda 

kolaylaşmaktadır. Olgular ve değerler farklıdır, ama yargıda bulunabilmek için, 

bunları ilişkilendirmenin bir yolu bulunmalıdır (Townsend, 2002:65). Bu bağlamda 

haber fotoğrafının kodlanması, biçimlendirilmesi ve/veya çeşitli amaçlara hizmet 

eder biçimde yönlendirici rol üstlenmesi bağlamında olguların sistematik olarak 

ilişkilendirilmesi açısından fotoğraf alt ve üst yazılarına ihtiyaç vardır. Bu sayede 

haberin çerçevesinin oluşturulmasında fotoğrafın etrafına yerleştirilen 

yazılar/sloganlar/ifadelerin içeriği fotoğrafın kodlanmasında belirleyicidirler. Böyle 

bir yaklaşım gazetenin, ideolojik çizgisi ekseninde haber fotoğrafını 

çerçevelemesinin (biçimlendirmesinin) bir göstergesidir. İdeolojik kodlama, neyin 

haber olduğuna kurumsal bazda karar veren haber editörünün foto muhabirini habere 

                                                           
38 Sontag, fotoğraf alt ve üst yazısının önemine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeyi ünlü ressam 
Goya’nın İspanya Savaşı konulu Savaş’ın Felaketleri resimlerinin sunuşundan yola çıkarak 
açıklamaktadır. Resimlerin içindeki şiddet-vahşet içerikli kompozisyonlar acının izlenmesine 
duyarlılık açısından açısından adeta yeni bir standart getirmektedir. savaşın zalimliklerinin dökümü 
olan her resimin altında açıklayıcı ifadeler yer almaktadır. Öyle ki, bu ifadeler resmin bıraktığı 
izlenime kışkırtıcı bir boyut katmaktadırlar. Resimler, her görüntü gibi bakmaya çıkartılmış bir 
davetiye iken, resimlerin altındaki yazılar çoğunlukla sadece bakmanın güçlüğü ve yetersizliği 
üzerinde dururlar. Bunlar adeta bir ses gibibu resme bakmaya dayanabilirmisisiniz diye sorarken, 
resmin başlığında (altında) şu bildirilir: “Buna bakılmaz” (No se puede mirar), “Bu kötüdür” (Esto es 
malo), “Bu daha da kötüdür” (Esto es lo peor!), “Barbarlar” (Barbaros!), “Bu ne delilik” (Que 
lacura!), “Artık bu çok fazla” (Fuerte cosa es!), “Niçin” (Per Que?). Bir fotoğraf altı yazısının tarafsız 
ve bilgilendirici içerikte olması adettendir (tarih, yer ve isim). Birinci Dünya Savaşı’ndan 
(kameraların askeri istihbarat amacıyla geniş biçimde kullanıldığı ilk savaştan) kalma karşı saflara 
yaklaşıp düşman hakkında bilgi edinmeyi hedefleyen bir fotoğrafın altına “Bunun gerçekleşmesini 
beklemeyiniz!” diye yazılması, ya da çok sayıda kırığı gösteren bir röntegn filminin kenarına “Hasta 
galiba topallıyor!” anlamına gelmez. Benzer şekilde Goya’nın Savaşın Felaketleri’nde bir görüntünün 
altına “Ben bunu gördüm!” (Yo lo vi), bir başka resmin altına “Bu gerçektir” (Esto es lo verdadelo) 
diye yazması gibi (Sontag, 2004:44-45).  
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göndermesiyle başlar, fotoğrafın çekim anı ve açısının foto muhabiri tarafından 

belirlenmesiyle devam eder, sayfa tasarımcı ve fotoğraf editörünün mizampaj 

uygulamasıyla sonlanır. Bütün bu süreç genel yayın yönetmenin denetiminde 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyle foto muhabirinin dünya görüşü, gazetenin yayın 

politikası ile birebir örtüşmek zorundadır. Ancak, haber fotoğrafının alınıp satılır bir 

meta olması, uygulamada fotoğraf ajansları ile bankalarının yerleşmeye başlaması ve 

haftalık periyodlarla haber analizleri yapan ve tematik konular üzerinde 

derinlemesine araştırmalarda bulunan dergilerin programları ekseninde siparişle 

fotoğraf çek(tir)ilmesi geleneğini yerleştirmektedir. Burada aynı fotoğrafın farklı 

gazetelerde kullanılması, farklı içeriklerin biçimlendirilmesinin önünde engel teşkil 

etmemekte; tam tersine aynı fotoğraf, kullanılan başlık, alt ve üst yazı (olumlu, 

olumsuz, nötr ya da bağlamı tamamiyle değiştiren ifadeler vb.) ile birlikte gazetenin 

çizgisine uygun hale getirilmektedir. Nitekim araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular da bu eğilimi destekler niteliktedir.  

 

Gazetelerde yer alan haber fotoğraflarının haber kategorilerine göre 

sunumuna ilişkin yapılan incelemede, toplam 489 fotoğraftan 122’sinin (% 24.9) 

manşet haber; 119’unun (% 24.3) siyasi/politik haber, 97’sinin (% 19.8) genel haber, 

72’sinin (% 14.7) ise  derinlemesine haber kategorisi altında yer aldığı 

bulgulanmıştır. 79 haber fotoğrafı (% 16.3) ise diğer kategorilerde (flash haber, 

magazin, polis/adliye haberi vd.) dağılım göstermektedir. Haber kategorilerine ilişkin 

bilgiler Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Haber Kategorilerine Göre 
Dağılımları (N=489) 

Haber Kategorisi Frekans Geçerli Yüzde (%) 
Manşet Haber 122 24.9 
Siyasi/Politik Haber 119 24.3 
Genel Haber 97 19.8 
Derinlemesine Haber 72 14.7 
Flash Haber 44 9 
Magazin 30 6.1 
Polis/Adliye 5 1 
Toplam 489 100 

 

Yirminci yüzyılın sıra dışı ressamlarından Richter’e göre bir cinayetin resmi 

kimseyi ilgilendirmez; ama bir cinayet fotoğrafı herkesi cezbeder (aktaran Antmen, 

2002:131). Resim ve fotoğraf karşılaştırmasına ilişkin yapılmış olan bu saptamanın 

çıkarımlarından biri de haber fotoğraflarının türsel farklılıklar gösterdiği üzerinedir. 

Nitekim NPPA39 ye göre haber fotoğrafları Spot News (Anlık gelişen olay haberleri), 

Feature News (gelişen haberler), In Depth (derinlemesine haber), Sports News (spor 

haberleri) ve Magazin News (magazin haberleri) şeklinde 5 grup içermektedir. Türk 

basınında bunlara ilaveten adliye polis ve siyasi haber fotoğrafları da bulunmaktadır. 

Konumuz Türk basınını doğrudan ilgilendirdiği için hangi fotoğrafların ağırlıklı 

olarak gazetelerde yer aldığının belirtilmesini de gerektirmektedir. Türk basınında 

spor ve magazin fotoğrafları oldukça yoğun biçimde üretilmekte ve tüketilmektedir. 

Siyasi haber fotoğrafları, spor ve magazin haber fotoğrafları ile rekabet edememesine 

karşın, yoğun bir alanda yer almakta, adliye-polis (3. sayfa fotoğrafları)’nın varlığına 

karşın, derinlemesine haber fotoğraflarına sadece seyahat haberlerinde (hafta sonları) 

rastlanmaktadır. Tez çalışması kapsamında yapılan inceleme sonucunda elde edilen 

bulgular doğrultusunda 11 Eylül 2001 olayına ilişkin olarak yoğunluğun manşet 

haber, siyasi/politik haber ve genel haber kategorilerinde toplandığı saptanmıştır. 

                                                           
39 ‘www.nppa.org’ adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. 
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Haberin çarpıcılığı, beklenmedikliği/olağandışılığı ve sonuçları itibariyle tüm 

dünyayı ilgilendirmesinin yanı sıra taşıdığı sembolik anlamlar açısından da 11 Eylül 

2001 Olayı’nın yukarıda vurgulanan haber kategorileri arasında dağılım 

göstermesinin gerekçesi olarak ifade edilebilir.   

 

Çalışma kapsamında incelenen gazetelerde yayımlanan 11 Eylül 2001 

Olayı’yla ilgili toplam 489 haber fotoğrafından 198’i (% 40.5) 11 Eylül 2001 

Olayı’yla doğrudan anlamda ilgili; 286’sı (% 58.5) ise 11 Eylül 2001 Olayı’yla 

dolaylı anlamda ilgili sunulmuşken; 5’i (% 1) 11 Eylül 2001 Olayı bağlamında ilgisiz 

olarak sunulmuştur. 

 

Sınırlılıklar kapsamında araştırmada belirlenen süre içerisinde yer alan haber 

fotoğraflarının olayla ilgi düzeylerinin araştırılması yayımlanan fotoğraflarda 11 

Eylül 2001 teması içerikli olsa bile farklı konularla bağlantılı olup, olmadığının 

sorgulanmasını gerektirmektedir. Nitekim 11 Eylül 2001’den sonraki gelişmeler ilk 

altı gün içinde yoğun bir şekilde 11 Eylül 2001 saldırıları ile ilgilidir. Saldırıda 

hayatlarını kaybedenlere ilişkin görüntüler, uçakların kulelere çarpması, anma 

törenleri, sevinç ve protesto gösterileri gibi pek çok fotoğraf 11 Eylül 2001 Olayı ile 

doğrudan ilgili olarak değerlendirilmesine karşın; Amerika’nın Afganistan’a savaş 

ilan etmesi sonucunda 20 Eylül 2001 tarihinden itibaren savaş söylemi ağırlıklı bir 

yayın politikası gazete fotoğraflarında yer bulmaya başladığı saptanmıştır.   
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İncelenen haber fotoğraflarına bakıldığında toplam 489 fotoğraftan 334’ünün 

(% 68.3) fotoğraf kaynağının belirtilmemesine karşın; 155’inin (% 31.7) kaynağı 

belirtilmiştir. Fotoğraf kaynağı kullanımına ilişkin dağılım Şekil 4’te sunulmuştur.    

 
 

Şekil 4. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Kaynaklarına Göre Dağılımı 

 
İncelenen haber fotoğraflarına bakıldığında toplam 489 fotoğraftan 329’unun 

(% 67.3) haber kaynağının belirtilmemesine karşın; 160’ının (% 32.7) kaynağı 

belirtilmiştir. Haber kaynağı kullanımına ilişkin dağılımı Şekil 5’te sunulmuştur. 

 
Şekil 5. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Haber Kaynaklarına Göre Dağılımı 
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Araştırma kapsamındaki gazeteler bağlamında (Cumhuriyet, Hürriyet ve 

Zaman) kullanılan haber fotoğraflarına ait künye (foto muhabiri ismi ve bağlı 

bulunduğu ajans) bilgilerinin toplam 489 fotoğraftan 467’sinde (% 95.5) 

bulunmadığı; 22’sinde (% 4.5) ise bulunduğu saptanmıştır. 

 

Günümüz haber fotoğrafçılığının temel sorunları arasında sayılabilen haber 

fotoğrafı kullanımında etik ilkelere uygun kullanım stratejisi taşıyıcı yüzey üzerinde 

yer alan haber fotoğrafının ve fotoğrafçısının kimlik bilgilerine yer vermeyi 

gerektirmektedir. Araştırma kapsamında yapılan değerlendirme haber fotoğrafını 

kendine mal etme özelliğinin taşıyıcı yüzeylerce benimsendiğini göstermektedir. 

Nitekim verilen haberde muhabir ismi ile birlikte New York’tan bildiriyor ibaresinin 

kullanılması bunun temel göstergesidir. Haberle birlikte kullanılan oldukça az sayıda 

fotoğrafta, fotoğrafçı ismi yazılmaktadır. Ancak, sipariş usulü fotoğraf üretim 

stratejisinin geliştiği Türkiye bağlamında yapılacak olan bir değerlendirme de belli 

bir kuruma/kuruluşa bağlı olmalarından ve bu kurumlarca kamera, film ile flashcard 

ihtiyaçlarının karşılanmasından ötürü foto muhabirlerinin, yapmış oldukları bireysel 

görüntü satışlarında isimlerinin haber fotoğrafını sattıkları basın organlarının 

yayımlarında yer verilmemesi bir avantaj teşkil etmektedir. Bu sayede foto muhabiri 

belirli bir kuruluşa bağlı olarak çalışmakta iken bireysel görüntü satışından kazanç 

elde edebilmektedir. Türkiye’de bağımsız haber fotoğrafçısı geleneğinin 

gelişmemesinin en önemli nedenlerinden birisi de budur.  
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11 Eylül 2001 Olayı, Türkiye’nin dışında, birdenbire gelişim göstermiş 

olması, belirli haber kaynaklarından görüntü ihtiyacının karşılanmasını 

gerektirmiştir. Bu kaynaklardan elde edilen görüntülerin kullanımında ise, sınırlı 

sayıda (AP, AFP, REUTERS gibi) kaynak bildirimleri, ajansın ön plana çıkarılmasını 

sağlamasına karşın; haber fotoğrafçısının bireyselliğini ard alana itmektedir.  

 

 İncelenen dönem sürecinde (12-26.09.2001) Cumhuriyet, Zaman ve Hürriyet 

gazetelerinde 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin bulgulanan 489 fotoğrafın kapladıkları 

alan bağlamındaki dağılımına bakıldığında; Cumhuriyet gazetesinde yer alan 145 

fotoğrafın 36249.75 cm2, Zaman gazetesinde yer alan 105 fotoğrafın 31029.75 cm2 

ve Hürriyet gazetesinde yer alan 239 fotoğrafın 48556.75 cm2 alan kapladığı 

bulgulanmıştır. İncelenen dönemde her üç gazetedeki 489 fotoğrafın toplam olarak 

kapladığı alan 115836.25 cm2 olup; gazeteler bazında dağılımı Cumhuriyet % 31.3, 

Zaman % 26.8 ve Hürriyet % 41.9 şeklindedir. Her bir gazetenin ortalama sayfa 

sayısı cinsinden, incelenen dönemdeki toplam alanları içerisinde, 11 Eylül 2001 

Olayı’na ilişkin fotoğraflara yer verme yüzdeleri ise Cumhuriyet gazetesi için % 5.6, 

Zaman gazetesi için % 4.8 ve Hürriyet gazetesi için de % 4.5’dir. 

 
  

 11 Eylül 2001 Olayı kapsamında incelenen 489 fotoğrafın gazeteler bazında 

kapladığı alana ilişkin olarak hacimsel açıdan Cumhuriyet ve Zaman gazetelerine 

oranla Hürriyet gazetesinde haber fotoğraflarına daha fazla yer verildiği 

gözlemlenmiştir. 11 Eylül 2001 Olayı’na ait haber fotoğraflarının gazete sayfa 

sayıları ile oranlanması yoluna gidildiğinde daha fazla sayfa sayısı bulunan Hürriyet 

gazetesinde çok daha düşük bir rakama ulaşılmaktadır. Oysa ki, haberde fotoğraf 
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kullanımı açısından değerlendirildiğinde Hürriyet gazetesinin, genel yayın politikası 

ve haber üretim yapısına uygun bir tarzda olayı kişileştirme yoluna giderek sayfaya 

birden fazla fotoğraf sığdırabilmek amacıyla ‘parçalı’, ‘çok sayıda’ ve ‘küçük 

boyutlarda’ görüntülerin biraradalığından oluşan bir fotoğraf sunum stratejisi 

geliştirdiği saptanmıştır. Buna karşın Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde ise yine 

yayın politikalarına uygun bir şekilde ‘tek parça’ ve ‘büyük boyutta’ görüntü 

kullanım stratejisi geliştirilmiş olduğu bulgulanmıştır. Bu durum göstermektedir ki, 

kullanılan haber fotoğraflarının hacimsel dağılımı da gazetelerin içerik inşasında 

geliştirdikleri yöntemlerden birisidir. Hürriyet gazetesi, habere ilişkin olarak birden 

fazla haber fotoğrafı kullanarak, görüntüler arasında ‘yapay bağlantı’, 

‘bağlantısızlık’, ‘yönlendirme’ ve ‘dikkati farklı yöne çekme’ eğilimi göstermektedir. 

Bu durum, Hürriyet gazetesinin topluma sunduğu ‘hedonistik’ bakış açısının belirgin 

bir uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, Cumhuriyet ve Zaman 

gazeteleri temsil ettikleri farklı okur kitlesine ‘tek parça’ ama ‘söyleme uygun’ haber 

ve haber fotoğrafı çerçeveleme yoluna gitmektedirler.   

 

İncelenen haber fotoğraflarına konu olan görüntülere ilişkin olarak yapılan 

inceleme sonucunda, toplam 489 fotoğraftan % 9.8’i Usama Bin Laden 

görüntülerinden; % 6.7’si savaş araçları ve askerlere ait görüntülerden; % 5.9’u 

çeşitli gösterilere/protestolara ait görüntülerden ve ABD Başkanı George W. Bush’a 

ait görüntülerden; % 4.5’i kadın ve erkek Afganlılara ait görüntülerden ve yas ve dua 

görüntülerinden oluşmaktadır. Haber fotoğrafı görüntülerinin konularına göre 

dağılımı hakkında ayrıntılı bilgi Tablo 5’te görülmektedir. 
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Tablo 5. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğraflara Konu Olan Görüntülerin Dağılımı 
(N=489) 

Fotoğraf Konusu Frekans 
Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Fotoğraf Konusu Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Usame Bin Laden 48 9.8 Taliban Yetkilileri 8 1.6 
Savaş Araçları ve 
Askerler 33 6.7 Yaralılar ve Sağlık 

Ekipleri 6 1.2 

Çeşitli 
Gösteriler/Protestolar 29 5.9 Çöküntü Sonrasında 

Caddeler 6 1.2 

George W. Bush 29 5.9 Türk Devlet Adamları 6 1.2 

Kadın ve Erkek Afganlılar 22 4.5 Yardım Amaçlı 
Etkinlikler 5 1 

Yas ve Dua Görüntüleri 20 4.1 
İkiz Kulelere Çarpan 
Uçak ve Yanan Bina 
Görüntüleri 

5 1 

Çöküntü Sonrası Arama 
Kurtarma Görüntüleri 18 3.7 Çöküntü Sonrası Toz 4 0.8 

Sevinç ve Kutlama 
Görüntüleri 17 3.5 Pentagon’a Düşen 

Uçak 4 0.8 

Ünlü/Tanınmış Kişiler 17 3.5 Binalardan Atlayan 
İnsanlar 4 0.8 

Teröristler 16 3.3 Tozdan Etkilenen 
Bireyler 3 0.6 

Anma Törenleri 15 3.1 Saddam Hüseyin 3 0.6 
Saldırı Sonrası DTM 14 2.9 Çakılan Uçaklar 3 0.6 
Kurbanlar 14 2.9 Molla Kör İmam 3 0.6 

Çöken Binalar/Kaçışan 
İnsanlar 13 2.7 

İkiz Kulelere Çarpan 
Uçak, Yanan ve 
Çöken Bina ile DTM 

3 0.6 

Asker ve Polis ‘Güvenlik’ 12 2.5 Yaralı İtfaiyeciler 2 0.4 
İkiz Kulelere Çarpan 
Uçak 11 2.2 Çöken Bina 2 0.4 

Yanan Bina 10 2 Yanan ve Çöken Bina 2 0.4 
Vatanseverlik 10 2 Bush ve Laden 2 0.4 

Yetkili Devlet Adamları 9 1.8 

Yanan Binadan 
Atlayan ve 
Kurtarılmayı 
Bekleyenler 

2 0.4 

Borsa ve Ekonomi 9 1.8 Diğer 40 8.1 
Saldırı Öncesi DTM 8 1.6 Toplam 489 100 

 

 

Gazetelerde fotoğrafların kodlanması sırasında belirli stereotiplerden 

yararlanılmaktadır. Bu tür stereotip unsurların oluşturulması aracılığıyla topluma 

belirli bir takım imalar ve fikirler yansıtılmaya çalışılmaktadır. Haber fotoğrafının 

belli başlı faktörler aracılığıyla kodlanmasının gerekçesi, bu tür stereotip olgulardan 
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hareketle içinde bulunulan egemen sistemin devamlılığını güvence altına almaktadır. 

Fahmy’e göre, basında kullanılan haber fotoğrafları, medyada imajların üretilmesine 

ve/veya yok edilmesine de yardımcı olur (2003:33). Bu bağlamda taşıyıcı yüzeyin 

ideolojik duruşu haber fotoğraflarına ‘ima’lar şeklinde yansır ve göstergeleri 

biçimlendirir. “Her gösterge ideolojik değerlendirme ölçütlerini içinde barındırır, 

nerede bir gösterge varsa orada ideoloji vardır” (Volosinov, 1973:10). Dolayısıyla 

haber ve haber fotoğraflarının kullanımında görsel malzeme gazetenin ideolojik 

duruşu ekseninde biçimlenir ve okuyucuya sunulur. Bu bağlamda ilk günler terörizm 

içeriği üzerinde oydaşma sağlayan medya, ilerleyen süreçle birlikte tematik 

farklılıklara yönelmiştir. Nitekim Hürriyet gazetesi 11 Eylül 2001 Olayı’nı yoğun 

biçimde kişileştirip, kurbanlara (terörzedelere) yönelik bir söylemi benimsemekte, 

Laden’in saldırının sorumlusu olduğuna ilişkin fikri yayacak görsel materyalin 

kullanımını benimsemektedir. Buna karşın Zaman gazetesi Laden üzerinden 

dolayımlanan Müslüman terörist imgesini İslam düşmanlığı ile örtüştürdüğü için 

kullandığı fotoğraflarda küçük boyutta, yakın plan yüz fotoğraflarına yoğun biçimde 

yer vermiştir. Bu bağlamda ön plana çıkan kadrajlama (çerçeveleme) olgusudur. 

Ergüven (1998:28)’e göre çerçeve, fotoğrafın tabi olduğu iç mantığın bir parçası, 

dondurulmuş zamanı tescil eden bir belge, bakmayı talep etmenin önkoşuludur.   

 

11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber fotoğraflarının gazetelerdeki yansıtılış 

biçimine yönelik incelemede, toplam 489 haber fotoğrafından % 40.3’ünün genel 

plan; % 31.7’sinin orta plan; % 25.7’sinin yakın plan; % 1’inin detay görüntü 

içerdiği; % 1.6’sının da aynı görsel çerçeve içerisinde bütün çekim ölçeklerini içinde 



 192

barındıran görüntülerden oluşturulduğu bulgulanmıştır. Haber fotoğraflarının 

yansıtılış biçimine ilişkin ayrıntılı bilgi Tablo 6’da sunulmuştur.  

 
Tablo 6. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Yansıtılış Biçimi 

(N=489) 
FotoğraflarınYansıtılış Biçimi Frekans Geçerli Yüzde (%) 
Genel Plan 196 40.3 
Orta Plan 155 31.7 
Yakın Plan 125 25.7 
Detay 5 1 
Bütün Çekim Ölçekleri Bir Arada 8 1.6 
Toplam 489 100 

 

 

Çekim açısı, olayları göstermek, gizlemek ve farklı biçimle kodlamak 

açısından oldukça önemlidir. II. Dünya Savaşı’nda askerlerinin ne derece güçlü ve 

büyük olduğunu vurgulatmak amacıyla gerçekleştirilen alt açı çekimler Nazi 

Almanya’sını yüceltmekteyken; düşman olarak nitelendirilen İngiliz, Fransız, 

Polonya, Belçika askerleri de üst açı çekimlerle güçsüz, ufak-tefek gösterilmesi 

sayesinde küçümsenmiş ve/veya önemsizleştirilmiştir. Geçmişte propaganda nitelikli 

kullanımı sayesinde fotoğraflar karşıt güçler arasındaki güç göstergesini ağırlıklı 

olarak temsil etmekteyken; günümüzde ise olaylar arasında ilişki kurma, farklı 

taraflarını göstermek suretiyle yaşananları gizleme amaçlı ve manipülatif içerikli 

olarak süregitmektedir. Güney Kulesinin yıkılışı sırasında 5. Caddedeki kilisenin 

haçını merkeze alacak şekilde görselleştiren Natchway, çöküntü ile din arasında 

metaforik olarak bağ kurmaktadır. Öte yandan bir tümen dolusu asker teslim olmuş, 

Amerikan askerleri denetiminde yürüyüşünü gösteren fotoğraf üst açıdan ne kadar 

kalabalık bir kitlenin teslim olduğunu göstermesi ve İlk Körfez Savaşı’na ait 

olmasına karşın İkinci Körfez Savaşında da kullanılabilmektedir. Ya da sahilde bira 

içen, üstsüz voleybol oynayan, güneş gözlüklü askerlere ait normal (göz seviyesi) 
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bakış açısından gerçekleştirilen görüntüler aracılığıyla savaşın oyunlaştırmasına 

‘oradaymışcasına’ tanıklık edilebilmektedir. 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber 

fotoğraflarında izlenen çekim açısı stratejisine bakıldığında yoğun olarek genel, orta 

ve yakın plan çekim ölçeklerinin tercih edildiği; buna karşın detay/ayrıntı çekimlerin 

görüntülerinin daha az kullanıldığı bulgulanmıştır. Genel plan, olaya dair 

bilgilendirici (örgütlü mekanda geçen olayın anlatımı) görüntülerden oluşur. 

İçerisinde pek çok açık uçlu kodlamanın yapılmasına imkan tanıyan bu çekim 

ölçeğine karşın, kullanılan yakın plan ve detay görüntülerde olayın ‘boyutunun’ 

çeşitlendirilmesi söz konusudur. Nitekim, yayınlanan görüntüler incelendiğinde ölü, 

yaralı, parçalanmış cesetlere dair fotoğraflara rastlanmamış, hatta bu durum “böyle 

bir olay Türkiye’de yaşansaydı medyanın görüntü kullanım stratejisi nasıl olurdu?” 

şeklinde köşe yazılarına ve tartışma programlarına konu olmuştur.  

 

 İnceleme kapsamında gazete içerisine görsel malzemenin kullanımına ilişkin 

bulgulara bakıldığında, haber fotoğraflarının % 92.6’sının salt fotoğraf; % 4.9’unun 

fotoğraf ve çizim ve % 2.5’inin salt çizim olarak yer aldığı saptanmıştır. 

İncelemeler sonrasında, ilgi çekicilik düzeyi bağlamında habere ilişkin olarak, % 

25.4 fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakteriyle biçimlendirilmiş ve/veya 

dikkat çekici hale getirilmiş düşündürücü fotoğraf; % 22.7 fotoğraf üstü/altı büyük 

puntolu yazı karakteriyle biçimlendirilmiş fotoğraf; % 20.4 fotoğraf üst/alt yazısının 

bulunmadığı düşündürücü fotoğraf kullanıldığı saptanmıştır. % 31.9 farklı ilgi 

çekicilik düzeylerinde kullanılmıştır. 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber 

fotoğraflarının ilgi çekicilik düzeylerine ilişkin ayrıntılı bilgi Tablo 7’de 

sunulmaktadır.  
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Tablo 7. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Yansıtılış Biçimi (N=489) 

 
İlgi Çekicilik Düzeyi Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakteriyle biçimlendirilmiş 
ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş düşündürücü fotoğraf kullanımı 124 25.4 

Fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakterinin kullanımı 111 22.7 
Düşündürücü fotoğraf kullanımı 100 20.4 
Fotoğraf üstü/altı renkli, büyük puntolu yazı karakterinin kullanımı 36 7.4 
Fotoğraf üstü/altı renkli, büyük puntolu yazı karakteriyle 
biçimlendirilmiş ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş şok edici ve 
düşündürücü fotoğraf kullanımı 

26 5.3 

Şok edici ve düşündürücü fotoğraf kullanımı 21 4.3 
Fotoğraf üstü/altı renkli yazı karakteri kullanımı 19 3.9 
Fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakteriyle biçimlendirilmiş 
ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş, düşündürücü fotoğraf kullanımı 16 3.3 

Farklı fotoğraflardan oluşturulan kolaj görüntü kullanımı 10 2 
Diğer 24 4.9 
Toplam 489 100 
 

Görüntüler, yazılı metnin iddialarının tamamen tersini ispatlayabilme gücüne 

sahiptir (Ewen, 1996:198). Dolayısıyla gazetelerde kullanılan haber fotoğrafları 

metin ile uyum içerisinde ve toplumsal ilgiyi üzerine çekebilecek boyutta olmalıdır. 

Günümüz toplumunda görülen görselleşmeye eleştirel bir yaklaşım getiren  

Duhamel, görselliğin en yoğun tüketiminin görüldüğü ortam olarak nitelendirdiği 

Amerika’nın topluma sadece basit, herkes tarafından anlaşılabilir, nitelikteki, baştan 

çıkarıcı, güçlü görüntülerle sunduğunu, dolayısıyla bir tür göz mastürbasyonunun 

yaşandığını iddia etmektedir (aktaran Ewen, 1996:191). Sontag (2004) ise 

toplumların görüntü oburu haline dönüştüğünü ifade etmektedir. Bu durumda asıl 

sorgulanması gereken, görselleşme sağnağına dönüşen görüntülerden gösterilenler ile 

gizlenenler arasındaki farklılığın kodlamalar bağlamında amaçlanan 

yönlendirmelerin ard alanında yatan nedensellik ilişkileridir. İkinci Dünya Savaşı 

sırasında Almanya’da Yahudilerin katliamı (holocauste) örneğinde bu ilişkiler bariz 

bir şekilde görülmektedir. Baudrillard (1998:69-71), tarihin yaşanmış olan en büyük 
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dramlarından biri olan holocauste’un bile görüntüler aracılığıyla biçimlendirildiğini 

ifade etmektedir. Holocauste örneğinde yaşananlar, gösterilenler, filmler, televizyon 

dizileri, haber fotoğrafları, sergi fotoğrafları, vd. aracılığıyla kodlamalar 

aynılaştırılmış ve dolayısıyla belirli stereotipler kurgulanmıştır.  

 

11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber fotoğraflarındaki görsel yoğunluk 

incelendiğinde, (a) görüntülerden  303’ünde (% 61.9) tek fotoğraf kullanılması 

yoluna gidilmiş, 187’sinde ise (% 38.1) birden fazla fotoğraf kullanılmıştır; (b) 

görüntülerden 143’ünde (% 29.3) konuyla doğrudan ilişkili fotoğraf kullanılmış, 

346’sında ise (% 70.7) 11 Eylül 2001 Olayı’yla bağlantılı olmasına rağmen, saldırı 

ve sonuçlarını doğrudan göstermeyen fotoğraflar kullanılmıştır; (c) 11 Eylül 2001 

Olayı’na ilişkin olarak çıkan haberlerden 68’i (% 13.9) metin ağırlıklı iken; 421’i (% 

86.1) ise görüntü ağırlıklıdır ve (ç) görüntülerden 413’ü (% 84.4) 11 Eylül 2001 

Olayı’nı yansıtan fotoğraflardan oluşurken; 76’sı (% 15.6) 11 Eylül 2001 Olayı ile 

ilgili değildir.    

 

Bulgulardan hareket edildiğinde, kullanılan fotoğrafların ilişkilendirilmesi 

bağlamında olayla doğrudan ilgili olmamasına karşı çeşitli yapay çerçevelemelerin 

oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Nitekim, Hürriyet gazetesi olayın sorumlusu 

olarak Laden’i gösterirken ‘Molla Kör İmam’ ve ‘Abdullah Öcalan’ gibi olaylarla 

bağlantısı bulunan kişilere ait görüntülerden yararlanma yoluna gitmiştir. Buna 

karşın Zaman gazetesi ise Hürriyet gazetesinde de tercih edilen benzer Laden 

fotoğraflarını kullanmakla birlikte farklı bağlamlar kurmak yolunda yayın 

politikasına uygun düşmeyen görüntüler kullanmamıştır. Hatta, her iki gazetede de 



 196

kullanılan fotoğraflar aynı olmakla birlikte bağlam farklı kadrajlama ve boyutlamalar 

üzerinden kurulmuştur. Cumhuriyet gazetesi ise fotoğraflarla birlikte yoğun biçimde 

metin kullanımını tercih etmiş ve söylemi doğrultusunda kodlamalarını 

gerçekleştirmiştir.  

 

11 Eylül 2001 Olayı’nın haber fotoğraflarında sunuluşuna ilişkin yapılan 

incelemede gazetelerde yer alan 489 fotoğraftan 297’sinin (% 60.7) dış; 64’ünün (% 

13.1) iç mekana ait görüntülerden oluştuğu bulgulanırken; 128’inin (% 26.2) ise 

mekanın tanımlanmasına olanak vermediği saptanmıştır.  

 

11 Eylül 2001 Olayı sonrasında yayımlanan fotoğraflar ağırlıklı olarak dış 

çekimlerdir. Uçakların kulelere saplanmasından sonra merdivenlerde yaşanan 

kargaşaya ait görüntüler yok denecek kadar azdır. Olan görüntüler ise amatör 

fotoğrafçılar tarafından çekilmiştir. Olay sonrasındaki iç çekimler ağırlıklı olarak 

yetkili devlet adamlarının izlenmesi sonucunda hastane, kilise, başkanlık sarayı gibi 

görüntülerden meydana gelmesine karşın; dış çekimlerde kulelerden atlayanlar, 

çöken kuleler, saplanan uçaklar, kaçışan insanlar, arama ve kurtarma çalışmaları ve 

çöküntü sonrası Dünya Ticaret Merkezi’nin ve çevresinin durumunu gösteren 

fotoğraflar kapsamında sunulmaktadır. İç çekimler az olmasına karşın bizi o an 

yaşananların telaşına götürebilmekteyken; dış çekimler olayı seyirleştirmiştir. Olay 

mahalinde olanların da Kuleler’den kurtulanların da altını çizdiği, yaşananların 

inanılır nitelikte olmadığı ve/veya gerçek ötesi olduğu üzerine kurulmasıdır.  
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 İnceleme kapsamında gazete içerisine görsel malzemenin kullanımına ilişkin 

bulgulara bakıldığında, toplam 489 haber fotoğrafından % 67.5’inin normal (göz 

seviyesi) çekim açısı; % 17.6’sının alt açı; % 13.1’inin üst açı ve % 1.8’inin ise tüm 

çekim ölçeklerini içinde barındıran haber fotoğraflarının kullanıldığı saptanmıştır. 

Haber fotoğraflarında kullanılan çekim açılarına ilişkin ayrıntılar Tablo 8’de 

görülmektedir.  

 

Tablo 8. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarında Çekim Açısı (N=489) 
Mekan Frekans Geçerli Yüzde (%)
Normal Açı (Göz Seviyesi) 330 67.5 
Alt Açı 86 17.6 
Üst Açı 64 13.1 
Hepsi 9 1.8 
Toplam 489 100 

 

Gazetelerde yayımlanan fotoğrafların bakış açıları incelendiğinde yoğunluğun 

normal açı ile elde edilen görüntüler üzerinde toplandığı saptanmıştır. Olay anına 

ilişkin görüntüler, televizyon kameralarınca kaydedilmiş ve bu görüntülerden elde 

edilen ‘grap a frame’ (görüntü çıkarma) tekniği gazeteler tarafından ağırlıklı olarak 

kullanılmıştır. Bu nedenle ani gelişmeler sonucu oluşan bir olaya ilişkin fotoğraf 

üretiminde varolanlarla yetinilmek zorunda kalınmış ve olaya ilişkin daha sonraki 

gelişmelerde farklı açılardan çekim yapıldığı görülmüştür.  

 

11 Eylül 2001 Olayı’na ait haber fotoğraflarının belirlenen taşıyıcı yüzeyler 

üzerinde yer alışlarındaki “fotoğrafik orijinallik” düzeylerine ilişkin yapılan inceleme 

sonucunda, toplam 489 fotoğraftan % 41.2’sinin kadrajlanmasında 

(çerçevelenmesinde) deformasyon (biçim bozumu) ve % 17.8’inin deforme edilip, 

bulunduğu yüzeyden ayrıştırılmak suretiyle arka fonunun temizlendiği (decupe 
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edildiği) saptanmıştır. Fotografik orijinalliğe ilişkin detaylı bilgiler Tablo 9’da 

görülmektedir.  

 

Tablo 9. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Orijinallik Düzeyi (N=489) 
Orijinallik Düzeyi Frekans Geçerli Yüzde (%) 
Deforme Kadrajlı 201 41.2 
Olayı Olduğu Gibi Yansıtan 183 37.4 
Deforme Decupe 87 17.8 
Tanımlanamayan 17 3.6 
Toplam 489 100 

 

 

Fotoğrafik orjinallik haber fotoğrafının çerçevesinin bozulmadan, olduğu gibi 

gazete üzerinde kullanılmasının ifadesidir. Kuşkusuz ki orijinal fotoğrafların 

elimizde olmaması fotoğraf üzerinde herhangi bir kesim/eksiltme yapılıp 

yapılmadığını anlamamız açısından önemli bir dezavantaj oluşturmaktadır. Ancak 

Türk basınında fotoğraf kullanımında fotoğrafın kalan yere uydurulması geleneğinin 

(!) benimsenip benimsenmediğinin ispatlanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla bu 

çalışma sırasında aynı fotoğrafların incelenmesinde titizlik gösterilmiştir. Gazeteler 

arasında kullanılan fotoğraflardaki farklılığın bulgulanması fotoğraflardaki 

çerçeveleme/kadrajlama olgusunun olup olmadığını test etmenin ölçütünü 

oluşturmuştur. Fotoğraf kullanım stratejisinde görülen bir diğer yaklaşım ise 

fotoğrafı bağlamından koparılarak sunulup, sunulmadığıdır. Nitekim bir photoshop 

uygulaması olan dequppe etme (arka fondan ayırmak) haber sunumunda yoğun 

biçimde tercih edilen bir yöntemdir. Eski Milli Eğitim Bakanlarından Metin 

Bostancıoğlu’nun kadeh kaldıran görüntüsü Vakit gazetesinde yer alan her Milli 

Eğitim haberi eşliğinde sunulmuştur. 11 Eylül 2001 Olayı ile ilgili haberlerde Laden, 

Amerika ile ilgili haberlerde Bush’a ait kafa görüntüleri diğer örnekler arasında 
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sayılabilir. Bu özellik sayesinde taşıyıcı yüzey haberi de kendi ideolojik çizgisi 

doğrultusunda biçimlendirebilmektedir. Bir başka deyişle habere uygun fotoğraf 

elinde olmasa bile haberini fotoğraf eşliğinde meşrulaştırabilmektedir.  

 

IV. 2. Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinde 11 Eylül 2001 Olayı 

Kapsamında İncelenen Haber Fotoğraflarının Araştırma Sorusu Bağlamında 

Karşılaştırmalı Sunumu ve Analizi 

 

Tez çalışması kapsamında 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin olarak incelenen 

gazetelerin veri formlarına işlenen bulgular, araştırma sorusu kapsamında 

karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetelerinin 

ideolojik bağlamda haber içerikleri ile haber fotoğrafları konusunda farklılıklar 

gösterdiğini varsayan bu tez çalışmasında, araştırma sorusu, yapılan karşılaştırmalı 

analiz ve istatistiksel testler aracılığıyla sınanmıştır.  

 

Haber fotoğraflarının gazete içeriğindeki dağılımına bakıldığında, Hürriyet 

gazetesinde yer alan toplam 239 haber fotoğrafından % 13.81’inin birinci sayfada; % 

10.87’sının on altıncı sayfada; % 10.46’sının on dördüncü sayfada ve % 9.20’sinin 

on beşinci sayfada; diğer fotoğrafların ise gazetenin çeşitli sayfalarında 

yayımlandığı; Cumhuriyet gazetesinde yer alan toplam 145 haber fotoğrafından % 

13.80’inin birinci sayfada; % 11.72’sinin on birinci sayfada ve % 9.65’inin onuncu 

sayfada; diğer fotoğrafların ise gazetenin çeşitli sayfalarında yayımlandığı; Zaman 

gazetesinde yer alan toplam 105 haber fotoğrafından % 21.90’ının birinci sayfada; % 

17.15’inin ikinci sayfada; % 16.19’unun on ikinci sayfada ve % 10.46’sının onuncu 
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sayfada; diğer fotoğrafların ise gazetenin çeşitli sayfalarında yayımlandığı 

bulgulanmıştır. Gazetelerde yayımlanan 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin fotoğrafların 

sayfalara göre dağılımı Tablo 10’de görülmektedir.  

 

 Tablo 10. Gazetelerde Yayımlanan 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğrafların  
Sayfalara Göre Dağılımı (N=489) 

Hürriyet Cumhuriyet Zaman  
 
Tarih Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Frekans Geçerli 

Yüzde (%) 

1. Sayfa  33 13.81 20 13.80 23 21.90 
2. Sayfa 3 1.25 1 0.68 18 17.15 
3. Sayfa 9 3.76 14 9.65 3 2.85 
4. Sayfa 16 6.69 11 7.58 2 1.93 
5. Sayfa 12 5.02 10 6.89 0 0 
6. Sayfa 9 3.77 11 7.58 2 1.93 
7. Sayfa 20 8.37 9 6.20 1 0.95 
8. Sayfa 4 1.67 11 7.58 3 2.85 
9. Sayfa 3 1.25 13 8.96 5 4.76 
10. Sayfa 5 2.09 14 9.65 11 10.46 
11. Sayfa 2 0.83 17 11.72 7 6.66 
12. Sayfa 8 3.38 4 2.75 17 16.19 
13. Sayfa 12 5.02 8 5.51 9 8.57 
14. Sayfa 25 10.46 1 0.68 0 0 
15. Sayfa 22 9.20 0 0 0 0 
16. Sayfa 26 10.87 1 0.68 1 0.95 
17. Sayfa 14 5.85 0 0 3 2.85 
18. Sayfa 8 3.38 0 0 0 0 
19. Sayfa 3 1.25 0 0 0 0 
25. Sayfa 1 0.41 0 0 0 0 
28. Sayfa 4 1.67 0 0 0 0 
Toplam 239 100 145 100 105 100 

 

  Haber fotoğraflarının gazete sayfalarında yer alışlarına göre değerlendirme 

yapıldığında dünya çapında öneme sahip olan bir olayın her üç gazetede de birincil 

öneme sahip olduğu gözlemlenmiştir. Olayın önemi ve yansımaları düşünüldüğünde 

her üç gazetede de özellikle ilk günlerde birinci sayfadan verilmesi yönündeki 

benzerlik şaşırtıcı değildir. 
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 İncelenen gazetelerde bulgulanan haber fotoğraflarının türlere göre 

dağılımına ilişkin haber fotoğraflarının türlerine göre dağılımı hakkındaki ayrıntılı 

bilgi Tablo 11’de sunulmaktadır. 

Tablo 11. Gazetelerde Yayımlanan 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğrafların 
Türlerine Göre Dağılımı (N=489) 

Fotoğraf Türü 
Siyah-Beyaz Renkli Grafik Fotoğraf ve 

İllüstrasyon 

 
 
 
Tarih Frekans Geçerli 

Yüzde 
(%) 

Frekans Geçerli 
Yüzde 

(%) 

Frekans Geçerli 
Yüzde 

(%) 

Frekans Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Hürriyet 62 12.67 167 34.15 4 0.81 6 1.22 
Cumhuriyet 140 28.62 3 0.61 1 0.23 1 0.23 
Zaman 44 8.99 61 12.47 0 0 0 0 
Toplam 246 50.31 231 47.24 5 1.02 7 1.43 

 
 
  
 Gazetelerin karşılaştırmalı olarak fotoğraf türlerine göre incelenmesi 

sonucunda Hürriyet gazetesinin yoğun biçimde renkli fotoğraf kullanması, hedef 

kitlesinin genişliğiyle (toplumun her kesimine seslenmesi), mali kaynaklarının renkli 

baskı yapma konusunda yeterli olması ve olayın sunumunda spekülasyona gitmekten 

çekinmemesi ile açıklanabilir. Öte yandan Cumhuriyet ve Zaman gazeteleri ise belirli 

kitlelere seslenmekte ve yayın politikalarında Hürriyet gazetesindeki kadar 

‘aşırı/abartılı’ bir sunumu tercih etmemektedir. Cumhuriyet gazetesinin özellikle 

spekülasyondan uzak olma çabası ve renkli fotoğraftan ziyade siyah-beyaz 

fotoğraflar üzerinden farklı bir çizgide olduğunu hissettirme eğilimi, bu olayın 

sunuluşunda da belirgin bir şekilde gözlemlenmektedir. 

       

 Ele alınan gazetelerde 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber fotoğraflarının 

yayımlanış tarihlerine göre dağılımları Tablo 12’de sunulmaktadır. 
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Tablo 12. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğrafların Tarihlere Göre Dağılımı (N=489) 

Hürriyet Cumhuriyet Zaman  
 
 
Tarih 

Frekans Geçerli 
Yüzde 

(%) 

Frekans Geçerli 
Yüzde 

(%) 

Frekans Geçerli 
Yüzde 

(%) 
12 Eylül 2001 23 9.62 11 7.58 18 17.14 
13 Eylül 2001 22 9.24 18 1241 15 14.28 
14 Eylül 2001 38 15.89 19 13.10 5 4.76 
15 Eylül 2001 25 10.46 10 6.87 9 8.57 
16 Eylül 2001 22 9.24 11 7.58 9 8.57 
17 Eylül 2001 16 6.69 12 8.27 7 6.66 
18 Eylül 2001 13 5.43 11 7.58 9 8.57 
19 Eylül 2001 7 2.92 6 4.13 3 2.85 
20 Eylül 2001 10 4.18 8 5.51 4 3.80 
21 Eylül 2001 16 6.69 7 4.82 6 5.77 
22 Eylül 2001 16 6.69 5 2.79 5 4.76 
23 Eylül 2001 7 2.92 5 2.79 5 4.76 
24 Eylül 2001 6 2.51 9 6.20 3 2.85 
25 Eylül 2001 8 3.34 11 7.58 5 4.76 
26 Eylül 2001 10 4.18 5 2.79 2 1.90 
Toplam 239 100 145 100 105 100 

 

11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin fotoğrafların tarihlere göre dağılımına 

bakıldığında, incelenen süre kapsamında Hürriyet gazetesinin yoğun biçimde olayı 

gündemde tuttuğu (çünkü çok geniş bir kitleye seslenmektedir ve dünya olaylarını 

uluslararası basın kuruluşları ile paralel sunmak çabasındadır), Cumhuriyet 

gazetesinin olayın seyrini Hürriyet gazetesine oranla azalan bir seyir izlediği, Zaman 

gazetesinin ise yayın politikası paralelinde adeta gündemi soğutmayı amaçladığı 

gözlemlenmektedir. 

 

Haber fotoğraflarının incelenen gazeteler bağlamında yayımlandıkları sayfa 

konumlarına göre dağılımlarına bakıldığında, Hürriyet gazetesinde 142’sinin (% 

59.41) manşet altında, 49’unun (% 20.50) sayfa altında, 45’inin (% 18.82) sayfa 

üstünde, 3’ünün (% 1.27) ise tam sayfa olarak sunulduğu bulgulanmıştır. Cumhuriyet 

gazetesindeki dağılıma bakıldığında ise haber fotoğraflarından 84’ünün (% 7.93) 
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manşet altında, 34’ünün (% 23.44) sayfa üstünde, 23’ünün (% 15.86) sayfa altında, 

4’ünün (% 2.77) de tam sayfa olarak yayımlandığı gözlemlenmiştir. İnceleme 

kapsamında ele alınan Zaman gazetesinde ise 58 (% 55.30) haber fotoğrafı manşet 

altında, 23 (% 21.90) haber fotoğrafı sayfa altında, 21 (% 20) haber fotoğrafı sayfa 

üstünde, 3 (% 1.90) haber fotoğrafı ise tam sayfa olarak konumlanmıştır. 

 

Haber fotoğraflarının sunumunda taşıyıcı yüzeyler tarafından 

benimsenmiş/oturtulmuş bir yayın politikasının olmadığı yapılan bu tez çalışması 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Fotoğraf editörlüğü müessesesinin Türk basınında 

kurumsallaşmamış olması ile bağdaştırılabilen bu açmaz, haber fotoğraflarının gazete 

üzerinde kullanımında ‘boş yer kalmasın’ ve/veya ‘yazıdan artan yer doldurulsun’ 

mantığı ekseninde gerçekleştirildiği özellikle liberal basını temsilen seçilmiş olan 

Hürriyet gazetesinden çıkarsanabilir. Hürriyet gazetesinin sürmanşetinde yer alan 

fotoğraflar magazinel bir üslup doğrultusunda tercih edilmekte, yan veya sayfa 

altında yer alan fotoğraflar ise kimi zaman gazete içinde yer alan haberlerin özeti 

şeklinde yer alabilmekteyken; kimi zaman da yine magazinel içeriğe sahip 

olabilmektedir.  

 

11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin fotoğrafların fotoğraf alt yazısı kullanımına 

göre gazeteler bazında dağılımı incelendiğinde, Hürriyet gazetesi’nde 134 (% 43.08), 

Cumhuriyet gazetesi’nde 117 (% 37.62), Zaman gazetesi’nde 60 (% 19.30) fotoğraf 

alt yazısı bulgulanmış olup; Hürriyet gazetesi’nde 105 (% 58.99), Cumhuriyet 

gazetesi’nde 28 (% 15.73), Zaman gazetesi’nde 45 (% 25.28) haber fotoğrafında, 

fotoğraf alt yazısına yer verilmediği gözlemlenmiştir. Alt yazısı bulunan 311 
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fotoğraftan toplam 62’si olumlu [Hürriyet gazetesi’nde 21 adet (% 6.75), 

Cumhuriyet gazetesi’nde 35 adet (% 11.25), Zaman gazetesi’nde 6 adet (% 1.93)]; 

113’ü nötr [Hürriyet gazetesi’nde 76 adet (% 24.43), Cumhuriyet gazetesi’nde 11 

adet (% 3.53), Zaman gazetesi’nde 26 adet (% 8.37)] ve 136’sı da olumsuz [Hürriyet 

gazetesi’nde 37 adet (% 11.89), Cumhuriyet gazetesi’nde 71 adet (% 22.82), Zaman 

gazetesi’nde 28 adet (% 9.03)] bir içerikle sunulmuştur. Fotoğraf alt yazı temalarının 

gazeteler bazında dağılımına bakıldığında ise Hürriyet gazetesi’nde yayımlanmış 

bulunan haber fotoğraflarından 12’si (% 8.94) saldırı; 9’u (% 6.71) teröristler; 8’i 

(% 5.97) intikam; 7’si (% 5.22) savaş; 7’si (% 5.22) enkaz; 7’si (% 5.22) ölenler; 

5’i (% 3.73) terör; 4’ü (% 2.98) çaresizlik; 4’ü (% 2.98) Afganistan/Taliban; 3’ü 

(% 2.24) yaralılar; 3’ü (% 2.24) güvenlik/arama; 2’si (% 1.49) vatanseverlik; 2’si 

(% 1.49) denetim/kontrol; 2’si (% 1.49) korku; 2’si (% 1.49) DTM Kuleleri; 2’si 

(% 1.49) saldırının ticarileşmesi; 2’si (% 1.49) patlama; 2’si (% 1.49) şok; 2’si (% 

1.49) panik; ve 37’si (% 27.61) fotoğrafta yer alan kişilerin isimlerinden 

oluşmaktadır; 12 fotoğraf alt yazısı ise diğer temalar arasında dağılım 

göstermektedir. Cumhuriyet gazetesi’nde yayımlanmış bulunan haber 

fotoğraflarından 28’i (% 23.72) savaş; 15’i (% 12.71) ölenler; 14’ü (% 11.86) 

saldırı; 10’u (% 8.47) çaresizlik; 5’i (% 4.23) intikam; 5’i (% 4.23) yaralılar; 5’i 

(% 4.23) panik; 4’ü (% 3.38) vatanseverlik; 3’ü (% 2.54) enkaz; 3’ü (% 2.54) 

DTM Kuleleri; 3’ü (% 2.54) göç; 3’ü (% 2.54) ekonomik kayıplar; 2’si (% 1.69) 

dehşet; 2’si (% 1.69) teröristler; 2’si (% 1.69) terör ve 2’si (% 1.69) fotoğrafta yer 

alan kişilerin isimlerinden oluşmaktadır. 12 fotoğraf alt yazısı ise diğer temalar 

arasında dağılım göstermektedir. Zaman gazetesi’nde yayımlanmış bulunan haber 

fotoğraflarından 15’i (% 25.42) savaş; 6’sı (% 10.16) çaresizlik; 4’ü (% 6.77) 
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ölenler; 3’ü (% 5.08) saldırı; 3’ü (% 5.08) intikam; 3’ü (% 5.08) terör; 3’ü (% 

5.08) Afganistan/Taliban; 2’si (% 3.38) enkaz; 2’si (% 3.38) panik; 2’si (% 3.38) 

şok; 2’si (% 3.38) göç ve 8’i (% 13.55) fotoğrafta yer alan kişilerin isimlerinden 

oluşmaktadır. 6 fotoğraf alt yazısı ise diğer temalar arasında dağılım göstermektedir. 

 

Tez çalışması bağlamında ele alınan 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin 

fotoğrafların fotoğraf üst yazısı kullanımına göre gazeteler bazında dağılımı 

incelendiğinde, Hürriyet gazetesi’nde 185 (% 77.40), Cumhuriyet gazetesi’nde 41 (% 

28.27), Zaman gazetesi’nde 66 (% 62.85) fotoğraf üst yazısı bulgulanmış olup; 

Hürriyet gazetesi’nde 54 (% 22.6), Cumhuriyet gazetesi’nde 104 (% 71.73), Zaman 

gazetesi’nde 39 (% 37.15) haber fotoğrafında, fotoğraf üst yazısına yer verilmediği 

gözlemlenmiştir. Üst yazısı bulunan 292 fotoğraftan toplam 49’u olumlu [Hürriyet 

gazetesi’nde 28 adet (% 9.58), Cumhuriyet gazetesi’nde 11 adet (% 3.76), Zaman 

gazetesi’nde 10 adet (% 3.44)]; 88’ü nötr [Hürriyet gazetesi’nde 67 adet (% 22.94), 

Cumhuriyet gazetesi’nde 3 adet (% 1.02), Zaman gazetesi’nde 18 adet (% 6.17)] ve 

155’i de olumsuz [Hürriyet gazetesi’nde 90 adet (% 30.82), Cumhuriyet 

gazetesi’nde 27 adet (% 9.24), Zaman gazetesi’nde 38 adet (% 13.03)] bir içerikle 

sunulmuştur. Fotoğraf üst yazı temalarının gazeteler bazında dağılımına bakıldığında 

ise Hürriyet gazetesi’nde yayımlanmış bulunan haber fotoğraflarından 32’si (% 

17.29) terör; 31’i (% 16.75) savaş; 24’ü (% 12.97) teröristler; 15’i (% 8.10) saldırı; 

14’ü (% 7.56) intikam; 11’i (% 5.94) ölenler; 6’sı (% 3.24) panik; 5’i (% 2.70) şok; 

5’i (% 2.70) göç; 5’i (% 2.70) dehşet; 4’ü (% 2.16) enkaz; 3’ü (% 1.62) DTM 

Kuleleri; 3’ü (% 1.62) Afganistan/Taliban; 3’ü (% 1.62) güvenlik/arama; 3’ü (% 

1.62) vatanseverlik; 2’si (% 1.08) çaresizlik ve 2’si (% 1.08) denetim/kontrol’den 
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oluşmaktadır. 7 fotoğraf üst yazısı ise diğer temalar arasında dağılım göstermektedir. 

Cumhuriyet gazetesi’nde yayımlanmış bulunan haber fotoğraflarından 12’si (% 

29.26) savaş; 8’i (% 19.51) saldırı; 5’i (% 12.19) terör; 4’ü (% 9.75) ekonomik 

kayıplar; 2’si (% 4.87) şok ve 2’si (% 4.87) intikam’dan oluşmaktadır. 8 fotoğraf 

üst yazısı ise diğer temalar arasında dağılım göstermektedir. Zaman gazetesi’nde 

yayımlanmış bulunan haber fotoğraflarından 12’si (% 18.18) terör; 8’i (% 12.12) 

savaş; 6’sı (% 9.09) saldırı; 5’i (% 7.57) şok; 3’ü (% 4.54) ölenler; 3’ü (% 4.54) 

vatanseverlik; 3’ü (% 4.54) Afganistan/Taliban; 2’si (% 3.03) enkaz; 2’si (% 3.03) 

intikam; 2’si (% 3.03) Amerikan ordusu; 2’si (% 3.03) çaresizlik; 2’si (% 3.03) 

dehşet; 2’si (% 3.03) panik ve 4’ü (% 6.06) fotoğrafta yer alan kişilerin 

isimlerinden oluşmaktadır. 10 fotoğraf üst yazısı ise diğer temalar arasında dağılım 

göstermektedir. 

 

Fotoğraf kullanım oranın fazlalığı görsel bir kargaşanın gazete üzerinde 

yaşandığı hissini vermektedir. Buna karşın Zaman gazetesi muhafazakar yapısı 

gereği tercih ettiği fotoğraflarda (özellikle Laden) İslam ve terör olgusunu bir araya 

getirecek görsel göstergeleri ayıklamaktadır. Nitekim gazetede yer alan Laden 

fotoğrafları genellikle yüz kısmı görülecek şekilde çerçevelenmiş, elinde bulunan 

silahı göstermemeye titizlenen bir üslubu benimsemiştir. Cumhuriyet  gazetesinde 

yer alan Laden fotoğrafları, Zaman gazetesine sınırlı ölçüde de olsa benzerlik 

göstermektedir. Eli silahlı Laden fotoğrafı çok az kullanılmıştır. Fotoğrafla birlikte 

kullanılan manşet ve fotoğraf alt yazısı konusunda en tutarlı gazete Cumhuriyet 

gazetesiyken; en tutarsız olan ise Hürriyet gazetesidir. Nitekim pek çok haber 

fotoğrafı ile fotoğraf alt yazısı tutarlılık göstermemektedir.  
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Gerçekleştirilen araştırma kapsamında bulgulanan haber fotoğraflarının haber 

kategorilerine göre sunumu gazeteler baz alınarak incelendiğinde, Hürriyet 

gazetesinde yer alan haber fotoğraflarının 27’sinin (% 11.29) flash haber, 73’ünün 

(% 30.58) manşet haber; 48’inin (% 20.08) genel haber, 46’sının (% 19.24) 

derinlemesine haber, 20’sinin (% 8.36) magazin, 4’ünün (% 1.67) polis/adliye, 

21’inin (% 8.78) siyasi/politik haber kategorisi altında yer aldığı bulgulanmıştır. 

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber fotoğraflarına bakıldığında 7’sinin (% 4.85) 

flash haber, 24’ünün (% 16.55) manşet haber; 24’ünün (% 16.55) genel haber, 

15’inin (% 10.34) derinlemesine haber, 7’sinin (% 4.82) magazin, 68’inin (% 46.89) 

siyasi/politik haber kategorisi altında yer aldığı bulgulanmıştır. Zaman gazetesinde 

yer alan haber fotoğraflarına bakıldığında 10’unun (% 9.52) flash haber, 25’inin (% 

23.80) manşet haber; 25’ünün (% 23.84) genel haber, 11’inin (% 10.47) 

derinlemesine haber, 3’ünün (% 2.85) magazin, 1’inin (% 0.95) polis/adliye, 30’unun 

(% 28.57) siyasi/politik haber kategorisi altında yer aldığı bulgulanmıştır.  

 

Cumhuriyet gazetesi olayı ağırlıklı olarak siyasi/politik haber formatında 

sunma yoluna giderken; Hürriyet gazetesi daha çok kişileştirmelere yer vermesinden 

ötürü genel haber ve genel haber formatını tercih etmiştir. Zaman gazetesi 

siyasi/politik haber fotoğrafı kullanımı açısından Cumhuriyet gazetesiyle benzerlik 

göstermesine karşın; her iki gazeteden de ayrılarak olayları magazinleştirmeden 

sunmayı yeğlemiştir. Burada gazeteler bağlamında haber formatlarındaki 

farklılaşmaların en önemli nedeni ideolojik olarak haberlerin kurgulanmasında farklı 

stratejilerin güdülmesidir. 
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Bu tez çalışma bağlamında incelenen gazetelerde araştırma konusuyla ilgili 

olarak yayımlanan haber fotoğraflarından 198’i (% 40.5) 11 Eylül 2001 Olayı’yla 

doğrudan ilgili [Hürriyet gazetesinde 97 (% 19.83), Cumhuriyet gazetesinde 67 (% 

13.72) ve Zaman gazetesinde 34 (% 6.95)]; 286’sı (% 58.5) 11 Eylül 2001 Olayı’yla 

dolaylı olarak ilgili [Hürriyet gazetesinde 140 (% 28.62), Cumhuriyet gazetesinde 75 

(% 15.33) ve Zaman gazetesinde 71 (% 14.55)] bir içerikle sunulmuştur.  

 

Bu bulgular, gazetelerin yayın politikaları gereği gündemde tutmak istedikleri 

sürece gerekli gördükleri sayıda fotoğrafları kullanma yoluna gittiklerini 

göstermektedir. 

 

İncelenen haber fotoğrafları kapsamında fotoğraf kaynağının (kişi ve kurum) 

belirtilmesine ilişkin olarak gazeteler bazında dağılıma bakıldığında, Hürriyet 

gazetesinde yer alan toplam 50 haber fotoğrafının [19’u (% 7.94) AP, 13’ü (% 6.3) 

TV, 8’i (% 3.34) REUTERS ve 8’i (% 3.34) diğer kaynaklar]; Cumhuriyet 

gazetesinde yer alan toplam 89 haber fotoğrafının [43’ü (% 29.65) REUTERS, 28’i 

(% 19.31) AP, 3’ü (% 2.06) AFP ve 15’si (% 10.35) diğer kaynaklar] ve Zaman 

gazetesinde yer alan toplam 16 haber fotoğrafının [8’i (% 7.61) REUTERS, 3’ü (% 

2.85) AP ve 5’i (% 7.25) diğer kaynaklar] kaynağının belirtildiği saptanmıştır.  

 

İncelenen haber fotoğrafları kapsamında haber kaynağının (kişi ve kurum) 

belirtilmesine ilişkin olarak gazeteler bazında dağılıma bakıldığında, Hürriyet 

gazetesinde yer alan toplam 90 haber fotoğrafının [43’ü (% 17.99) muhabir, 10’u (% 

4.18) AP, 22’si (% 9.20) DHA, 4’ü (% 1.67) CNN ve 11’i (% 4.61) diğer kaynaklar]; 
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Cumhuriyet gazetesi’nde yer alan toplam 24 haber fotoğrafının [11’i (% 7.58) 

muhabir, 6’sı (% 4.13) AA ve 7’si (% 4.84) diğer kaynaklar] ve Zaman gazetesi’nde 

yer alan toplam 46 haber fotoğrafının [25’i (% 23.80) muhabir, 6’sı (% 5.71) 

REUTERS, 5’i (% 4.76) AA ve 9’u (% 11.53) diğer kaynaklar] kaynağının 

belirtildiği saptanmıştır. 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin olarak yayımlanan haber 

fotoğraflarını çekmiş bulunan fotoğrafçılara ait bilgilere yer verilip verilmediğine 

dair yapılan araştırmada ise Hürriyet gazetesi’nde 18 (% 3.68); Cumhuriyet 

gazetesi’nde 2 (% 0.41) ve Zaman gazetesi’nde 2 (% 0.41) olmak üzere toplam 22 

fotoğrafta künye bilgileri bulgulanmıştır.  

 

Yukarıda elde edilen bulgular doğrultusunda yapılacak olan bir 

değerlendirmede, uluslararası tek taraflı haber akışının haber fotoğrafı bağlamında da 

yaşanmakta olduğu sonucu çıkarılabilir. Farklı kaynaklardan (ajans ve muhabir) 

görüntü alınamaması, haber kaynakları ve onları kontrol edenler tarafindan 

istenilenin sunulması, istenilenin de gizlenmesi politikaları ön plana çıkmaktadır. 

Burada daha kaynağa ulaşma aşamasında bir yönlendirmeden söz etmek yanlış 

olmaz.   

 

Tez çalışması kapsamında bulgulanan haber fotoğraflarına konu olan 

görüntülere gazeteler bağlamında bakıldığında, Hürriyet gazetesinde yer alan 239 

fotoğraftan % 13.80’inin Usama Bin Laden görüntülerinden; % 6.27’sinin 

teröristlerin görüntülerinden; % 5.02’sinin George W. Bush; ünlü/tanınmış kişiler ile 

savaş araçları ve askerlere ait görüntülerden; diğer fotoğrafların içeriklerine ait 

bilgiler Tablo 13’de görülmektedir.  
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Tablo 13. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğraflara Konu Olan Görüntülerin Hürriyet 

Gazetesindeki Dağılımı (N=239) 

Fotoğraf Konusu Frekans
Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Fotoğraf Konusu Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Usame Bin Laden 33 13.80 Sevinç ve Kutlama 

Görüntüleri 4 1.67 

Teröristler 15 6.27 Anma Törenleri 3 1.25 
George W. Bush 12 5.02 Vatanseverlik 3 1.25 

Ünlü/Tanınmış Kişiler 12 5.02 Çeşitli 
Gösteriler/Protestolar 3 1.25 

Savaş Araçları ve 
Askerler 12 5.02 

İkiz Kulelere Çarpan 
Uçak ve Yanan Bina 
Görüntüleri 

3 1.25 

Kurbanlar 11 4.60 Saddam Hüseyin 3 1.25 
Çöken Binalar/Kaçışan 
İnsanlar 10 4.18 Çakılan Uçaklar 3 1.25 

Asker ve Polis 
‘Güvenlik’ 9 3.76 Molla Kör İmam 3 1.25 

İkiz Kulelere Çarpan 
Uçak 8 3.34 Taliban Yetkilileri 2 0.83 

Yetkili Devlet Adamları 7 2.92 Türk Devlet Adamları 2 0.83 
Çöküntü Sonrası Arama 
Kurtarma Görüntüleri 7 2.92 Kadın ve Erkek Afganlılar 2 0.83 

Yas ve Dua Görüntüleri 5 2.09 Çöküntü Sonrası Toz 2 0.83 
Yanan Bina 5 2.09 Pentagon’a Düşen Uçak 2 0.83 
Çöküntü Sonrasında 
Caddeler 4 1.67 Tozdan Etkilenen Bireyler 2 0.83 

Borsa ve Ekonomi 4 1.67 
Yanan Binadan Atlayan 
ve Kurtarılmayı 
Bekleyenler 

2 0.83 

Saldırı Sonrası DTM 4 1.67 Diğer 34 14.39 
Yaralılar ve Sağlık 
Ekipleri 4 1.67  

Saldırı Öncesi DTM 4 1.67 Toplam 239 100 

 
 
Bulgulanan haber fotoğraflarına konu olan görüntülere gazeteler bağlamında 

bakıldığında, Cumhuriyet gazetesinde yer alan 145 fotoğraftan % 11.72’si çeşitli 

gösteri ve protesto görüntülerinden; % 8.27’si savaş araçları ve askerlere ait 

görüntülerden; % 7.58’i kadın/erkek Afganlılara ait görüntülerinden ve % 6.21’i yas 

ve dua eden insanlara ait görüntülerden oluşmaktadır. Diğer fotoğrafların içeriklerine 

ait bilgiler Tablo 14’te görülmektedir.  
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Tablo 14. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğraflara Konu Olan Görüntülerin Cumhuriyet 
Gazetesindeki Dağılımı (N=145) 

Fotoğraf Konusu Frekans
Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Fotoğraf Konusu Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Çeşitli 
Gösteriler/Protestolar 17 11.72 Ünlü/Tanınmış Kişiler 3 2.06 

Savaş Araçları ve 
Askerler 12 8.27 Kurbanlar 3 2.06 

Kadın ve Erkek 
Afganlılar 11 7.58 Asker ve Polis 

‘Güvenlik’ 3 2.06 

Yas ve Dua Görüntüleri 9 6.21 İkiz Kulelere Çarpan 
Uçak 3 2.06 

George W. Bush 8 5.55 Yardım Amaçlı 
Etkinlikler 3 2.06 

Anma Törenleri 8 5.55 Yangına Müdahale 
Eden İtfaiyeciler 2 1.37 

Usame Bin Laden 7 4.82 Çöküntü Sonrası Toz 2 1.37 
Çöküntü Sonrası Arama 
Kurtarma Görüntüleri 6 4.13 Binalardan Atlayan 

İnsanlar 2 1.37 

Sevinç ve Kutlama 
Görüntüleri 4 2.75 Yaralılar ve Sağlık 

Ekipleri 2 1.37 

Saldırı Sonrası DTM 4 2.75 Çöküntü Sonrasında 
Caddeler 2 1.37 

Vatanseverlik 4 2.75 Çöken Binalar/Kaçışan 
İnsanlar 2 1.37 

Taliban Yetkilileri 4 2.75 Yetkili Devlet Adamları 2 1.37 
Borsa ve Ekonomi 4 2.75 Diğer 17 11.72 

Toplam 145 100 

 
 
 

Haber fotoğraflarına konu olan görüntülere gazeteler bağlamında 

bakıldığında, Zaman gazetesinde yer alan 105 fotoğraftan % 8.57’si savaş araçları ve 

askerler; çeşitli gösteri/protesto; George W. Bush; kadın/erkek Afganlılar ile  çeşitli 

sevinç ve gösterilere ait görüntülerden oluşmaktadır. Diğer fotoğrafların 

görüntülerinin içeriklerine ait bilgiler Tablo 15’de görülmektedir.  
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Tablo 15. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğraflara Konu Olan Görüntülerin Zaman 
Gazetesindeki Dağılımı (N=105) 

Fotoğraf Konusu Frekans
Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Fotoğraf Konusu Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Savaş Araçları ve 
Askerler 9 8.57 Çöküntü Sonrası Arama 

Kurtarma Görüntüleri 3 2.85 

Çeşitli 
Gösteriler/Protestolar 9 8.57 Vatanseverlik 3 2.85 

George W. Bush 9 8.57 Saldırı Öncesi DTM 3 2.85 
Kadın ve Erkek 
Afganlılar 9 8.57 Türk Devlet Adamları 3 2.85 

Sevinç ve Kutlama 
Görüntüleri 9 8.57 Ünlü/Tanınmış Kişiler 2 1.90 

Usame Bin Laden 8 7.61 Taliban Yetkilileri 2 1.90 

Saldırı Sonrası DTM 6 5.71 İkiz Kulelere Çarpan Uçak ve 
Yanan Bina Görüntüleri 2 1.90 

Yas ve Dua 
Görüntüleri 6 5.71 Pentagon’a Düşen Uçak 2 1.90 

Anma Törenleri 4 3.80 Diğer 12 11.52 
Yanan Bina 4 3.80 Toplam 105 100 

 
 

Gazetelerde yer alan görüntülere ilişkin olarak karşılaştırmalı bir 

değerlendirme yapıldığında Hürriyet gazetesinin olayı kişiler üzerinden kurguladığı 

açıkça görülmektedir. Vurgulamalar doğrudan teröristlere ve olayın sorumlusu olan 

kişiye yöneliktir. Cumhuriyet gazetesi ise kişileştirme yapmadan olayın sonuçlarını 

vermeyi tercih etmiştir. Zaman gazetesi de kişileştirmelere başvurmaması açısından 

Cumhuriyet gazetesiyle benzerlik göstermektedir. Ancak, diğer gazetelerde olayın 

sorumlusu ve sorumluları olarak anılan kişilere dair haber fotoğrafı kullanmamayı ya 

da kullanıyorsa önemsizleştirecek derecede boyutlarını küçültmek suretiyle sunma 

yoluna gitmiştir.   

 

11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber fotoğraflarının gazetelerdeki yansıtılış 

biçimine yönelik incelemede, Hürriyet gazetesi’nde yer alan toplam 239 haber 
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fotoğrafından 87’sinin  (% 36.40) genel plan; 65’inin (% 27.19) orta plan; 79’unun 

(% 33.05) yakın plan; 8’inin (% 3.36) detay ve aynı görsel çerçeve içerisinde bütün 

çekim ölçeklerini içinde barındıran görüntülerden oluşturulduğu bulgulanmıştır. 

Cumhuriyet gazetesi’nde yer alan toplam 145 haber fotoğrafından 66’sının (% 45.51) 

genel plan; 57’sinin (% 39.31) orta plan ve 22’sinin (% 15.18) yakın plan; 

görüntülerden oluşturulduğu bulgulanmıştır. Zaman gazetesi’nde yer alan toplam 105 

haber fotoğrafından 43’ünün  (% 40.95) genel plan; 33’ünün (% 31.42) orta plan; 

24’ünün (% 22.85) yakın plan; 5’inin (% 4.78) detay ve aynı görsel çerçeve 

içerisinde bütün çekim ölçeklerini içinde barındıran görüntülerden oluştuğu 

bulgulanmıştır. 

 

İnceleme kapsamında gazete içerisine görsel malzemenin kullanımına ilişkin 

bulgulara bakıldığında, Hürriyet gazetesinde yayımlanan fotoğraflardan 214’ünün (% 

89.53) salt fotoğraf, 15’inin (% 6.28) fotoğraf ve çizim ve 10’unun da (% 4.19) salt 

çizim olduğu; Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan fotoğraflardan 103’ünün (% 

93.81) salt fotoğraf, 7’sinin (% 4.82) fotoğraf ve çizim ve 2’sinin de (% 1.37) salt 

çizim olduğu; Zaman gazetesinde yayımlanan fotoğraflardan 103’ünün (% 98.09) 

salt fotoğraf ve 2’sinin ise (% 1.91) fotoğraf ve illüstrasyon olduğu saptanmıştır. 

 

Haber fotoğraflarının ilgi çekicilik düzeyi sorgulandığında, Hürriyet 

gazetesi’nde kullanılan haber fotoğraflarından % 33.89’unun büyük puntolu yazı 

karakteriyle biçimlendirilmiş üst/alt yazı ile birlikte kullanıldığı; % 15.48’inin büyük 

puntolu yazı karakteriyle biçimlendirilmiş ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş 

fotoğraf üstü/altı yazısı ile birlikte kullanılan düşündürücü fotoğraf olduğu ve % 
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15.06’sının renkli ve büyük puntolu yazı karakteriyle sunulan üst/alt yazısı ile 

birlikte kullanıldığı görülmüştür. Hürriyet gazetesinin 11 Eylül 2001 Olayı’nı haber 

fotoğraflarında yansıtış biçimine ilişkin okuyucusuna kodladığı ilgi çekicilik 

düzeylerine dair ayrıntılı bilgi Tablo 16’da sunulmaktadır.  

 
Tablo 16. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Hürriyet Gazetesinde 

Yansıtılış Biçimi (N=239) 
İlgi Çekicilik Düzeyi 

Frekans 
Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakteriyle biçimlendirilmiş 
ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş düşündürücü fotoğraf kullanımı 12 5.02 

Fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakterinin kullanımı 81 33.89 
Düşündürücü fotoğraf kullanımı 14 5.85 
Fotoğraf üstü/altı renkli, büyük puntolu yazı karakterinin kullanımı 36 15.06 
Fotoğraf üstü/altı renkli, büyük puntolu yazı karakteriyle 
biçimlendirilmiş ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş şok edici ve 
düşündürücü fotoğraf kullanımı 

24 10.05 

Şok edici ve düşündürücü fotoğraf kullanımı 6 2.53 
Fotoğraf üstü/altı renkli yazı karakteri kullanımı 14 5.85 
Fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakteriyle biçimlendirilmiş 
ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş, düşündürücü fotoğraf kullanımı 37 15.48 

Farklı fotoğraflardan oluşturulan kolaj görüntü kullanımı 8 3.34 
Diğer 7 2.94 
Toplam 239 100 

 
 

Cumhuriyet gazetesi üzerinde yapılan incelemelerde 11 Eylül 2001 Olayı’na 

ilişkin kullanılan haber fotoğraflarının ilgi çekicilik düzeyi sorgulandığında, 

kullanılan haber fotoğraflarından % 45.51’inin düşündürücü fotoğraflardan oluştuğu 

ve % 39.31’inin büyük puntolu yazı karakteriyle biçimlendirilmiş ve/veya dikkat 

çekici hale getirilmiş fotoğraf üstü/altı ile birlikte sunulan düşündürücü 

fotoğraflardan oluştuğu bulgulanmıştır. Cumhuriyet gazetesinin 11 Eylül 2001 

Olayı’nı haber fotoğraflarında yansıtış biçimine ilişkin okuyucusuna kodladığı ilgi 

çekicilik düzeylerine dair ayrıntılı bilgi Tablo 17’de sunulmaktadır.  
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Tablo 17. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Cumhuriyet Gazetesinde 
Yansıtılış Biçimi (N=145) 

İlgi Çekicilik Düzeyi Frekans 
Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Düşündürücü fotoğraf kullanımı 66 45.51 
Fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakteriyle biçimlendirilmiş 
ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş, düşündürücü fotoğraf 
kullanımı 

57 39.31 

Şok edici ve düşündürücü fotoğraf kullanımı 9 6.24 
Fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakterinin kullanımı 3 2.06 
Kolaj 2 1.37 
Diğer 8 5.51 
Toplam 145 100 

 

 

İncelenen konu kapsamında ele alınan gazeteler bağlamında bulgulanan haber 

fotoğraflarının ilgi çekicilik düzeyi sorgulandığında, Zaman gazetesinde kullanılan 

haber fotoğraflarından % 28.57’sinin büyük puntolu yazı karakteriyle 

biçimlendirilmiş ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş fotoğraf üstü/altı ile birlikte 

sunulan düşündürücü fotoğraflardan; % 25.71’inin büyük puntolu yazı karakteriyle 

biçimlendirilmiş olduğu ve % 19.04’ünün düşündürücü fotoğraf olarak kullanıldığı 

saptanmıştır. Zaman gazetesinin 11 Eylül 2001 Olayı’nı haber fotoğraflarında 

yansıtış biçimine ilişkin okuyucusuna kodladığı ilgi çekicilik düzeylerine dair 

ayrıntılı bilgi Tablo 18’de sunulmaktadır.  
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Tablo 18. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Haber Fotoğraflarının Zaman 
Gazetesinde Yansıtılış Biçimi (N=105) 

 
 
İlgi Çekicilik Düzeyi Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

(%) 
Fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakteriyle biçimlendirilmiş 
ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş düşündürücü fotoğraf kullanımı 30 28.57 

Fotoğraf üstü/altı büyük puntolu yazı karakterinin kullanımı 27 25.71 
Düşündürücü fotoğraf kullanımı 20 19.04 
Şok edici ve düşündürücü haber fotoğrafı kullanımı 9 6.20 
Fotoğraf üstü/altı renkli yazı karakteri kullanımı 5 4.79 
Fotoğraf üstü/altı renkli, büyük puntolu yazı karakteriyle 
biçimlendirilmiş ve/veya dikkat çekici hale getirilmiş şok edici ve 
düşündürücü fotoğraf kullanımı 

2 1.90 

Diğer 12 11.42 
Toplam 105 100 

 

 

 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin Hürriyet gazetesinde yer alan haber 

fotoğraflarındaki görsel yoğunluk incelendiğinde, (a) görüntülerden  68’inde (% 

28.45) 11 Eylül 2001 Olayı ile bağlantılı olmasına rağmen, saldırı anını ve 

sonrasındaki sonuçları doğrudan göstermeyen tek fotoğraftan oluşan haberlerden 

oluştuğu; (b) fotoğraflardan 43’ünde ise (% 17.9) 11 Eylül 2001 Olayı’yla bağlantılı 

haber fotoğrafları kullanılmış olmasına karşın olay anını gösteren görüntülerin tercih 

edilmediği; (c) konuyla ilgili tercih edilen haber fotoğraflarının 16’sı (% 6.69) 11 

Eylül 2001 Olayı ile bağlantılı sadece genel plan çekim ölçeğiyle gerçekleştirilmiş, 

birden fazla görüntüyü içinde barındırdığı; (ç) 15’inde (% 6.27) ise konuyla 

doğrudan ilişkili ‘tek’ haber fotoğrafı tercih edildiği ve (d) 12’sinde (% 5.02) de 11 

Eylül 2001 ile bağlantılı ve metin ağırlıklı farklı haberlerin sunumunda olay anının 

sembolü olan görüntülerin tercih edilmediği bulgulanmıştır. Cumhuriyet gazetesi’nde 

yer alan haber fotoğraflarındaki görsel yoğunluk incelendiğinde, (a) haberlerde tercih 

edilen görüntülerden 55’inde (% 37.93) 11 Eylül ile bağlantılı olmasına rağmen, 
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saldırı anını ve sonrasındaki sonuçları doğrudan göstermeyen ‘tek’ fotoğrafın 

bulunduğu; (b) 21’inde (% 14.48) 11 Eylül 2001 Olayı ile bağlantılı ve metin 

ağırlıklı, farklı haberlerin sunumunda olay anının sembolü olan görüntülerin tercih 

edilmediği; (c) 14’ünde (% 9.65) 11 Eylül 2001 Olayı ile bağlantılı haberler ‘tek’ 

haber fotoğrafıyla ifade edildiği; (d) 13’ünde (% 8.96) 11 Eylül 2001 Olayı ile ilgili 

‘tek’ haber fotoğrafı kullanıldığı; (e) 13’ünde (% 8.96)  11 Eylül 2001 Olayı ile 

bağlantılı haber fotoğrafları kullanılmış olmasına karşın olay anını gösteren 

görüntülerin tercih edilmediği, birden fazla görüntü içeren fotoğrafların kullanıldığı 

bulgulanmıştır. Zaman gazetesi’nde yer alan haber fotoğraflarındaki görsel yoğunluk 

incelendiğinde, (a) görüntülerden 38’inin (% 36.19) 11 Eylül 2001 Olayı ile 

bağlantılı olmasına rağmen, saldırı anını ve sonrasındaki sonuçları doğrudan 

göstermeyen tek fotoğraftan oluşan haberlerden meydana geldiği; (b) fotoğraflardan 

20’sinde (% 19.04) 11 Eylül 2001 Olayı ile bağlantılı ve metin ağırlıklı farklı 

haberlerin sunumunda olay anının sembolü olan görüntülerin tercih edilmediği; (c) 

12’sinde (% 11.42) 11 Eylül 2001 Olayı ile ilgili ‘tek’ haber fotoğrafına yer verildiği; 

(d) 10’unda (% 9.52) da 11 Eylül 2001 Olayı ile bağlantılı, birden fazla görüntü 

içeren haber fotoğrafları kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 

İncelenen tüm gazetelerde ağırlıklı olarak genel plan görüntülerinin 

kullanımının nedeni, haber ve fotoğraf kaynağı olarak benzer kurum ve 

kuruluşlardan yararlanmış olmalarından ileri gelmektedir. Bununla beraber, gazeteler 

arasındaki farklılaşma grafik ve illüstrasyon kullanımında ortaya çıkmaktadır. Yayın 

politikalarından kaynaklanan bu uygulamanın bir diğer göstergesi de fotoğrafların 
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sunumunda seçilen kavramların ve yazı karakterinin (punto, kalınlık, italik olup 

olmama, renk vb.) kullanımındaki değişimdir.  

 

11 Eylül 2001 Olayı’nın haber fotoğraflarında sunuluşuna ilişkin yapılan 

incelemede 489 fotoğrafın mekanına ilişkin gazeteler özelinde yapılan sorgulamada, 

Hürriyet gazetesinin kullandığı haber fotoğraflarından 35’inin (% 14.64) iç mekanı; 

118’inin (% 49.37) dış mekanı yansıttığı; 86’sının (% 35.99) ise mekanının 

tanımlanamadığı bulgulanmıştır. Cumhuriyet gazetesinin kullandığı haber 

fotoğraflarından 17’sinin (% 11.72) iç mekanı; 106’sının (% 73.10) dış mekanı 

yansıttığı; 22’sinin (% 15.18) ise mekanının tanımlanamadığı saptanmıştır. Zaman 

gazetesinde yer alan 11 Eylül 2001 Olayı konulu haber fotoğraflarının 

incelenmesinde ise kullanılan haber fotoğraflarından 312’sinin (% 11.42) iç mekanı; 

72’sinin (% 68.57) dış mekanı yansıttığı; 21’inin (% 20.01) ise mekanının 

tanımlanamadığı bulgulanmıştır.    

 

İnceleme kapsamında gazete içerisine görsel malzemenin kullanımına ilişkin 

bulgulara bakıldığında, Hürriyet gazetesinde yer alan haber fotoğrafından 164’ünde 

(% 68.61) normal (göz seviyesi) çekim açısı; 39’unda (% 16.31) alt açı; 30’unda (% 

13.1) üst açı 6’sında (% 2.53) ise tüm çekim ölçeklerini içinde barındıran haber 

fotoğraflarının kullanıldığı saptanmıştır. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber 

fotoğrafından 106’sında (% 73.10) normal (göz seviyesi) çekim açısı; 21’inde (% 

14.48) alt açı; 16’sında (%11.03) üst açı 2’sinde (% 1.34) ise tüm çekim ölçeklerini 

içinde barındıran haber fotoğraflarının kullanıldığı saptanmıştır. Zaman gazetesinde 

yer alan haber fotoğrafından 61’inde (% 58.09) normal (göz seviyesi) çekim açısı; 
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26’sında (% 24.77) alt açı; 18’inde (% 17.14) üst açı barındıran haber 

fotoğraflarının kullanıldığı saptanmıştır.  

 

Uçakların kulelere çarpmasıyla başlayan sürecin devamında olaylar dış 

mekanlar bağlamında  görüntülenmiştir. İç mekanlara ait olan görüntüler (anma 

törenleri sırasında gösterilen kilise mekanı, mağarada gösterilen Usame Bin Laden, 

yardım etkinliklerinde Arafat’ın kan verdiği hastane görüntüsü vb.) olayın sonrasında 

belirli bir süreci göstermektedir. Bu sürecin bakış açıları bağlamındaki yansıması ise 

ağırlıklı olarak normal (göz seviyesi) şeklinde ifade edilebilir.  

     

11 Eylül 2001 Olayı’na ait haber fotoğraflarının Hürriyet gazetesi üzerinde 

yer alışındaki “fotoğrafik orijinallik” düzeylerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda, 

80’inin (% 33.47) kadrajlanmasında (çerçevelenmesinde) deformasyon (biçim 

bozumu); 85’inin (% 24.26) deforme edilip, bulunduğu yüzeyden ayrıştırılmak 

suretiyle arka fonunun temizlendiği (decupe edildiği); 16’sının (% 6.71) üzerinde 

yapılan işlemeye dair belirgin izler taşımadığı dolayısıyla belirsiz olduğuna karşın; 

85’inin (35.56) ise görüntüye konu olan olayı olduğu gibi yansıttığı saptanmıştır. 

Cumhuriyet gazetesi üzerinde yer alışındaki “fotoğrafik orijinallik” düzeylerine 

ilişkin yapılan incelemede, 65’inin (% 44.82) kadrajlanmasında (çerçevelenmesinde) 

deformasyon (biçim bozumu); 17’sinin (% 11.72) deforme edilip, bulunduğu 

yüzeyden ayrıştırılmak suretiyle arka fonunun temizlendiği (decupe edildiği); 2’sinin 

(% 1.4) üzerinde yapılan işlemeye dair belirgin izler taşımadığı dolayısıyla belirsiz 

olduğuna karşın; 61’inin (% 35.56) ise görüntüye konu olan olayı olduğu gibi 

yansıttığı saptanmıştır. Zaman gazetesi üzerinde yer alışındaki “fotoğrafik 



 220

orijinallik” düzeylerine ilişkin yapılan incelemede, 56’sının (% 53.33) 

kadrajlanmasında (çerçevelenmesinde) deformasyon (biçim bozumu); 12’sinin (% 

11.42) deforme edilip, bulunduğu yüzeyden ayrıştırılmak suretiyle arka fonunun 

temizlenip (decupe edildiği) kullanılmasına karşın; 37’sinin (% 35.25) ise görüntüye 

konu olan olayı olduğu gibi yansıttığı saptanmıştır.  

 

İncelenen her üç gazetede de fotoğrafların bağlamından koparılıp, farklı 

haberlerle birlikte farklı içeriklerde sunulduğu saptanmıştır. Özellikle Hürriyet ve 

Zaman gazeteleri 11 Eylül 2001 Olayı’nın sunumunda görüntüler üzerinde yoğun 

biçimde deformasyona başvurmuştur. Hürriyet gazetesi, olayı doğrudan bir terör 

eylemi olarak nitelemiş ve Türk okuyucusunu terörizm olgusu üzerinden maniple 

etme amacı gütmüştür. Nitekim sunulan fotoğraflar arasında Abdullah Öcalan 

fotoğraflarına rastlanması amaçlı bir uygulamanın açık bir göstergesidir. Öte yandan 

Zaman gazetesi, terör ve İslam olgularını bir araya getirecek görsel bağlardan 

kaçınmış; sunduğu fotoğrafların boyutlarıyla oynama yoluna gitmiş ve fotoğrafların 

arka fonlarında yer alan bir takım İslami göstergeleri ayıklayarak deformatif 

görüntüler üretmiştir. Cumhuriyet gazetesi de, olayın sunumunda Zaman gazetesi 

kadar olmasa da fotoğraflar üzerinde oynamalar yaparak farklı bağlamlara 

çekilebilen haberler yayımlamış olmakla birlikte mümkün olduğu kadar 

kişileştirmeden uzak durmuştur. Öyle ki, Hürriyet gazetesindeki silahlı Laden  

görüntüleri arasından sadece bir tanesi Cumhuriyet gazetesinde yer almıştır. Buna 

karşın Zaman gazetesinde bu tür görüntülere rastlanmamıştır.  
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Tablo 19. 11 Eylül 2001 Olayı’na İlişkin Fotoğrafların İncelenen Gazeteler 
 Kapsamındaki Farklılıklarının İstatistiksel Analizi 

Analiz Konusu N Chi-
square df 

Asymp. 
Sig. 

(2-sided) 
Fotoğrafların Gazetelerde Yer Aldıkları 
Tarihlere Göre 489 30.577 28 0.336 

Fotoğrafların Türlerine Göre  489 188.714 6 0.000 
Fotoğrafların Konumlarına Göre  489 4.026 6 0.673 
Fotoğrafların Alt Yazılarına Göre  489 26.042 2 0.000 
Fotoğrafların Üst Yazılarına Göre  489 91.101 2 0.000 
Fotoğrafların Kaynaklarına Göre  489 132.631 28 0.000 
Fotomuhabirlerinin İsimlerine Göre  489 10.044 2 0.007 
Fotoğraflara Konu Olan Görüntülere 
Göre  489 173.581 108 0.000 

Fotoğrafların Yansıtılış Şekline Göre  489 30.897 8 0.000 
Fotoğrafların Görsel Yoğunluğuna Göre  489 129.702 50 0.000 
Fotoğraflardaki Mekana Göre  489 27.573 4 0.000 
Fotoğrafların Çekim Açılarına Göre  489 10.905 6 0.091 
Fotoğraflardaki Orijinalliğe Göre  489 31.759 6 0.000 

 p ≤0.005 
 

 Tez çalışması kapsamında 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin fotoğrafların 

Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazeteleri bağlamında farklılıklarının istatistiksel 

analizi yapılmış ve fotoğrafların incelenen gazeteler kapsamında türlerine, alt 

yazılarına, üst yazılarına, kaynaklarına, konu olan görüntülerine, yansıtılış şekline, 

görsel yoğunluğuna, mekana ve orijinalliğne göre anlamlı bir farklılık gösterdikleri; 

gazetelerde yer aldıkları tarihlere, konumlarına, çeken fotomuhabirlerin isimlerine ve 

çekim açılarına göre ise anlamlı bir farklılık göstermedikleri bulgulanmıştır. 

Gazetelerin fotoğraflara yer verdikleri tarihler itibariyle farklılık göstermemesi, 11 

Eylül 2001 Olayı’na ilişkin tepkilerin olayın hemen ardından gelen bir süreçte 

başlaması ve gündemin 11 Eylül teması üzerinden kurgulanmasına dayanmaktadır. 

Gazetelerde yer alan fotoğrafların konumlarına ve çekim açılarına göre farklılık 

göstermemesi ise, dağınık (çok) ve tek parça fotoğraf kullanımının sayfanın benzer 

kesimlerinde yoğunlaşması ve fotoğraf kaynağının belirli haber ajansları (AFP, 
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Reuters, AP) üzerinden dağıtılmasına dayanmaktadır. Gazetelerdeki fotoğraflarda 

fotomuhabir isimlerine göre bir farklılığın bulgulanmamış olması, aynı 

fotomuhabirin farklı haber ajanslarına görüntü vermesi ile Türk yazılı basınında 

haber fotoğrafçılarının isimlerine yer verilmemesi kaynaklıdır. Yukarıda sıralanan 

benzerlikler, çalışmanın temel varsayımını ‘gazetelerdeki ideolojik farklılaşmanın 

taşıyıcı yüzey üzerinde fotoğraf kullanımını farklı kılacağı’ da desteklemektedir.          

 

Yukarıda sözü edilen bulgular çerçevesinde, araştırma kapsamında 

karşılaştırılan temel kavramların ‘olumlu – olumsuz’ kodlama çerçevesinde içerik 

çözümlemesinin yapılması yoluna gidilmiştir. Araştırma kapsamında kodlama 

çizelgesinde en sık tekrar eden ‘teröristler’, ‘saldırı’, ‘savaş’ ve ‘intikam’ 

sözcüklerine ilişkin içerik çözümlemesi şu şekildedir:  

 

Hürriyet gazetesinde yer alan teröristler sözcüğü saldırının kişileştirilmesi 

bağlamında hem en sık telafuz edilen sözcükler, hem de en sık kullanılan görüntüler 

arasında yer almaktadır. Hürriyet gazetesi, teröristler sözcüğünü ‘Eylemleri 50 

terörist gerçekelştirdi. Uçakları kaçıran korsanların çoğu Arap kökenli çıktı. 

Kamikaze pilotların pek çoğunun kimliği belirlendi’, ‘İşte 19 Terörist’, ‘Teröristler, 

kanlı amaçları için kaçırdıkları uçaklara, toplam 77 milyar ödeyerek aldıkları first 

class-birinci sınıf biletlerle bindiler’, ‘Baş terörist Muhammet Atta İstanbul’da’ 

şeklinde geliştirdiği yoğun spekülatif içerikli söylem doğrultusunda Arap/Müslüman 

teröristlerin varlığını olumlayan bir yaklaşım göstermesine karşın, Zaman 

gazetesi’nde ise ‘Teröristler, kaçırdıkları dört yolcu uçağıyla Dünya Ticaret 

Merkezi’ne ve Pentagon’a saldırdılar. Menfur saldırıda binlerce kişi yaşamını 
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yitirdi. Dünya tarihinde ilk kez rastlanan bu tür saldırı karşısında ABD tam 

manasıyla şoka girerken, eylemi kimin yaptığı netlik kazanmadı’, ‘Terörün dini 

olmaz’, ‘Müslüman Terörist Olmaz’, ‘Tüm Müslümanları sorumlu tutamayız’ 

şeklinde kullanılması, saldırıyı yapan kişilerin kimliklerinden ziyade olayın önemini 

vurgulamaktadır. Dahası Zaman gazetesi muhafazakar kimliğini, olayı 

kişileştirmekten kaçınması bağlamında terörist sözcüğünün kullanımında net bir 

şekilde olumsuz tavrını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yapılacak olan 

değerlendirme doğrultusunda teörizmin kaçınılmazlığı karşısında Müslümanların 

terörist olmamasının altı çizilmektedir. Öte yandan, Cumhuriyet gazetesi ise nötr bir 

tavır benimsemiştir. Saldırganlara ilişkin kesin yargılayıcı işfadelerden ısrarla 

kaçınıldığı görülmektedir. Nitekim ‘Zanlıların adları belirlendi’, ibaresinde 

saldırganların hangi milletten olduğu, kökeni ve mensup olduğu inanç sistemine 

ilişkin bir ibare kullanılmamaktadır.  

 

İkinci anahtar sözcük saldırıdır. Hürriyet gazetesinde saldırı sözcüğü ‘saldırı 

öncesinde bol pizza ve porno’, başlıklı haberde oldukça etkili bir kullanım 

göstermektedir. Öyle ki, saldırıyı gerçekleştiren kişileri tüketici ve sapık insanlar 

olarak gösteren yaklaşım, saldırıyı gerçekleştirenleri şeytanlaştıracak derecede 

olumsuz bir çerçeveye koyarken; saldırganlar tarafından kaybedecekleri bir şey 

kalmadıkları için dünya nimetlerinden doyasıya yararlanmak adına olumlulaştırıcı bir 

ibare ortaya koymaktadır. Zaman gazetesinde yer alan manşetler arasında saldırı 

sözcüğünün kullanımında ise ‘4 yolcu uçağını kaçıran teröristler, Dünya Ticaret 

Merkezi ve Pentagon’a intihar saldırıları düzenledi’, ‘En büyük saldırı’, ’Saldırıya 

sevinen Filistinli görüntüleri gerçek değil’, ‘Saldırılar koalisyon işi’ ve ‘Dünya 
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Ticaret Merkezi’ne yönelik saldırı, ABD ve İsrail’e düşman bir koalisyon işi’ 

şeklinde ibarelere rastlanmaktadır. Saldırı sözcüğünün Zaman gazeteside kullanımına 

ilişkin yapılacak olan değerlendirmede saldırı, olumsuz bağlamda kullanılmaktadır. 

Ancak çıkarılacak olan anlamlar arasında Müslümanlara zarar veren zihniyeti temsil 

etmesi açısından tarihinin en büyük saldırısına uğrayan ABD’nin, eden-bulur 

yaklaşımı doğrultusunda yürüttüğü politikaların (İsrail) cezasını çektiği şeklinde 

olumlu bir yaklaşım da ortaya koymaktadır. Dahası, saldırı sonrasında oluşan 

manzaranın Müslümanları suçlayıcı biçimde gelişmesinin yanlış enformasyona 

dayalı olduğunun da altını çizmekte, dolayısıyla saldırının Müslümanlara mal 

edilmesinin yanlışlığını da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yapılacak olan 

değerlendirme sonucunda saldırı sözcüğü Zaman gazetesinde kullanımıyla olumlu 

bir içeriğe sahiptir dememiz mümkündür. Cumhuriyet gazetesi saldırıları neden 

sonuç ilişkisi doğrultusunda bir çizgiye oturtmaktadır. ‘saldırı, ekonomi piyasalarını 

vurdu’, ‘saldırıyla süper güç imajı sarsıldı’ manşetlerinde de görüldüğü gibi olayın 

ekonomik boyutu ve sarsılan süper güç imajı ön plana çıkarılmakta ve olumsuz bir 

çerçeve çizilmektedir. Zaman gazetesinde ise dünyanın jandarması, yenilmez ve 

dokunulmaz mutlak güç olan Amerika’nın da dokunulabilirliği ve/veya zaaflarının 

olabilirliği bağlamında kullanılmıştır. Bu bağlamda Zaman gazetesinde ise 

değerlendirilmekte (üstün savaş gücüne sahip olan ülkelerin de zaafları olabilmesi 

bağlamında) olumlu olarak kullanılmıştır.  

 

Üçüncü anahtar sözcüğümüz olan intikam, Hürriyet gazetesinde ‘Bush’un 

intikam planı: Vereceğimiz ceazayı herkes görecek’, ‘Delil bekleme hemen vur’ 

şeklinde meşru müdafa hakkı doğrultusunda kullanılmıştır ve mağduriyetin 
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meşrulaştırılması bağlamında olumlu bir kullanım içermektedir. Hoşgörünün ve 

dünya insanlarının kaynaştığı yerleşke olan Amerika’nın, kendi toprakları üzerinde 

haksız tecavüze uğradığı, dolayısıyla meşru müdafa hakkının olduğu bağlamında 

olumlayıcı bir yaklaşım doğrultusunda kullanılmaktayken; Zaman gazetesinde 

intikam kelimesi, sonuçları doğrultusunda masum insanların zarar görebileceğini ve 

yaşananların bedeli olamayacağı şeklinde olumsuz bir içerikle kullanılmıştır. Asıl 

ilginç olan Zaman gazetesinin intikam sözcüğünün doğrudan kullanmaktan ziyade 

ima edilerek kullanılması, yani içeriği net bir yaklaşımla ortaya koymamasıdır. 

Bunun sonucunda da olumsuz bir kullanım ortaya çıkmaktadır. Cumhuriyet gazetesi 

ise ‘intikam değil adalet’ şeklinde benimsediği söylemi, topraklarında saldırıya 

uğrayan, önemli kayıplar veren ve terör acısını derinlemesine yaşayan bir milletin, 

intikam almaya kalkmasının doğru olmadığı; “iki yanlış bir doğru oluşturmaz” 

anlayışı doğrultusunda ortaya koyması açısından olumsuz bir yaklaşım sergilemiştir. 

İntikam sözcüğü bağlamında taraf olmama ve/veya nötr kalma şeklinde bir oluşum 

gazeteler üzerinde görülmemektedir.  

 

Dördüncü sözcük ise savaştır. Hürriyet gazetesinde kullanımı açısından 

teröristler sözcüğünün kullanımı kadar etkili olması dikkat çekicidir. Nitekim, ‘3. 

Dünya Savaşı Gibi’, ‘Amerika, dün dört koldan terörün saldırısına uğradı. 

Washington ve New York cehenneme döndü. Beyaz Saray ve ABD ordusu savaş 

durumuna geçti’, ‘Bush’un terörizmle savaş taktiği: Süper silahlar kullanılacak’, 

manşetleri sözcüğün en belirgin kullanımına dair örnekler arasında yer almaktadır. 

Hürriyet gazetesinin anlayışına göre nedenleri ve sonuçları bağlamında 

değerlendirildiğinde terörizmin kökü olarak işaret edilen kaynakların kurutulması 
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gerekmektedir. Bunun için en etkili yol savaşa girmektir. Bu bağlamda Hürriyet 

gazetesi açısından yapılacak olan değerlendirmede, savaş sözcüğü olumlu bir 

çağrışım yapmaktadır. Bir diğer olumlayıcı tarafı da mutlak gücün ve dünya 

jandarmalığının göstergesi olan Amerikan Ordusunun zedelenen itibarının geri 

alınması bağlamında kullanılmaktadır. Yakıp yıkılacak olan yerlerin olumsuz 

coğrafik koşullarının ortaya koyacağı zorluklar, kullanılacak olan silahların üstün 

özellikleri doğrultusunda çözümlenecektir. Bu bağlamda savaş sözcüğü askeri 

mühimmatın ve gücün göstergesi olarak olumlu bir içeriğe sahiptir. Buna karşın 

Zaman gazetesinde ise ‘Savaş sinyalleri’, ‘ABD Başkanı Bush Savaştayız dedi’, 

‘Bush, terörle mücadelenin alışıldık savaşlara çok az benzeyeceğini söylerken; 

Rumsfeld: Büyük çaplı saldırı beklemeyin dedi’  ‘Savaş karşıtı gösteriler’ yanı sıra 

‘Afganistan’dan kaçış bütün hızıyla devam ediyor. Halk mülteci kamplarında 

savaştan beter şartlarda yaşıyor’ şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Yukarıda yer 

alan haber başlıklarında sözcüğün kullanımına ilişkin yapılacak olan bir 

değerlendirme doğrultusunda Zaman gazetesinde yer alan savaş sözcüğü kullanımı, 

iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. İlki, zaten ekonomik açıdan zor durumda olan 

Afgan halkının, teröristleri topraklarında barındırdıklarına ilişkin iddialar 

doğrultusunda cezalandırılacak olmasıdır. Bunun sonucunda pek çok insan göç 

etmek zorunda kalması ve fakir olan halk daha da fakir/sefil duruma gelmesinin 

önünü açacaktır. Dolayısıyla sözcüğün kullanımında olumsuz bir bağlam 

oluşturmaktadır. İkincisi ise teröristleri topraklarında barındırmanın/beslemenin 

bedeli olarak görülen savaş anlayışıdır. Bu yaklaşım savaşın beklendiği kadar kanlı 

ve uzun süreli olmayacağını, ABD’nin yaşadıklarının sorumlularının bulunup 

cezalandırılmasını içerdiği için de olumlu bir söylem içermektedir. Bu bağlamda 
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Zaman gazetesinin net bir yaklaşım koymadığı, daha ziyade politik bir üslup 

takındığı iddia edilebilir. Cumhuriyet gazetesinde ise ‘Tarihin en büyük terörü, süper 

devlet ABD’yi vurdu. İntihar saldırıları yaşamı durdurdu; on binlerce kişi öldü. ABD 

savaş hali ilan etti. Herkes korku içinde’, şeklinde kullanılması aniden oluşan 

durumun ortaya çıkardığı belirsizliği işaret etmektedir. Bu belirsizlik adeta asla 

batmaz diye inşa edilen Titanic yolcu gemisinin buz dağına çarpıp batmasını 

andırmaktadır. Nitekim, kimsenin değil uluslararası platformda saldırmaya cesaret 

edemeyeceği, üstün savaş gücüne sahip, yenilmez tek kutup olan ABD kendi 

toprakları içinde saldırıya uğramış dolayısıyla oluşan olumsuz imaj’ın kurtarılması 

eldeki süper silahların neler yapabilirliğini dünyaya göstermek/ispat etmekle ortadan 

kalkacaktır. Bu bağlamda sözcüğün kullanımı olumludur.  

 

Araştırma kapsamında incelenen haber fotoğraflarının taşıyıcı yüzey 

bağlamında farklı ideolojik platformlarda anlamlandırılması ise Ek 3’te seçilen 

fotoğraflar arasında ‘aynı’ haber fotoğraflarının ‘farklı’ gazetelerdeki sunumlarından 

izlenebilir. Bu fotoğraflar arasındaki ideolojik farklılaşma, gazeteler bağlamında 

önem kazanmaktadır. Nitekim, Filistinli’lerin sevinç görüntülerinin Hürriyet ve 

Cumhuriyet gazetelerinde kullanımı saldırılara ve sonuçlarına ilişkin memnuniyet 

söylemi uyandırmaktayken; Zaman gazetesi ‘fotoğrafsız kullandığı’ haberde bu 

görüntülerin doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Yine Hürriyet ve Cumhuriyet 

gazetelerinde yer alan küllerle Araplara ölüm yazısının fotoğrafı, saldırı sonrasında 

oluşan nefretin göstergesinin ifadesi durumundayken; bu fotoğraf Zaman gazetesinde 

hiç kullanılmamıştır. Ayrıca Hürriyet gazetesinde yer alan Laden fotoğrafları hep eli 

silahlı (yeni bin yılın canavarı) söylemini oluşturacak şekilde kullanılmasına karşın; 
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Zaman gazetesi’nde eli silahlı Laden görüntüsüne rastlanmamıştır. Cumhuriyet 

gazetesinin söylemi ise daha ılımlıdır. Nitekim kimi fotoğraflarında Laden elinde 

silahıyla yer alırken kimilerinde de sadece yüz fotoğrafıyla gösterilmektedir. 

Binalardan atlayan bireylere ait görüntü her üç gazetede de çaresizliğin göstergesi 

söyleminde kullanılmış olan tek fotoğraftır. Son olarak anma törenlerinden elde 

edilen görüntü Cumhuriyet gazetesinde milyonlarca insan din, dil ve ırk 

gözetmeksizin terörü lanetledi söylemini taşımaktayken; Zaman gazetesinde 

Müslümanlara karşı girişilen saldırılar sonrasında Müslümanların korkudan haç 

takmaya yöneldikleri şeklinde kullanıldığı görülmektedir.  
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V. BÖLÜM 

DEĞERLENDİRME, TARTIŞMA ve SONUÇ  

 

 Haber fotoğrafçılığına ilişkin Türk basınında yerleşik kuralların olmaması; 

haber fotoğrafının ne olduğuna ilişkin ölçütlerin belirlenmemesi ve gazetecilik 

eğitimi veren kurumlarda da haber fotoğrafının taşıyıcı yüzey(ler) üzerinde kodlanan 

bir inşa süreci olduğunu inceleyen bir dersin bulunmaması nedeniyle haber 

fotoğrafçılığı deneysel bir disiplin olmasına karşın, yeterli derecede 

sorgulanan/araştırılan/üzerinde düşünülen bir alan olamamıştır. Bu bağlamda, ilk 

olarak ‘neyin haber fotoğrafı olduğu’, ‘haber fotoğrafının içinde nelerin bulunması 

gerektiği’ ve ‘haber fotoğrafında kodlamanın nasıl belirlendiği’ gibi sorulara yanıt 

bulunması gerekmektedir. Fotoğraf, insanı merkeze alma ve yaşamı çeşitli amaçlara 

hizmet eder biçimde kopyalama özelliklerine sahip; yaygın bir biçimde geniş 

kitlelere yönelik olarak üretilen ve toplumsal boyutta tüketilen bir iletişim aracıdır. 

Dolayısıyla öncelikli olarak haber fotoğrafının üretim ve temsil boyutunun 

tartışılması gerekmektedir. Ardından da gazeteler bağlamında bulguların söylem 

analizi yolu ile tekrar sınanması yoluna gidilecektir.  

 

 V. 1. Haber Fotoğrafı, Üretim ve Temsil 

  

 Fotoğraf, günlük olayların kolay ve seri bir biçimde görüntülenebilmesini  

sağlayan mekanik devrimlerin gerçekleşmesi ve maliyetin azalmasıyla birlikte tüm 

dünyada yoğun bir biçimde tüketilebilir hale gelmiştir. Fotoğrafın yaşama tanıklık 

etmek amacıyla yoğun olarak kullanılmaya başladığı Ondokuzuncu yüzyılın sonu ve 



 230

Yirminci yüzyılın başında farklı ekonomik, kültürel ve sosyal platformlardan birçok 

insan fotoğrafa konu olmuştur. Kitlesel boyutta kullanıma açılmasıyla birlikte 

fotoğraf, yaşamın içinden gelen bir faktör olarak, kimi zaman sanatsal kaygıların 

bireysel estetik ölçütler kapsamında açıklanması; kimi zaman da egemen yapıya 

hizmet eden olayların/olguların/gelişmelerin toplumlar üzerindeki inandırıcılığının/ 

meşrulaştırıcılığının bir temsili, anlatılması, tanımlanması veya ispatı işleviyle 

günlük hayata sunulmuştur. Bu çerçevede yaşamın gösterilmek istenilen bir 

parçasını/kesitini temsil eden fotoğraf, içerik itibariyle gelişen ‘güncel’ olaylara 

toplum adına ‘nesnel tanıklık’ iddiasıyla basın tarafından yoğun olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Hatta bu nesnellik ve olanın/yaşananın/gerçeğin haber fotoğrafları 

aracılığıyla (kamera asla göz kırpmaz, olanı olduğu gibi yansıtır) verildiği iddiası 

basın organlarının kendilerin meşrulaştırmalarının bir gerekçesi olmuştur. Özellikle 

nesnellik doktrininin, gazetecilerin özgürlüklerinin korunmasını sağlayacak bir 

meşruiyet zemini sağlaması açısından önem taşıdığını ve bu zemin üzerinde ‘meşru 

haberin’ tanımlanmasında yol gösterici olduğunu belirten Mutlu (2002:17), 

“nesnellik doktrini, iktidar sahiplerini (ve profesyonel gazetecilikle tam da aynı 

zamanda gelişen halkla ilişkiler endüstrisini) neyin haber olduğunu belirlemede söz 

sahibi konuma yerleştirmiştir. Nesnellik doktrini giderek medyanın etik kodlarına 

statükodan yana bir ‘partizanlığı’ sokar” diyerek ‘nesnellik’ adı altında aslında bir 

‘tarafgirliğin’ meşrulaştırıldığını ve medyanın ticari bir özellik taşımasının 

pratiklerde önemli bir belirleyiciliğe sahip olduğu görüşünü ortaya koymaktadır.  
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 Görüntüler aracılığıyla kodlanan bir takım göstergeler, toplumsal boyutta 

üretilen stereotip kalıplar haline dönüştürülmektedir. Fotoğrafın, sanatsal bir dışa 

vurum aracı olarak estetik kaygıların hayata bakış açısı formatında galeri 

duvarlarında sınırlı bir kitleye hitaben sunulmasının ötesinde; medyada egemen bir iş 

yapış biçiminin uzantısı olarak kullanımı açısından ‘haber fotoğrafçılığı’ ve ‘haber 

üretiminde oynadığı rol’ bağlamında düşünülmesi gerekmektedir. Bu tez çalışması 

çerçevesinde haber fotoğrafçılığının amaçlı üretim ve dağıtım mekanizması 

bağlamında sorgulanması, haber fotoğrafçılığına ilişkin kuramsal bazda önemli 

boyutta yer tutan boşluğun ortadan kalkmasına olanak sağlayacaktır.  

 

Günümüzde bilgisayar tabanlı görüntü üretim stratejilerini dışlamak olanaksız 

hale gelmiştir. Öyle ki, bütün haber kanalları “gazeteler ve dergiler” gerek 

çalıştırdıkları personelden gerekse serbest haber fotoğrafçısı olarak görev yapan foto 

muhabirlerinden anlık görsel bilgi aktarım olanağına veren teknolojik donanıma 

sahip olmalarını istemektedirler. Ancak, fotoğraf sadece teknoloji tarafından 

biçimlendirilen bir dil olmayıp; örgüt yapısının gerektirdiği düşünce yapısına sahip 

haber fotoğrafçısı, haber-fotoğraf editörü, haber müdürü ve basın organını 

mülkiyetinde bulunduran(lar)ın ilişkiler ağından geçen karmaşık bir süreci içerisinde 

barındırmaktadır. Bütün bu süreç, teknoloji ve maliyetlerin de içerisinde yer aldığı 

sosyal örgütlenme tarzının (bir tür tekelleşme) belirleyiciliği ve taraflı 

yönlendiriciliği bağlamında biçimlenmektedir. Nitekim, Eastlake bu alandaki 

teknolojik gelişmeleri 1857 yılında tüm dünyaya ilan etmiş ve fotoğraftaki teknolojik 

yöndeşmenin fotoğrafın ekonomik açıdan belirli kişiler tarafından edinilebileceğinin 
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altını çizmek suretiyle de sosyal farklılaşmanın bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir 

(aktaran Trachtenberg, 1980:39).  

 

Fotoğraf üretiminde teknolojik gelişmeler ekseninde yaşananlar, mekan ve 

zaman sınırlamalarının ortadan kalkmasını sağlamakla birlikte fotoğrafın 

maniplasyonu yönünde çalışmaları da yoğunlaştırmıştır. Dünyanın herhangi bir 

yerinde bir habere ilişkin olarak çekilmiş olan fotoğrafın, mekan olarak oldukça uzak 

olan bir başka yerde yaşayan insanlara medya aracılığıyla kolayca sunulabilmesi, 

teknolojik olanakların önemini sergilemektedir. Ancak, böylesine bir olanak, yaşanan 

olayların insanlara sunumunda istenilen kodlamalar doğrultusunda 

çarpıtılmasını/bağlamından koparılmasını veya yeni bir bağlam içerisinde 

sunulmasını beraberinde getirmektedir. Öyle ki, gerek ulusal gerekse uluslararası 

bağlamda düşünüldüğünde, 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin olarak kullanılan 

fotoğraflar tamamen yabancı kaynaklardan elde edilmiş olup; bu fotoğraflar 

incelenen gazetelerde kullanılırken ulusal faktörler (dış ilişkiler, ulusal kaygılar vb.) 

de göz önünde tutularak yeni bağlamlara oturtulmuştur. Bu bağlamda daha ‘ilk 

elden’ bir sınırlandırmadan/süzgeçten geçmek suretiyle 11 Eylül 2001 Olayı 

görüntülerinin Türk basınına ulaştığının söylenmesi mümkündür. Dolayısıyla 

Amerikan ekranlarında ve basınında zor durumdaki, yaralanmış, parçalanarak ölmüş 

insanlara ait görüntülerin gösterilmemiş olması, sanıldığı gibi 11 Eylül 2001 

Olayı’nın etik ilkeler ekseninde sunulmasından ziyade toplum bazında pazarlanan 

‘güçlü’, ‘yıkılmaz’ ve ‘aciz duruma düşmez’ Amerikan imajının zedelenmemesine 

yönelik ‘bilinçli bir politikanın’ gerek ulusal gerekse uluslararası platformda 

sunulmasından ibarettir.  
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Taklit-yapay-sahte olanın egemenliğin önemli unsurları olduğu üzerinde 

duran Benjamin (1935-36), ‘Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri’ başlıklı 

çalışmasıyla fotoğraftan hareketle üretim ve tüketimin kitleselleştiğini ve ‘taklite 

dayalı sürekli üretim’ sayesinde görüntülerin herkes tarafından kullanılabilir hale 

geldiğini belirtmektedir. Bu bağlamda 11 Eylül 2001 Olayı kapsamında 

değerlendirildiğinde haber fotoğrafı kullanımı, salt olayı aktarma kaygısının ötesine 

geçmekte ve ilerleyen süreçte izlenecek olan belli başlı politikaların gerekçelerini 

meşrulaştırmada kullanılmaktadır. Bu süreç içerisinde kulelere saplanan uçaklara, 

kulelerin çöküşüne, sokakta insanların tozlarla kaplı görüntülerinin yanı sıra 

medyada Laden, Taleban, Saddam Hüseyin ve Molla Kör İmam görüntülerinin de 

sergilenmesi izlenecek olan ulusal ve uluslararası politikaların ipuçlarını 

vermektedir. Nitekim 11 Eylül süreci, Afganistan’ın bombalanması ve ülkede 

yaşayanların ‘bağnaz ve baskıcı’ Taleban rejiminden ve Irak halkının da ‘dünyadaki 

tüm kötülüklerin kaynağı’ Saddam Hüseyin’in rejiminden kurtarılmasına 

dönüşmüştür. Bu dönüşüm sürecinin görüntüler bazındaki ifade edilişi ise kimi 

zaman Saddam Hüseyin’in Stinger füzesini atarken, elinde silahla havaya ateş 

ederken ya da Laden’i elindeki silahla bir hedefe nişan alırken göstermek suretiyle 

amaçlı biçimde topluma sunuluşudur.  

 

Topluma sunulan amaçlı görüntülere örnek teşkil etmesi açısından bir füzenin 

önüne takılan bir kamera sayesinde savaşa en kritik noktadan, tankların içinden gece 

görüş olanağıyla her ışık şartı altında, videophone cihazı sayesinde ise her yerden 

tanıklık edebildiği yanılgısı yaratılmaktadır. Sontag (2004:68)’a göre bu durum “tele-

denetimli savaşın ifadesidir. Nitekim Afganistan’da 2001-2002 yılları arasında 
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gerçekelştirilen günlük bombardımanlar ABD’nin Florida, Tampa’daki Merkez 

Komutanlığı’ndan idare edilmiştir”.  Bütün bu özelliklerin gerçekleşmesinde 

teknolojik egemenlik ve bu egemenlik içerisindeki sahiplik söz konusudur. Sontag 

(1999;19-37), görsel şifrelemeler aracılığıyla sunulan fotoğraflar sayesinde süregiden 

yaşam içinde ‘neyin’ bakmaya, gözlemlenmeye değer olduğuna ilişkin 

yönlendirmeleri; buna karşın görüntülerin sıklıkla tekrarlanması sonucunda yaşanan 

olayın gerçekliğine ilişkin anlamın değerindeki azalmayı ifade etmekte ve 2004 

yılında yayımlanan ‘Başkalarının Acısına Bakmak’ başlıklı çalışmasında ise bu 

iddiasının doğruluğuna olan şüphelerini ortaya koymaktadır (2004:104-113). Sontag, 

insani duyguların erozyona uğraması anlamına gelen ifadeleriyle ‘görüntü üreticisi 

olan kurumların’ tuzağına düşmektedir. Nitekim, seyirlik bir olgu haline dönüşen 

şiddet gösterileri, katliamlar ve savaşlardan elde edilen görüntülerin yaşantımızın baş 

köşesine yerleşmiş olması insanları kayıtsızlığa itmekten ziyade hedonistik bir yaşam 

biçimine zorlamaktadır. Sunulan katliamların ve vahşetlerin yanında hayatta güzel 

şeyler de olmaktadır. Bunlar gazetelerde arka sayfa güzelleri ve/veya üçüncü sayfa 

güzelleri şeklinde yer almaktayken, televizyonlarda ise bir biri ardına gelen 

görüntülerin adeta bir birini nötrolize etmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 

gösterilen görüntülerin içinde yer alan şiddet öğelerinin sürekli tekrarlarla bize 

aktarılmasından ziyade o görüntülerle birlikte sunulan görüntülerin aracılığıyla 

görüntülerin içeriği boşaltılmakta ve insani duygular kayıtsızlaştırılmaktadır. Bu da 

bizi kamera aracılığıyla görselleştirilip, taşıyıcı yüzey üzerinden yansıtılan 

görüntülerin hayata bakışımızı nasıl yönlendirdiklerini sorgulamaya yöneltmektedir. 

Dahası baskın-görsel medya araçları tarafından topluma dayatılan ‘imalar’ karşısında 

bilinçlenmenin gerekliliği ortaya koymaktadır. Ollman (1991)’a göre bir kitle 
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iletişim aracı olarak fotoğrafın yaygın kullanımı, onun ideolojik bir kodlama olduğu 

gerçekliğinin tüketiciler tarafından bilinmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Tıpkı 

Padişah II. Abdülhamid’in “her fotoğrafın bir fikir taşıdığını ve yüz sayfalık bir 

makalenin insana verebileceği siyasi ve hissi anlamı, bir resmin (görüntünün) tek 

başına verebileceğini” (aktaran Çetin, 1997:39) ifade ettiği gibi. Çizgen (1998) ise 

“fotoğrafta belirleyici olan, kameranın arkasındaki kişidir. O kişinin dünya görüşü 

fotoğrafta kullandığı dildir” sözleriyle fotoğraf makinesinin gerçekliğin salt 

kaydedicisi olmadığını ortaya koymaktadır. Benzer biçimde Dan Rather’ın (1977) ve 

(1991) görünenlerin belirli bir üslupsal, kültürel, ekonomik ve ideolojik bakış 

açısının yansıması olduğu, dolayısıyla haber formatında topluma gösterilenlerin 

mutlak gerçekliği yansıtmadığı, iktidarı elinde tutan kitlenin kurgusal gerçeklik 

anlayışının temsili olduğunu iddia etmektedir. Görüldüğü gibi fotoğrafa dair 

yapılacak olan bir sorgulama kapsamında fotoğrafın tek başına ele alınabilecek yalın 

bir kavram olmadığı ve bir takım belirleyiciler ‘güçten geçerek yaratılan baskı’ 

dolayımıyla incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, gücün, görüntüler 

üzerindeki mutlak kontrolü, fotoğrafın üretim, dağıtım ve yayımlama aşamalarındaki 

belirleyiciliğini ‘yayımlamama’, ‘sansürleme’, ‘kurgulama’ ve ‘üzerinde oynama’ 

(Stepan, 2000) kavramları doğrultusunda oluştuğu ve seçmeci bir yapı taşıdığı 

görülmektedir. Bu nokta haber fotoğrafı ile haber kavramının bir araya geldiği bir 

kesişme noktasıdır. Nitekim Cohen ve Young (1973) haberin seçilip, sunulan bir öğe 

olmasından ötürü kurgulanmış bir metin olduğunu, kurgulama esnasında gözetilen 

bir takım kaygılar aracılığıyla konuların topluma aktarıldığını, dolayısıyla sanıldığı 

kadar masum olmadığını; Gans (1980) ise, habere verilen öneme ilişkin seçim 

ölçütünün göreceliği “Amacımız, ideolojik olmaksızın okuyuculara aktarmak için 
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önemli gördüğümüz bu olayı seçtik” sözleriyle haberin kurgusallığını ve nesnelliği 

sorgulamaktadır. Bu bağlamda 1980’lerden sonra globalleşen dünya haber sunumu 

bağlamında toplumların kitle iletişim araçları ekseninde enformasyon tüketmeye 

şartlandırıldığı, dolayısıyla hemen her yerde olan basının zorla yaşantımıza bir takım 

değerleri empoze ettiği savunulmaktadır (Mattelart, 1995). Medyanın gerçeklik 

sunumunda objektif olmayan, yanlı ve taraflı tavrının olayların yansımasına olan 

etkisi, Chomsky (2002) tarafından “toplumsal boyutta rıza üretilmesi ve/veya 

güdümlü gerçeklik yaratması” şeklinde ifade edilmektedir. Literatürdeki tartışmalar 

fotoğrafın düşünce ve davranış biçimine etki edebilecek ideolojik içerikli mesaj 

üretim sistemine sahip olduğuna ilişkindir. Bu çalışma konunun, daha dar düzeydeki 

bir örnek olaydan hareketle, daha geniş kapsamlı bir içerikle tartışılması gerekliliğine 

dikkat çekmektedir.   

 

11 Eylül 2001 saldırılarının sonuçları itibariyle pek çok kereler farklı biçimde 

topluma aktarıldığı görülmektedir. Yaşanan her olay adeta 11 Eylül üzerinden 

kurgulanır hale gelmiştir. İstanbul’da 15 Kasım 2003 tarihinde gerçekleştirilen 

saldırılar, Türkiye’nin 11 Eylül’ü olarak ifade edilmekteyken; İspanya’da 

seçimlerden iki gün önce 11 Mart 2004 tarihinde gerçekleştirilen saldırılar da 

‘İspanya’nın 11 Eylülü’ şeklinde adlandırılmaktadır. Dolayısıyla kitlesel boyutta 

facia olarak ifade edilebilecek her eylem 11 Eylül dolayımıyla topluma 

yansıtılmaktadır/yansıtılacaktır. Öyle ki, İspanya’daki saldırının 11 Eylül 2001 

tarihinden tam 911 gün sonra gerçekleşmesi medya tarafından 9/11 şeklinde topluma 

sunulmuş ve tekrar tekrar gösterilmesi sonucunda zamanla “Mere Exposure” olarak 

adlandırılan ve topluma Gördükçe beğen, dinledikçe sev! yaklaşımının ifadesinin 
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farklı bir yansıması gördükçe hatırla, hatırladıkça ulusal silahlanmayı meşrulaştır! 

şeklindeki temsilinin örneği haline gelmiştir. Bu bağlamda Dünya Ticaret Merkezi 

üzerinden süzülüp gelen uçakların gökdelenlere çapmalarına ve patlamalara ilişkin 

imgeler kesinlikle unutulmaz (Fiske, 2001:17) ya da “Kuleler, onlar, yok oldular. 

Ama bize yok oluşlarının simgesini, simge olarak yok oluşlarını bıraktılar” 

(Baudrillard, 2002:232) şeklinde ifade kazanmaktadır. Mevcut görünüm Mirzoeff 

(2002:70-82)’in “görüntülerin stratejik amaçlı kullanımı” ifadesi, Chomsky’nin, 11 

Eylül saldırıları sonrasında devlet ve özel erk halkın korku ve ıstırabının sağladığı 

fırsatı sömürmekte, medyayı etkin bir araç olarak kullanmakta, vatanseverlik 

duygularını körükleyici görüntülerle süslenmiş haberlere basında yer vermek, ABD 

yanlılığının çeşitli kişisel eşyalara, çıkartmalara, ‘ya sev ya terk et’ gibi planlı 

faaliyetler aracılığıyla ABD Strateji Komutanlığı’nın kitlesel imha araçlarının 

yaygınlaştırılmasına ilişkin programın halka benimsetilmesi politikasının amaçladığı 

(2002:74-230) iddialarını haklı çıkarmaktadır. Benzer bir yaklaşıma Edward Said’in 

“oluşturulan nefret havasının temelinde medya bulunmaktadır” iddiasında da 

rastlanmaktadır.  Nitekim uzmanların ve sunucuların ‘cihat’ ve ‘terör’ kelimelerini 

Laden görüntüleri eşliğinde kullanmaları, Amerikan trajedisini ‘kutlayan’ Filistinli 

kadın ve çocuklara ait görüntüler, Amerikan toplumunda korku ve öfkeyi beslemiştir 

(Said, 2001:29-35). Dahası Kroker’ın, caydırıcılığın sembolik göstergesi olan 

kulelerin medya seyirliğinde bir fiskeyle dağılışına ait görsel göstergelerin toplumu 

büyüleyip, dehşete düşürdüğünü, dolayısıyla toplumsal boyutta medya tarafından 

oluşturulan öfke ve intikam beklentisinin yerleşmesine yol açtığı (Ctheory, 2002) 

sözleri de Edward Said’i desteklemektedir. Amerikan hükümeti 11 Eylül sonrasında 

almış olduğu geniş önlemler dizisini böylece meşru bir zemin üzerine kurmuş, askeri 
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bütçe ve güvenlik harcamalarını arttırmış, ülke girişlerinde manyetik ortamda 

parmak izi ve görüntü alınmasına başlamıştır. Bu işlemler için hükümet tarafından 

ilan edilen harcama rakamı 140 milyon dolardır. Bütün bu sonuçlar Chomsky’nin 

planlı olarak gerçekleştirildiğini iddia ettiği evrelerin ortaya çıkmasında ve/veya 

gizlenmesinde medya ile doğrudan ilişkilidir. Öyle ki, 11 Eylül 2001 Olayı’nın 

medyadaki sunum yoğunluğu toplumsal boyutta olgu ve olayların neden-sonuç 

ilişkisi sorgulanmaksızın kabulünün önünü açmıştır. Küllerle yazılan Kill Arabs 

yazısı medyanın topluma empoze ettiği nefretin en somut örneklerinden biri 

durumundadır. Dahası 11 Eylül 2001 Olayı sonrasında medya, Amerika  içinde 

köpeklerin vaftiz törenleri, uzaktan gösterilen kaza görüntüleri gibi üstün-körü haber 

işleme, gösterme ve toplumsal duyarlılığın çıtasını aşağıya çekme stratejini 

milliyetçiliği körükleyen bir strateji halinde en üst seviyeye çıkarmıştır. Nitekim 11 

Eylül saldırıları sonrasında gazetelerin yıldırım baskılar yapması, bol fotoğraflı ekler 

vermesi, görselliğin toplumsal boyutta tüketiminde halkın hassasiyetini belirli bir 

yönlendirmeye tabi tuttuğu şeklinde değerlendirilebilir. Öyle ki, bu görüntülerin üst 

düzeyde tüketiminin sonuçlarından biri olarak, saldırılar sonrasında Profiles 

Presents’a ait ‘America at War’ ve Multi-Media International tarafından çıkarılan 

‘America Under Siege’in önemli bir rol üstlendiği görülmektedir. America Under 

Siege dergisinde yayımlanan tüm 11 Eylül 2001 Olayı fotoğrafları Reuters, TimePix 

ve Andrew Walker’a aitken; America at War adlı dergideki fotoğraflar ise derginin 

son sayfasında yayımlanan listeyle açıklanmış, haber fotoğrafçılarının adları ve bağlı 

bulundukları ajanslar açık olarak yazılmıştır. 11 Eylül 2001 Olayına ilişkin Amerikan 

medyasında yer alan fotoğrafların  sahiplerinin ve bağlı bulundukları ajansların 

düzenli bir biçimde kullanılmış olmasına karşın, Türk medyasında kullanılan 
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görüntülerde haber fotoğrafçısının isminin yer almaması ve/veya sadece ajans adıyla 

kullanılması kurumsallaşmamış haber fotoğrafçılığı müessesesinin etik ilkeler 

karşısındaki zaafiyetinin önemli bir göstergesidir. Ayrıca her iki dergi de herhangi 

bir yayın kurumu ya da kuruluşuna bağlı olmadığını iddia etse de TimePix’in Time–

Warner ortak kuruluşu olması, dolayısıyla piyasaya sürülen farklı ürünün, aynı yayın 

kanalından beslenmesi ve bunun sonucunda da piyasada çeşitlilikten ziyade 

tekelleşme ekseninde ‘aynılığın’ ortaya konmasının somut bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir.  

 

11 Eylül 2001 Olay’ının haber fotoğrafları bağlamındaki 

değerlendirilmesinde dünyanın her yerinde kullanılan fotoğrafların belirli ajanslar 

temelli olmasından ötürü belirleyici faktörün taşıyıcı yüzey olduğu vurgulanabilir. 

Nitekim kullanılan fotoğraflar aynı olmasına karşın, taşıyıcı yüzeyin ideolojik çizgisi 

ekseninde biçimlendirilip topluma sunulmuşlardır. Fotoğraf tüketimi bağlamında 

dünya çapında önemli yer edinmiş olan Time ve Newsweek gibi dergiler, 

görselleştirilmiş hikaye etme tekniği olarak bilinen photo-essay yöntemiyle 11 

Eylül’ü dünya vitrinine taşımışlardır. Aktarım sırasında dergilerin farklı stratejiler 

uyguladıkları görülmektedir. Örneğin, Time dergisinde her fotoğrafın altında 

oluşturulan siyah bir çerçevenin üzerine kırmızı renkte, büyük puntolarla spot 

manşetler atıldığı, sağ alt köşede ise haber fotoğrafçısının adının ve bağlı bulunduğu 

ajansın ismini beyaz renkte daha küçük/silik yazı karakteri ile kodladığı saptanmıştır. 

Buna karşın Newsweek dergisi fotoğrafları kimi zaman tam sayfa görüntüler halinde 

kullandığı gibi metin arasında ve/veya yanında da kullanılmıştır. Tam sayfa olmayan 

fotoğraflar için ya kısa cümleler yazılmış ya da yazısız olarak sunum yolu 
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izlenmiştir. Dergilerde yayımlanan fotoğrafların yayın kuruluşu TimePix tarafından 

ilerleyen günlerde albümleştirilmek suretiyle tarihsel dokümanları saklamayı seven 

Amerikan halkının tüketimine sunulduğu görülmektedir. Albümleşme konusunda 

TimePix’in yapmış olduğu çalışmanın bir benzeri Magnum Ajansı tarafından da 

gerçekleştirilmiştir. Power House Books tarafından (2001) piyasaya sürülen kitapta 

dünyanın en prestijli fotoğraf ajansı olarak nitelenen Magnum Ajansı’na bağlı haber 

fotoğrafçılarının, 11 Eylül 2001 temasını nasıl işlediği gösterilmektedir. Her 

fotoğrafın altında haber fotoğrafçısının ismi ve fotoğraf alt yazısı kullanılmıştır. Öyle 

ki, fotoğrafı çeken kişinin isminin sonuna konan iki nokta üst üste imgelemini takip 

eden fotoğraf yazısı fotoğrafı çeken kişi tarafından söylendiği izlenimi vermektedir 

(Örneğin Gilles Peress: “I don’t Trust the Words, I Trust Pictures - Kelimelere değil 

görüntülere güvenirim” sözleriyle haber fotoğrafını tanımlamaktadır).  

 

Okuyucu kitlesi olarak vatandaşlardan ziyade haber kadrolarını hedef alan 

News Photographer dergisinin 11 Eylül 2001 Olayı’nı işleyiş tarzı ise popüler 

dergilerden farklı bir stratejiyi gerektirmektedir. Bilindiği gibi, News Photographer, 

NPPA (Ulusal Basın Fotoğrafçıları Birliği)’ne ait eğitimsel boyutu yüksek, ticari 

içerikli bir yayın organıdır. Haber fotoğrafçılığına ilişkin tartışmalı konularda meslek 

profesyonellerini bilgilendirir, düzenlediği eğitim seminerleri (workshop) ve 

yarışmalar aracılığıyla haber fotoğrafçıları arasındaki rekabeti arttırmak suretiyle 

basında yayınlanan görüntülerdeki kaliteyi yükseltmeyi hedeflemektedir. News 

Photographer dergisi 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber fotoğraflarının elde edilip, 

yayımlanmasını sınırlayan ve/veya engelleyen savunma bakanı Donald Rumsfeld’e 

yönelik oldukça sert eleştirilerde bulunmuştur. Rumsfeld (2001), 11 Eylül 2001 
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saldırıları sonrasında basına getirilen sınırlılıkların ülke güvenliğinin tehdit altında 

olması, yıkıntı alanına girip haber yapmak isteyen habercilerin/haber 

fotoğrafçılarının can güvenliği açısından ve de kurtarma çalışmalarının 

engellenmemesi açısından basına bir takım kısıtlamaların getirildiğini ifade etmiştir. 

NPPA üst düzey haber yöneticisi Greg Garneau (2001:10)’ya göre olay mahalline 

girmesi engellenen, dünyaca ünlü haber fotoğrafçılarının itilip, kakılması, 

kameralarının kırılması veya tutuklamaların gerçekleştirilmesi nedeniyle görevlerini 

yerine getirmeleri engellenmiştir. Kayıtlar sadece tek bir fotoğrafçı tarafından 

tutulmuş, bir başka deyişle Amerika ve dünya tarihi açısından oldukça önemli bir 

olay, Amerikan hükümet güçlerinin istekleri doğrultusunda yazılmış, dolayısıyla 

işlenişi açısından objektifliği tartışılır bir görsel tarih yazımını temsil etmiştir. 

Şüphesiz bu nokta gerçekleştirilen araştırmanın kuramsal çerçevesi bağlamında 

oldukça önem taşımaktadır.  

 

Yaşanan her olay daha öncekini pekiştirmekte ve/veya çağrışım yapmakta ve 

çağrışım da toplumsal etkiyi kuvvetlendirmektedir. Bu bağlamda dönemler ve 

olaylar görüntüler üzerinden kodlanmaktadır. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerikan 

güvenliğinin ve ekonomisinin kalbine saplanan uçaklar aracılığıyla kimsenin 

güvende olmadığı; güvenli bir toplum yaratmanın da ancak terörizmle yani şeytanla 

savaşmakla sağlanacağı, böylece konunun birinci elden mağduru olan Amerika’nın 

yanında olunup, desteklenmesi gerekliliği tüm dünyaya ‘görüntüler’ aracılığıyla 

yerleştirilmeye çalışılmıştır. Görüntünün ideolojikliğini, sahipliğini ve sahip olanın 

çıkarını temsiliyetini dikkate almayan tutucu yaklaşıma sahip araştırmacılar, ‘sihirli 

mermi’, ‘hipodermik iğne’ şeklinde ifade edilen modelleri yeniden geçerli kılmaya 
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çalışmışlardır. Lippmann’ın da insan davranışları önceden kazandırılmış olan görsel 

alışkanlıklar aracılığıyla gerçekleşir tespitini yeniden gündeme getirmiş ve hükümet 

– çokuluslu şirketlerle doğrudan ekonomik ilişki içerisindeki medya endüstrilerince 

savunulmuştur. Tutucu yaklaşım görsel hafızaya endeksli mesaj üretimi/algılanması 

konusuna odaklanması taşıyıcı yüzeyin belirleyici etkisinin önemsenmemesine neden 

olmaktadır. Öte yandan liberal-çoğulcu yaklaşım ise medyayı farklı siyasi görüşlerin 

sözcüsü olarak algılanmakta ve tüm kesimlerinin düşüncelerinin ‘tarafsız ve/veya 

nesnel’ bir yaklaşım doğrultusunda aktarılması ve/veya alınmasına yardımcı olan bir 

uzlaşım noktası olarak anlamlandırılmaktadır. Liberal çoğulcu yaklaşım bağlamında 

medya, toplum içerisinde sağlanmış olan ortak oydaşmanın temsilcisidir ve 

konsensüsü sağlamakla görevlidir (Mutlu, 1994:61-62). Bir başka deyişle kitle 

iletişim araçlarının kamuoyunu ‘tarafsızlık’ ilkesi dolayımıyla aydınlattığı varsayılır 

(Tokgöz; 2000: 94-95). Bu bağlamda haber fotoğrafları aracılığıyla toplumda sesini 

duyuramayanlara söz hakkı tanınır; acı çekenlere yardım edilir; topluma/insanlara 

yaşanan tüm olumsuzluklara karşın ümit verirken (Chapnick, 1995:20); temel 

görevleri tanıklık etmek, haber vermek, eğlendirmek, eğitmek, bildirmek, açıklamak, 

etkilemek, belgelemek olan görüntüler ekseninde toplumsal değerlerin devamlılığı 

sağlanmaktadır. Ancak haber fotoğraflarında sunulanlar sanıldığı kadar masum 

değildir. Medya yaşamın ve olayların gösterilmek istendiği kadarının sunulduğu; 

tanıklık sırasında kendi sahibinin çıkarlarını zedelemeyecek biçimde, iyi şeylere dair 

görüntülerin kötü olayların içine yayılması suretiyle topluma hedonistik bakış 

açısının aşılandığı bir içeriğe sahiptir. Medyanın sunduğu ve kapitalist yaşam 

pratikleriyle uyumlu görüntülerin ön plana çıkarıldığı “infotaintment” süreci 

(haberlerin eğlence ile iç içe geçmiş bir tarzla sunularak, içeriğinden koparılması 
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yaklaşımı), endüstriyel pratiklerin yansımalarının doğrudan sonuçlarından biridir. 

Günlük çalışma saatlerinde güç ilişkilerini, sınıf mücadelelerini ve toplumsal 

çelişkileri yoğun biçimde deneyimleyen ve ücretli-köleliğine herhangi bir eleştiri 

getirmeyen birey (Erdoğan, 1997); çalışma saatleri dışında kalan boş zamanlarını, 

özel yaşam olarak adlandırılan kesite, ki bu zaman dilimi iş dışı klonileştirilmiş 

zaman olarak da nitelendirilebilir, kendisi için yaratılmış ve/veya tasarlanmış 

düşmanlara/hedeflere/sorunlara tepkiler göstermekte ve kızgınlık, umutsuzluk, 

çaresizlik, öfke, eylemsellik gibi duyguları yaşamaktadır. Bu bağlamda görüntülerin 

yarattığı ve taşıyıcı yüzeyin ideolojikleştirdiği tutumlar nadiren davranışlara 

doğrudan yansımakta, ancak farklı zaman ve olaylar karşısında bireysel davranışlar 

üzerinde etkili olabilmektedir.  

 

Bu doğrultuda devreye giren eleştirel yaklaşım, kitle iletişim araçlarının 

yaşamın içinden gelen haberler üzerinden gerçeği yeniden ve kurgulanmış şekliyle 

topluma sunduğunu savunmaktadır. Yaşamın içinden gelen ve yaşamın bir parçası 

olan haber, iddia edildiğinin aksine yansız veya tarafsız olmadığı gibi haber 

fotoğrafları da habere konu olan gerçekliğin ‘salt ispatı’ değildir. Yaşanan gerçekliği 

kendi üslubu/yaşam felsefesi ve ideolojisi dolayımıyla yeniden kodlayan haber 

fotoğrafçısı veya muhabirin varlığı (haberi aracıladığı) inkar edilemez. Ancak haber 

fotoğrafları okuyucunun ne hakkında, nasıl düşüneceğine taşıyıcı yüzeyin ideolojik 

çizgisi ekseninde karar verir. Gazetenin ideolojik çizgisi doğrultusunda, kadrajlanan 

yaşamdan, toplumun sadece görülmesi istenenleri görebileceği ve amaca uygun şekle 

getirilen/biçimlendirilen görüntülerin toplumsal boyutta de facto bir anlayış 

doğrultusunda kullanılacağı ileri sürülebilir. Bu bağlamda egemen ideolojinin, 



 244

tüketim için sunduklarının halkın istekleri olduğu biçiminde maskelendiği 

görülmektedir.  

 

V. 2. Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinde Yer Alan 11 Eylül 2001 

Olayı Haber Fotoğraflarından Elde Edilen Çıkarımların Söylem Analizi 

Yöntemi Çerçevesinde Tartışılması  

 

Çalışma kapsamında birbiri ile bağlantılı iki farklı yöntemin kullanıldığına 

daha önce gerekçeleriyle birlikte kapsamlı olarak değinilmişti. İçerik çözümlemesi 

yönteminde elde edilen bulguların sınanmasına söylem çözümlemesi üzerinden 

gidilmiştir.  

 

Bu tezin temel amacı olan ‘aynı kaynaktan gelen görüntülerin farklı ideolojik 

çizgide yer alan gazetelerde nasıl kullanıldığının ölçülmesi’; farklı ideolojik çizgiden 

seçilen üç gazetede yer alan 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin fotoğrafların, temelde 

aynı kaynaktan gelmesine karşın son kertede adı geçen gazetelerde nasıl sunulduğu 

üzerine konumlandırılmıştır. Belirli bir süre içinde yayımlanmış olan haber 

fotoğraflarına ilişkin nicel veriler, içerik çözümlemesi yöntemi ile elde edilmiş ve 

niteliksel çözümlemelerle desteklenmiştir. Ardından ‘aynı’ fotoğrafın değişik 

ideolojik görüşün temsilcisi olan gazetelerde kullanım farklılığını ortaya koymak 

üzere bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme, içerik çözümlemesi sırasında elde edilen 

bulgular arasından tespit edilen aynı habere ilişkin fotoğraflar, ‘söylem analizi’ 

tekniğiyle irdelenmiştir.  
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Haber fotoğrafının içerisinde ideolojik kodlamalar bulunan bir anlam 

kurgulama/üretim süreci olması bağlamında ideoloji ile kodlama iç içe geçmiş bir 

özellik göstermektedir. Bilindiği üzere ideoloji, iktidar kullanımıyla doğrudan 

ilişkisi olan terimdir. Medyanın, belli bir grubun, sınıfın ya da çevrenin çıkarlarına 

hizmet etmesi ‘ideoloji’ kavramından bağımsız olarak düşünülemez. Bu bağlamda 

toplumsal yapıya yönelik amaçlı inançlar yaratma ve çeşitli politikalar ekseninde 

göstergeler oluştma çabası, medyada kullanılan söylemler aracılığıyla 

gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu söylemlerin oluşturulmasında kullanılan en 

önemli göstergelerden biri de haber fotoğrafları dolayımıyla gerçekleşen 

haberlerdir. Haberin ideoloji olarak kurgulanmasının altını çizen Hollandalı medya 

söylem analisti Teun A. van Dijk; özde, taraflı bakış açıları bağlamında amaçlanmış 

bir içeriğin yaratılmasına hizmet eden ideoloji kavramı üzerinde önemle 

durmaktadır. Dijk, ideoloji kavramının belirleyicisi olarak Marksist ve Marksist 

olmayan, eleştirel ve eleştirel olmayan arasındaki ayrıma işaret etmekte ve 

“Toplumbilimde ideoloji sözcüğünün tıpkı diğer bazı kavramlar (toplum, grup, 

iktidar, söylem, bilgi vb) gibi muğlak bir anlamı olduğunu, ancak diğerlerinden farklı 

olarak, yaygın kullanımda sözcüğe pejoratif bir kodlama yapıldığını ve bu nedenle de 

kavramın sıkı bir tanımına gereksinim duyulduğunu ileri sürmektedir. Bu çerçeve 

içerisinde ideoloji sözcük olarak, iktidarı elinde bulunduran kişiler ya da sınıflar 

tarafından ‘öteki’nin düşüncelerini tanımlamak için kullanılmaktadır” (Öğünlü, 

2001:18). Medya kuruluşları, herhangi bir içeriğin ayrıcalıklı bir konuma 

gelmesinde en etkili araçlardan biri durumundadır. Dolayısıyla ideolojik bir aygıt 

işlevi gördüğü oranda da taraflıdır (van Dijk, 1994:278-279-280). 
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Dijk  özellikle, haber medyasında göçmenler ve etnik azınlıklar hakkında  

yer alan politik söylemlerin önemine işaret ederek, bu söylemlerin üretilmesinde 

politik seçkinler başta olmak üzere, hükümet, yasalar, parlamenter tartışmalar ve 

siyasi partilerin ağırlıklı rolüne değinmektedir. Bu faktörlerin yanı sıra ekonomik, 

sosyal, politik ve psikolojik etkinlikler de geniş ölçüde söylemi dolayımlamaktadır. 

Bu bağlamda, toplumsal içerikli oluşturulan/güdülen politikaların, alınan kararların 

da söylemsel amaçlara hizmet ettiği söylenebilir. Bir ülkede resmi kararları alma, 

yürürlüğe sokma ve/veya yürürlükten indirme yetkisine sahip olan erk, ötekilerin 

yaşamlarını nasıl yaşaması gerektiğine, hayata nasıl ve hangi çerçeveden bakması 

gerektiğine karar vermektedir.  

 

Dijk’ın haber çözümlemesi genel olarak eleştirel söylem analizi olarak 

değerlendirilebilir. Eleştirel söylem analizinin ne olduğunu tanımlamadan önce 

söylem analizinin tanımı üzerinde durulmalıdır. Erdoğan (1998:78)’a göre “bir 

metnin (öykü, roman, televizyon programı) kültürel, siyasal veya ideolojik anlamı 

irdelenir. Üzerinde durulan, “gönderici tarafından anlam yükleme (kodlama), alıcı 

tarafından anlam verme (kod çözümü) süreçleri “söylem analiziyle 

değerlendirilmelidir”. Bu bağlamda kodlanan her metnin söylem analizi kapsamına 

girmesi söz konusudur. Metinlerdeki oluşturulmuş olan bağlamı tanımlayıp, 

çözümlemeye yönelik bir araştırma tasarımıdır. Medya tarafından kodlanan 

metinlerin ardında olanları açığa çıkarmaya yönelik bir yaklaşımı benimsemesinden 

ötürü dolaylı olarak taşıyıcı yüzeyin ideolojik  duruşunun sorgulanmasıdır. İrvan 

(2000:80-81)’e göre “söylem çözümlemesi son yıllarda giderek popülerleşen bir 

metin çözümleme yöntemidir. Eleştirel söylem çözümlemesinin temelinde Marx’ın 
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olguların ekonomik tabanlı açıklaması yer almaktadır. Dahası, bilginin üretim, değiş 

tokuş ve tüketim döngüsü bir yandan bilgileri (söylemleri) toplumsal pratikler 

olarak, eyleme ve etkileşim yöntemleri olarak ‘işleyimleştirilmesini’ ve diğer 

taraftan bilgilerin (söylemlerin) öznenin kendisini ve dünyayı bilme yöntemleri, var 

olma yöntemleri, kimlikler olarak ‘aşılanımını’ içerir”40. Özellikle haber medyası 

içinde ağırlıklı bir konuma sahip olan kimseler (editörler) kendi dünya görüşlerini 

birer etik kuralmışçasına dayatma eğilimindedir. Yine aynı kimseler toplumsal norm 

ve meslek ahlaki ilkelerinde medya söylemi içerisinde hakim kodlar olarak 

üretilmesine dolaysız destek verirler. Bourdieu (1997), haber medyasında haberin 

güncel dışı haline getirilmesi ve depolitizasyon yöntemlerini bu simgesel seçkinlerin 

hakikati gizleme çabalarının ideolojik yansımaları olarak tanımlamaktadır. 

Bourdieu’nun ‘gel-geç’ olaylar dediği eleştirel içerikten arındırılmış yorum ve 

durum tanımlamaları başlı başına medyatik söylem aracılığıyla iktidar kurma 

yönteminin bir parçasıdır. Haberin başlığına sunumuna ve üslubuna karar verenler 

van Dijk’ında işaret ettiği gibi sözün stratejik denetlenmesine dayalı  bir baskı ve 

manipülasyon mekanizmalarının faalleri konumundadırlar.  

 

Bu bağlamda haber fotoğrafı değerlendirildiğinde, haberin ve haber 

fotoğrafının bağlamsal gerçekliği her şeyden önce ideolojik bir çerçevelemedir. van 

Dijk medyatik alanın hegemonik yapılanmasını, aynı zamanda kodlamanın farklı 

düzlemlerde üretilmesi yönündeki bir mücadele şeklinde değerlendirmektedir. 

                                                           
40 Eleştirel söylem çözümlemesi, özellikle toplumsal eşitsizlik ve egemenlik konularında söylemin 
rolü ile ilgilenir. Etnik önyargılar, ırkçılık ve antisemitizm üzerine yapılan araştırmalarda eleştirel 
söylem analizikullanılmasına karşın; söylem çözümlemesi ise etnik grupların konuşma tarzlarının ve 
toplumsal inanç ve güç ilişkilerinin ‘beyaz’ Avrupalı çoğunluk tarafından nasıl üretildiğini betimler 
(van Dijk, 1984). Bu bağlamda eleştirel söylem çözümlemesinin temelinde toplumsal iktidarın kötüye 
kullanımının metinler üzerinden nasıl gerçekleştiğinin saptanamsını sorgulamaktadır (Dijk, 1998; 
Fairclough, 1995; Torfing, 1999; Dijk, 2000). 
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Medya söylemi, toplumsal bir denetim mekanizması içermektedir. Egemen 

konumdaki çevrelerin çıkarlarını dile getiren bir medya söylemi, toplumsal ilinti (lien 

social) kavramından uzaklaşmış, özünde piyasa koşullarının gereklerine tabi, özerk 

konumlarının kendilerine sağladığı ayrıcalıklı konumlarının oldukça uzağına düşmüş 

bir örgütsel pratiktir. 

  

Çalışmanın bu kısmında haberde kullanılan kodlamaların geçtikleri ideolojik 

belirlenim süreçleri ele alınmıştır. Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde, 11-

26 Eylül 2001 tarihleri arasında yayımlanmış olan ‘aynı’ fotoğraflara ilişkin söylem 

analizi yöntemi uygulanmış ve görüntüler ekte sunulmuştur. Gerçekleştirilen söylem 

analizi ile, incelenen haber fotoğraflarına ilişkin saptamaların doğruluğu farklı bir 

yöntemle sınanmaktadır. Bu incelemede, aynı (identical) fotoğrafların tercih edilmesi 

sayesinde taşıyıcı yüzeylerin temsil ettikleri okuyucu kitlesinin kültürel, toplumsal, 

ideolojik ve ekonomik tabana (kimliğine) sundukları haber fotoğraflarını nasıl uygun 

hale getirdiklerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiş ve niteliksel bağlamda da 

doğrulanmıştır. Nitekim, söylemsel farklılık (a) taşıyıcı yüzeyin ideolojik 

yaklaşımının kökenindedir; (b) toplumsal platformu oluşturan katmanlar arasındaki 

ekonomik, sosyolojik ve psikolojik farklılığa vurgu yapmaktadır.  

 

Görüntülerin önceden yerleştirilmiş stereotip olguların kodlanarak 

yinelendiği, dolayısıyla üretilen haber fotoğraflarının belirli bir amaca hizmet ettiği; 

haber fotoğrafının ana kaynağından başlayıp, gazetedeki fotoğraf editörünce 

sonlandırılan haber ve/veya haber fotoğrafı seçme sürecinde içselleşen ve dışsallaşan 

(inclusion & exclusion) enformasyon olduğu, seçilmiş olanın amaca uygun şekle 

getirilip, işlenip, biçimlendirildikten sonra topluma aktarıldığı ve bunun kodlama 
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sürecinin taşıyıcı yüzey bağlamındaki ideolojik çizgisinin en belirgin göstergesi 

olduğu sonucu çıkarmak yanlış olmaz. Bu bağlamda güncel olarak gazete 

sayfalarından tarihi görselleştirerek yazan haber fotoğrafları, belirli bir toplumsal 

yapı içindeki örgütlü ilişkiler zincirince, bağlı bulunulan organizasyonun ideolojisini 

toplumun ekonomik, politik ve kültürel değerleri ekseninde, önceden belirlenmiş 

semboller üzerinden oluşturulan kodlamalara hizmet etmektedirler. ‘Taşıyıcı yüzeyin 

haber fotoğrafının anlamını belirlediği’ ve ‘İdeolojik açıdan farklı yaklaşımlara sahip 

gazetelerde aynı haber fotoğrafı kullanılsa bile farklı anlamlar yüklendiği’ şeklinde 

formüle edilmiş olan araştırma sorularına yönelik olarak, kodlama sürecinde 

belirleyici rol üstlenen faktörlerin ortaya konması gerekmektedir. Bu bağlamda alt-

üst yazı, fotoğrafın sayfadaki konumu, hacimsel büyüklük, renk ve fotoğrafik 

orjinallik gibi haber fotoğrafının sunumuna ilişkin kurumsal göstergeler arasında 

kurulan bağlantı, kodlama sürecinin yayımlanan yüzey bağlamındaki içsel 

belirleyicilerini oluşturmaktadır. Burada taşıyıcı yüzey tarafından kurumsal ideolojik 

yapılanmanın getirdiği yayın politikasına paralellik faktörü de dışsal belirleyici 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda çerçevelenen haber fotoğrafının neyi, 

ne kadar ve ne derecede yansıttığı ve/veya yansıtmadığı (gizlediği) 

belirginleşmektedir. Gösterilenin ve gizlenenin, içselleştirilenin ve dışsallaştırılanın 

ardında vurgulanmak olgu/olgular fotoğrafın biçimlendirilmesinde izlenen 

stratejilerin bir sonucudur.  

 

Bu doğrultuda Hürriyet gazetesi bağlamında yapılacak olan bir 

değerlendirmenin bireysel sonuçlarından biri: Laden = Abdullah Öcalan şeklinde 

ortaya çıkması muhtemeldir. Çünkü, her ikisi de giyimiyle, topluma verdiği azapla, 
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yaşananların sorumluluğuyla anılmaktadır. Bu bağlamda Hürriyet gazetesi üzerinden 

aktarılan kodlar doğrultusunda yapılacak olan bir değerlendirme doğrultusunda Apo, 

Türk toplumu için ne ifade ediyorsa; Laden de Amerikan toplumu için aynı şeyi ifade 

etmektedir. Laden’in elinde sürekli kaleşnikof marka tüfek olması, Askeri ceket 

giymesi, başına poşi bağlamsı, Arapça bir yazının önünde tehtidkar bir üslupla işaret 

parmağını sallaması, elini kaldırıp “hayır/dur” demesi, taşıyıcı yüzey aracılığıyla 

okuyucuyu belirli bir olgu üzerine “olumsuz” açıdan şartlamaya yönelik bir 

çalışmadır. Sunulan fotoğrafların altında gizlenenler ise “teröristler dağda yaşar”, 

“hava şartlarından korunmak için askeri ceket giyerler”, “ellerinde Rus yapımı 

Kaleşnikof marka silah bulunur”, “başlarına poşi takarlar” ve “kıyafetleri dağda 

yaşadıkları için pejmurdedir” şeklinde sıralanabilir.  

 

Taşıyıcı yüzey tarafından oluşturulan haber fotoğrafı üzerine yüklenen 

anlamların belirleyicileri arasında yer alan fotoğraf altı ve üstü yazısı, bağlamından 

koparılıp alınmış olan herhangi bir haber fotoğrafına ilişkin geliştirilecek olan anlam 

açısından oldukça önemlidir. Nitekim, fotoğrafın herhangi bir kısmında yer alan 

belirleyici-tanımlayıcı öğenin eksiltilmesi fotoğrafın anlamını farklılaştırmaktadır. 

Dahası, fotoğrafın olduğu yerden alınıp, başka bir fotoğrafla birleştirilmesi 

sonucunda bambaşka bir haber fotoğrafı, bambaşka bir anlam kazanmaktadır. Çünkü 

fotoğraf bağlamından koparılmış yeni bir platform üzerinde yeniden üretilmiştir. 

Bilgisayar tabanlı ve teknoloji merkezli haberciğin, haber fotoğrafı üretim 

stratejilerin oluşturulması bağlamında geldiği en son nokta olmayan görüntülerin 

olabilirliğidir. Yoktan var edilen bu görüntülerin üzerine atılan başlık ya da altına 

atılan yazı, fotoğrafın nasıl okunması gerektiğini bize dikte etmektedir. 11 Eylül 
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2001 Olayı sonrası Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber fotoğrafı Bush ve 

Laden’in kafalarının birleştirilmesinden oluşturulmuştur (bkz ek 1-14). Her iki 

fotoğraf da orijinal halinden (bağlamından) koparılıp alınmış ve yepyeni bir anlam 

üretiminin göstergesi olmuştur.  

 

İçerik çözümlemesinden elde edilen sonuçların söylem çözümlemesi 

sonuçları ile karşılaştırılmış ve yapılan değerlendirme doğrultusunda gazeteler 

bazında şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 

(1) İki farklı ideolojik kutubu temsilen seçilmiş olan Cumhuriyet ve Zaman 

gazetelerinin 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin görüntü kullanım stratejileri birbirlerine 

benzerlik göstermektedir. Öncelikle her iki gazetenin ilk sayfalarında yalın ama 

hacimsel açıdan büyük oranda yer kaplamayı gerektiren ya tek haber fotoğrafı ya da 

iki fotoğrafın kullanıldığı göze çarpmaktadır. Bunlara karşın Hürriyet gazetesinde 

yoğun ama hacimsel açıdan düşük oranda yer kaplayan bir haber fotoğrafı kullanımı 

görülmektedir.  

 

(2) Kullanılan fotoğrafların aynı kaynaklardan gelmesi her üç gazetede 

kullanılan haber fotoğraflarının farklılığının nasıl oluştuğu sorusunu akla 

getirmektedir. Nitekim, WTC kulelerine çakılan uçak görüntüleri 11 Eylül 2001 

Olayı’nın simgesi durumundadır. Olay süreci işledikçe haber ajanslarından akan 

görüntülerde belirli bir farklılık görünse de, Türk medyasında yayımlanan fotoğraflar 

benzer fotoğraflardır. Benzer fotoğrafların kullanılması zorunluluğu, hangi haber 

fotoğrafının kullanılmasından nasıl bir içerikle kullanıldığının önemini ortaya 
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çıkarmaktadır. Nitekim, 14 Eylül 2001 tarihinde elinde mumlar olan bir gruba ilişkin 

görüntü her üç gazetede de kullanılmıştır. Ancak, bu haber fotoğrafı Zaman 

gaztesinde “birinci sayfada” ‘Milyonlarca Amerikalı dua ediyor’ fotoğraf altı 

yazısıyla yer bulurken; Cumhuriyet gazetsinde “altıncı” sayfasında ‘New York ve 

Washington’a yapılan korkunç saldırılarda yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra bütün 

Amerikalılar önceki gece mumlar yakarak ölenleri andılar’ fotoğraf altı yazısıyla; 

Hürriyet gazetesinde ise “yirmi birinci” sayfasında ‘ABD televizyonlarının 

yayınlarından ders alalım’ başlıklı haber yazısıyla yer almıştır. Ayrıca gazeteler spot 

sloganları haber sayfalarına vurmak suretiyle 11 Eylül 2001 Olayı’nı işlemişlerdir. 

Hürriyet gazetesi Bin Yılın Terörü, Zaman gazetesi Terör Dehşeti, Cumhuriyet 

gazetesi ise Tarihin En Büyük Terörü şeklinde sloganlaştırdığı 11 Eylül 2001 

Olayı’nı gazete sayfalarında adeta imza/kaşe gibi sloganlaştırıp kullanmıştır.  

 

(3) Kulelerde yaşanan çaresizliğin sonucunda kendilerini atanlara ilişkin 

görüntüler 12 Eylül 2001 tarihli (olayın hemen ertesi gün) Zaman gazetesinde, 

“birinci sayfada” fotoğraf üstünde iri, siyah puntolarla ‘Vahşet, Terör ABD’yi 

kalbinden vurdu’, kırmızı yazı karakteri ile ‘En Az Yirmibin Ölü’, yazısıyla 

sunulmaktayken; fotoğraf altında ise kırmızı yazı karakteri kullanılarak 

‘Gökdelenden atladılar’ yazısı eşliğinde yayımlanmıştır. 12 Eylül 2001 tarihli 

Hürriyet gazetesinin “on yedinci” sayfasında ‘110’uncu katta dehşet’ başlığıyla 

verilen haberin fotoğrafının altında ‘Yanacağını anlayanlar 280 metreden atladılar’ 

ifadesiyle sunulmuştur. 13 Eylül 2001 tarihli Cumhuriyet gazetesinde ise ‘Dünya 

tedirgin’ manşetiyle verilen fotoğrafta kendini kuleden atan birinin düşüşünü 

gösteren görüntü ‘Saldırıyla birlikte bir çok kişi kendini Ticaret Merkezinin 
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camlarından aşağıya attı’ fotoğraf altı yazısıyla kullanılmıştır. 16 Eylül 2001 tarihli 

Hürriyet gazetesinin “onaltıncı” sayfasında ‘Paraşütleri olsalardı kurtulurlardı’ 

başlığıyla; aynı tarihli Cumhuriyet gazetesinin ise “sekizinci” sayfasında yer almıştır.  

 

(4) Gazetelerin ideolojik farklılığı (Arafat’ın kan bağışında bulunduğu, 

Bush’un göz yaşları, Yıkıntılar arasındaki Başkan Bush fotoğrafı, Filistinlilerin 

sevinç gösterileri yaptığına ilişkin fotoğraf, Amerika’da oluşan nefretin göstergesi 

olan ve WTC küllerinden Araplara ölüm yazan fotoğraf, anma töreninde Müslüman 

ve Hıristiyan kadını yan yana gösteren fotoğraf, merdivenlerden çıkan itfaiye erinin 

fotoğrafı, Amerikan bayrağı fotoğrafı, kütüphanede oturan Laden fotoğrafı, terörist 

olarak ilan edilenlere ilişkin fotoğraflar, Laden fotoğraf(lar)ı, yıkılan bina, kaçışan 

insan fotoğrafı, ateşin içinde görülen şeytan sureti fotoğrafı) gibi pek çok örnekte ön 

plana çıkmaktadır.  

 

(5) 13 Eylül 2001 tarihinde yayımlanan Arafat’ı kan bağışında bulunurken 

belgeleyen haber fotoğrafı ‘Teröre Karşı Ortak Tavır’ manşetli haber Zaman 

gazetesi’nin “birinci”; Cumhuriyet gaztesinde ‘Arafat Kan Verdi’ başlıklı haberde 

“onuncu” sayfasında yer alırken; Hürriyet gazetesinde ise ‘Arafat Amerikalılara Kan 

Verdi’ manşetiyle “on beşinci” sayfada yer almıştır.  

 

(6) 13 Eylül 2001’de ‘Saldırı Savaş Sebebi’ ve ‘Terör Eyleminden Tüm 

Müslümanları Sorumlu Tutamayız’ başlıklı haberler ‘Bush’tan Sağ Duyu Çağrısı’ 

spotu eşliğinde Zaman gazetesinin “birinci” sayfasında kullanılmıştır. Aynı fotoğraf 
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14 Eylül 2001 tarihli Cumhuriyet gazetesinin “yedinci”; Hürriyet gazetesinin ise “on 

yedinci” sayfasında Başkanın Gözyaşları maşetiyle yayımlanmıştır.  

 

(7) Sevinç gösterisi yapan Filistinliler’e ait fotoğraf ise 12 Eylül 2001 tarihli 

Hürriyet gazetesinin “altıncı” sayfasında; Cumhuriyet gazetesinin “beşinci” 

sayfasında yayımlanmış, aynı görüntü Hürriyet gazetesinde 16 Eylül 2001 tarihinde 

tekrar kullanılmış olmasına karşın Zaman gazetesinde hiç yayımlanmamıştır. 

Fotoğrafın 11 Eylül 2001 Olayı ile ilgili olmadığı, başka bir zaman diliminde 

çekilmiş olduğu, tıpkı ilk Körfez Savaşı’nda kullanılan karabatak kuşu gibi halkı 

manipüle etmek amacıyla basına sızdırıldığı iddia edilmektedir. Fahmy (2003:110), 

Reuters muhabiri tarafından çekilen bu haber fotoğrafının 11 Eylül 2001 terör 

saldırılarını simgeleyen en tartışmalı fotoğrafı olduğunu belirmektedir. 

 

(8) Bir diğer kritik haber fotoğrafı ise WTC küllerinden yazılan Araplara 

Ölüm (Kill Araps) fotoğrafıdır. Bu haber fotoğrafı 14 Eylül 2001 tarihinde Hürriyet 

gazetesinin “beşinci” sayfasında ‘Terör, Müslümanlara Nefreti Körüklüyor’ manşeti 

altında yayımlanan fotoğrafın altında “Küllerle ‘Araplara Ölüm’ yazdılar” yazısıyla 

sunulurken; Cumhuriyet gazetesinin “sekizinci” sayfasında ‘Müslümanlara 

Saldırılar’ başlıklı haberde kullanılan fotoğrafın altında “New York’ta yere yazılan 

‘Arapları Öldür’ yazısı kentte yaşananlardan sonra ortaya çıkan nefretin boyutlarını 

gösteriyor” yazısıyla birlikte sunulmuşken; 16 Eylül 2001 tarihli Hürriyet 

gazetesinin “dördüncü” sayfasında ‘Huntington Haklı mı Çıkıyor’ manşetli haberin 

fotoğraf üstü yazısı ‘Herkes onu konuşuyor medeniyetler çatışması başladı mı?’, 

fotoğraf altı yazısı ise ‘Yaklaşan tehlike, Araplara Ölüm’ şeklinde tekrar 
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kullanılmıştır. Bu fotoğraf incelenen süre kapsamında Zaman gazetesinde hiç yer 

almamıştır.  

 

(9) Terörizmi protesto amacıyla her ne pahasına olursa olsun biz bir aradayız 

mesajı veren ve anma töreninde Müslüman ve Hıristiyan kadını yan yana gösteren 

fotoğraf, gazetelerde habere ilişkin fotoğraf kullanımında fotoğraf alt yazısının 

yönlendiriciliği bağlamında gösterilebilecek en başarılı örneklerden biri olarak 

sunulabilecektir. Fotoğrafın sayfaya mı yoksa gazetenin ideolojisine mi uygun hale 

getirilmesi adına nedeni tamamen açıklanamayan bir sebeble kadrajlanıp (belirli bir 

kısmı kesip ön plana çıkarırken diğer bir kısmı da görüntüden tamamen çıkarmak) 

sunuluşu ise konunun bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Bu fotoğraf 18 Eylül 2001 

tarihli Cumhuriyet gazetesinin “sekizinci”; Zaman gazetesinin “ikinci” sayfasında 

kullanılmıştır. Görüntü aynı olmasına karşın sayfa içinde yeterince yer kalmadığı (?!) 

varsayımımızdan hareketle, Zaman gazetesindeki fotoğraf kadrajlandığı, sadece 

kadınların başları görünecek şekilde, fotoğrafın geri kalan kısmının kesilmiş ‘Ön 

Yargılar Türkler Sayesinde Yıkılıyor’ başlıklı habere bağlı olarak sunulduğu 

görülmektedir. Cumhuriyet gazetesinde ise ‘Acı paylaşılıyor, ABD’de farklı 

dinlerden, farklı Irklardan insanlar terörü aynı acıyla lanetliyor’ fotoğraf altı 

yazısına karşın fotoğraf üstünde ‘ABD’de Müslümanlara ve Araplara yönelik 

saldırılar endişe veriyor’ yazısının “Korkudan ‘haç’ takmaya başladılar” maşetli 

haberde kullanılması ironik bir durum oluşturmaktadır. Her iki gazetenin de fotoğraf 

editörlüğü müessesesinin kurumsallaşmamış olmasının olumsuzluğu fotoğraf altı 

veya üstü yazılarında bariz bir şekilde kendini göstermekte, adeta amatör ellerden 
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çıkma, başarısız bir haber – haber fotoğrafı birlikteliği gazete sayfalarına 

yansımaktadır.  

 

(10) Çöken binaların üzerine bayrak çeken itfaiye erlerine ilişkin fotoğrafın 

ikonlaştırılması sonrasında basın tarafından kurbanların kahramanlaştırılması 

bağlamında yaygın biçimde tüketilen itfaiye mensuplarına ilişkin görüntüler arasında 

en çarpıcı örneklerden biri de WTC merdivenlerden yangın alanına ulaşmak için 

yukarıya çıkan 28. Bölge, 12898  numaralı itfaiye erine ait fotoğraftır. Bu fotoğraf 15 

Eylül 2001 tarihli Hürriyet gazetesinin “birinci” sayfasında dikkat çekici kırmızı 

renkli yazı karakteri eşliğinde ‘Yaşama İnenler, Ölüme Çıkanlar’ manşetiyle 

kullanılmıştır. Öte yandan aynı haber fotoğrafı yine aynı tarihli Cumhuriyet 

gazetesinin “dördüncü” sayfasındaki ‘Merdivenlerde Can Pazarı’ başlıklı haberde 

kullanılmıştır.  

 

(11) 11 Eylül 2001 Olayı’nın sorumlusu olarak ilan edien Laden, haber 

fotoğraflarında adeta milenyumun canavarı haline dönüştürülmüştür. Olayı 

kişileştirmek suretiyle tarafsız haber aktarma ilkesini dekoratif bir aksesuar haline 

dönüştürerek kullanan Hürriyet gazetesi bunun en belirgin temsilcisidir. Öyle ki, 

Hürriyet gazetesinde yayımlanan Laden fotoğraflarının tamamına yakını onu elinde 

kaleşnikof marka silahla göstermektedir. Hatta Laden’i, Abdullah Öcalan (Apo) ile 

özdeşleştiren bir haber stratejisinin güdüldüğü dahi ileri sürülebilir. Ancak 

araştırmanın sınırları dışına taşmamak adına haber analizinden ziyade haber fotoğrafı 

analizine yönelme gerekliliği doğrultusunda, Hürriyet gazetesinde kullanılan Laden 

fotoğraflarının Saddam Hüseyin ve Apo gibi terörle/özdeşleşen kişilerle birlikte 
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sunulması tiraj açısından Türkiye’nin en çok satış özelliğine, geniş bir dağıtım ağına 

sahip ve okuyucu kitlesinin hemen her kesimine seslenen gazetenin okuyucularının 

belleğine Laden’i, kullandığı fotoğraflar aracılığıyla terörist olarak şartlayacak 

yönlendirilmiş bir zihin içerisinde konumlandırdığı görülmektedir. Nitekim Hürriyet 

gazetesi en çok Laden fotoğrafına yer veren gazete durumundadır. Bu fotoğraflar 

arasında kitaplarla dolu bir kitaplığın önünde foto muhabirine poz veren Laden’in 

kitaplığının üzerinde bile silah asılı olması dikkat çekicidir. Bu fotoğraf 26 Eylül 

2001 tarihli Hürriyet gazetesinin “onuncu” sayfasında ‘Usame bin Laden’i öldürmek 

yeterli mi? Sorularla terör krizi’ başlıklı haberde kullanılmıştır. Aynı fotoğraf 19 

Eylül 2001 tarihli Cumhuriyet gazetesinin “dokuzuncu” sayfasında ‘bin Laden’in 

makamı’ başlıklı haberde de kullanılmıştır.  

 

(12) Laden fotoğraf(lar)ı arasında en ilgi çekici olanlarından biri de aranıyor 

temasının işlendiği haberlerde kullanılanılmıştır. Öyle ki,  19 Eylül 2001 tarihli 

Hürriyet gazetesinin “ondördüncü” sayfasında, ‘Uydular Peşinde’ manşetiyle verilen 

habere ilişkin kullanılan fotoğrafın alt yazısı ise ‘ABD’deki her yerde Usame bin 

Laden “canlı ya da ölü aranıyor” afişleri asılı şeklinde sunulmaktadır. Bu fotoğrafta 

Laden, bir konuşma esnasında yapmış olduğu hareketle (elini kaldırmış adeta dur 

ve/veya hayır dermişcesine bir izlenim veriyor şeklinde kodlanan), özgür dünyaya 

dur demektedir şeklinde topluma sunulmuştur. Bu görüntü Amerika’da yayımlanan 

Daily News’in kapak sayfasında vahşi batıdaki kanun kaçaklarını aramak için 

çıkarılan “aranıyor” afişlerine dönüştülmüş şekliye okuyucuya sunulmuştur. Bu 

haliyle Hürriyet gazetesinin 20 Eylül 2001 tarihli sayısının “birinci” sayfasında 

‘Ebedi Adalet’ başlıklı haberde de kullanılmıştır. Aynı fotoğraf Cumhuriyet 
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gazetesinin 19 Eylül 2001 tarihli sayısının “onuncu” sayfasında yer alan ABD ceza 

dağıtacak manşetli haberde de kullanılmıştır. Fotoğraf alt yazısı ise ‘VAHŞİ BATI 

GİBİ- New York Post gazetesi’nin orta sayfasında yayımlanan ilan sokaklara asıldı. 

Posterde şunlar yazılı: “bin Laden New York kentinde kitle halinde adam öldürdüğü 

gerekçesiyle ölü ya da diri aranıyor’ biçimindedir. 21 Eylül 2001 tarihli Cumhuriyet 

gazetesinde de elini kaldırmış fotoğrafının tekrar kullanıldığı görülmektedir.  

 

(13) Konuyla ilgili olarak seçilen çarpıcı örnekler arasında son olarak sadece 

Hürriyet gazetesinin “onsekizinci” sayfasında yayımlanan ‘Patlamada ‘Şeytan 

Sureti’ başlıklı haberin fotoğrafıdır. Kulelere çarpan uçakların depolarında bulunan 

benzinin infilak etmesiyle birlikte ortaya çıkan ateş topunun içinde şeytan suretinin 

görüldüğü iddia edilmektedir. Larry King tarafından canlı olarak sunulan programda 

da yoğun biçimde tartışılan bu fotoğrafla okuyucu/izleyicilerin belleğine 

göndermeler yapılmaktadır. Burada şeytan’ın temsilcisi olarak gösterilen Usame bin 

Laden’dir.  

 

(14) 11 Eylül sonrası Türk basınında olayın bütün vehameti karşısında 

Amerikan medyasının takındığı soğuk kanlı tutum ve bunun sonucu hiç ceset 

görüntüsünün gösterilmemiş olması yoğun bir biçimde gündemde yer almıştır. Ceset 

görüntülerinden ziyade binalara giren uçaklar, çöken binalar, toz ve yardım-kurtarma 

çalışmalarının saldırı sırasında yoğun biçimde görselleştirilmesi, saldırı sonrasında 

ise anma, yas ve terörü protesto eylemlerinin ön plana çıkarılması, Fahmy 

(2003:110)’a göre trajedinin insanileştirilmesidir. Ancak Fahmy bu konuda kuramsal 

bir yanılgı içindedir. Nitekim, Rumsfeld’in emriyle olay mahalinin haber 
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fotoğrafçılarından izole edilmesi NPPA’nin üst düzey yayın yönetmeni Greg 

Garneau tarafından kamuya ilan edilmiştir. Dolayısıyla yapılan saldırının 

insanileştirlmesinden ziyade haber almanın engellenmesidir. Bu da 11 Eylül 2001 

Olayı’nın hükümet politikaları ile sömürüleceğinin ilk ve en erken göstergesi olarak 

açıklanabilir.  

 

(15) 11 Eylül 2001 Olayı’nın gazeteler bazında en çarpıcı sonuçlarından biri 

de Hürriyet gazetesi’nin teröristlere ve kurbanlara ilişkin yoğun bir haberleştirme 

politası göstermesidir. Öyle ki, baş terörist olarak ilan edilen Muhammet Atta’nın 

İstanbul’da bir emlakçı önünde çekildiği iddia edilen fotoğrafını ‘Baş terörist 

İstanbulda’ manşetiyle veririken, Laden’in Amerika’ya olan nefretinin cinsel 

sorunlarıyla bağlantılı olduğu varsayımı bağlamında haberleştirilmiştir. Ayrıca 

CNN’in ünlü yorumcusu Barbara Olson’un da içinde bulunduğu uçağın kulelerden 

birine çarptığı, çarpma öncesi Olson’un Yüksek Mahkeme Baş Savcısı olan eşi 

Thedore B. Olson’u arayıp uçağının kaçırılışını anlattığı da yoğun biçimde 

işlenmiştir. Bu bağlamda Hürriyet gazetesi yoğun bir biçimde teröristlerle ilgili 

görsel materyale yer verirken; Cumhuriyet gazetesi ise bunu daha düşük oranda 

görselleştirmiş olmasına karşın, Zaman gazetesi hiç kullanmamıştır.  

 

Yapılan bütün bu değerlendirmelerin ışığında, bu çalışma haber fotoğrafının 

farklı yöntemler doğrultusunda kodlanabilir bir metin olduğunu olumlayan bir 

araştırma olup; taşıyıcı yüzey’in haber fotoğrafının biçimlendirilmesindeki 

belirleyiciliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın iletişim alanına iki 

farklı boyutta katkısı bulunmaktadır: (a) Taşıyıcı yüzey üzerindeki faktörlerin haber 
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fotoğrafının kodlanmasına olan etkisini ifade etmektedir, (b) dünyayı etkileyen ve 

yeni bin yılın ilk büyük faciası ve/veya terörist saldırısı olarak tanımlanan olayın 

içeriğinin görüntüler dolayımıyla belirlendiği, 11 Eylül 2001 Olayı’nın görsel 

imgelerinin farklı ideolojik taban yapısına sahip gazetelerde nasıl farklılaştığının 

ortaya konulmasının taşıyıcı yüzeyin belirleyiciliğine yönelik tartışmalara olan 

katkısıdır. İlgili incelemelere ilişkin yapılan değerlendirme kapsamında bulgulanan 

11 Eylül 2001 Olayı içerikli tezlerin haber analizi şeklinde biçimlenmiş olması, 

uluslararası sayısal tez arşivinden saptanan tezlerin farklı ulusal kimliğe sahip 

gazetelerde yer alan Afganistan ve 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber 

fotoğraflarının uluslararası tek taraflı haber akışı bağlamında incelenmiş olması, 

yazılan kitaplarda yer alan 11 Eylül 2001’e ait görüntülerin ard alanlarının 

sorgulanması, yapılan bu çalışmanın haber fotoğrafçılığı açısından ne derecede 

önemli bir eksikliği gidermiş olduğunun da bir göstergesidir.  

 

Haber fotoğraflarının gazete üzerindeki konumlandırılış stratejileri de 

çalışmanın konusuyla doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla haber fotoğrafının gazete 

sayfasında nasıl yer aldığının da tez kapsamında sorgulanması gerekmiştir. Araştırma 

sonucunda popüler basının haber fotoğrafı kullanım stratejisini mümkün oldukça boş 

yerleri doldurmak ve fotoğrafa göre haber üretmek şeklinde geliştirdiği, olayları 

kişileştirme yoluna gitmesinin ardında da bu yaklaşımın yattığı söylenebilir. Öyle ki, 

popüler basını temsilen seçilen Hürriyet gazetesinde kullanılan fotoğraf miktarının 

çokluğuna karşın, hacimsel açıdan en az yer kaplamış olması; fotoğraflarında konu 

olarak Laden, Teröristler, Bush ve Kurbanlar üzerinde odaklanması gazetenin haber 

fotoğrafçılığını haber ekseninde kişileştirerek kullandığının göstergeleridir. Bu 
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kişileştirirek haberleştirme politikasının yansıması ise sayfa düzeni ve/veya 

düzensizliğinin parçalı (dağınık) fotoğraf kullanımda kendini göstermektedir. Buna 

karşın iki farklı kutuptan seçilen Zaman ve Cumhuriyet gazetelerinin haber fotoğrafı 

kullanım stratejisi benzerlik göstermektedir. Öyle ki, her iki gazete de olayı 

kişileştirmekten ziyade toplumsal boyuttaki yansımalarını ön plana çıkaran bir haber 

fotoğrafı (çeşitli gösteriler, protestolar ve savaş araçları-askerler) kullanım stratejisi 

benimsemiştir. Seçilen ve kullanılan fotoğraflarda ise tek parça ama büyük boyutta 

görüntülerin seçilmesi, okuyucunun görsellik bağlamında gözünü yormayacak 

(yoğun olmayan) bir fotoğraf kullanım stratejisinin uygulandığını açığa 

çıkarmaktadır. Buradan çıkarılacak sonuçlar birbiriyle bağlantılıdır. Nitekim, 

gazetelerin künyesinde fotoğraf editörü kimliğinin olmaması bunun yerine görsel 

sorumlu (sayfa tasarımcısı) isminin geçmesi fotoğraf kullanımının gazetenin 

tasarımına uygun olacak şekilde düzenlendiğinin göstergesidir. Bu bağlamda Türk 

basınında fotoğraf editörlüğü kurumsallaşmamıştır. Bunun sonuçları ise oldukça 

düşündürücüdür. Nitekim bulgular kısmında da açıkça ortaya konulduğu gibi haber 

fotoğrafçısının ismi, haber ve fotoğraf ajansının ismi kullanılan fotoğraflarda nadiren 

görülmektedir. Gazeteler, genellikle haberi ve/veya olayı kendilerine mal eden bir 

haber fotoğrafı kullanım stratejisini benimsemektedirler. Cumhuriyet ve Zaman 

gazetelerinde ‘bazı’ fotoğraflarda künye bilgilerine rastlanmış olması sadece istisnai 

bir durum olmakla birlikte genellikle ‘DHA, AA, CHA, İHA muhabiri ....’dan 

bildiriyor’ şeklinde haberleştirilen olgulara ait fotoğraflarda herhangi bir şekilde 

kimlik bilgilerine yer verildiği görülmemektedir. Bu bağlamda haber fotoğrafçılığına 

ve gazetelerde fotoğraf kullanımına ilişkin düzenlemelerin en kısa zamanda yasal 

platformlarda gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu uygulamanın başlangıcı 
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olarak çıkarılacak olan hukuki düzenlemelerde “gazetenin künyesinde fotoğraf 

editörünün adı yazılır ve bu kişi yayımlanan fotoğraflarla ilgili karşılaşılacak 

sorunların doğrudan sorumlusudur” şeklinde bir ibarenin yer alması gerekmektedir. 

Bütün bunlar bizi etik olgusuna götürmektedir. Bilimsel içerikli yapılan bir 

araştırmadan alıntı yapıp kaynak belirtmemek nasıl etik bir ilkenin/kuralın ihlali ise, 

herhangi bir ajanstan/kişiden fotoğraf kullanıp kaynak belirtmemek de benzer bir 

içeriğin ifadesidir. Dolayısıyla, akademisyenlerle sorumlu haber müdürlerinin 

oluşturacakları ortak çalışma gurupları, foto muhabirliği meslek ilkelerinin 

belirlenmesine, haber fotoğrafçılığı müessesesinin kurumsallaşmasına ve fikri 

mülkiyet hakkı kurallarının düzenlenmesine katkı sağlayabilecektir. Dahası, fotoğraf 

dernekleri tarafından pek çok panel, sempozyum ve konferans gibi etkinlikler 

düzenlenmesine karşın, haber fotoğrafçılığına yönelik herhangi bir fikri mülkiyet 

konulu etkinliğin düzenlenmemiş olduğu da bilinmektedir. Hatta habercilik eğitimi 

veren kurumlarca düzenlenen bilimsel toplantılarda ağırlıklı olarak haber temasının 

işlendiği, adeta haber fotoğrafçılığın ‘ötekileştirildiği’ görülmektedir. Bu bağlamda 

çeşitli kurum ve kuruluşların iletişim alanındaki kongre ve/veya sempozyum 

(symposium)’larda bir alan olarak haber fotoğrafçılığına da yer vermeleri, ders 

olarak gazetelerde haber fotoğrafı kullanım stratejilerinin okutulmasını da 

gerekmektedir. Getirilen bir diğer öneri, akademisyenler ile meslek profesyonelleri 

olan haber fotoğrafçılarının birlikteliği ve bu birliktelik ekseninde “Haber 

Fotoğrafçılığı” dersinin ülkemizde eğitim veren gerek İletişim Fakülteleri’nde 

gerekse Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde okutulması gerekliliği üzerinedir. Soruna 

ilişkin bir diğer çözüm önerisi ise Foto Mmuhabirleri Derneği’nin fotoğraf dernekleri 

ve klüpleri ile iş birliği yapmasıdır. Böylece haber fotoğrafının öneminin topluma 
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aktarılması, bir başka deyişle haber fotoğrafçısının muhabirin yanında giden bir 

aksesuar olmadığı bilincinin yayılmasıdır. Bunun için de haber fotoğrafçılarının etkin 

bir biçimde dernekleşmesi ve organize olması gerekmektedir. Fikirlerin ve 

deneyimlerin bir arada paylaşıldığı, arkadaş gruplarının bir araya gelmesinden oluşan 

fotoğraf dernekleri, klüpler, etik ve politik durumlar açısından sorunun çözümüne bir 

sivil toplum örgütü duyarlılığında yaklaşabilecektirler. Öte yandan bu tür 

organizasyonlar faaliyetlerini daha fazla yaygınlaştırmalı, daha çok etkinlikte 

bulunmalı, kitaplar, dergiler  çıkarmalı, İletişim Fakülteleri ile koordine faaliyetlere 

geçmeli, toplumu “kişilik hakları” konusunda aydınlatırken, meslek içi kurslarla da 

neyin, nerede ve hangi durumlarda görüntülebebileceğine dair etik ilkelerin 

benimsetilmesine çaba göstermelidirler. Ülke çapındaki organizasyonun mutlaka 

bölgesel temsilcilikleri kurulmalı, geleceğin medyasının yerel medyaların 

desteklenmesi ve güçlendirilmesi sayesinde ayakta kalacağı ve örgütlenmenin en alt 

düzeydeki katılımcılara değin oluşması gerektiği unutulmamalıdır.  

 

Günümüzde haber fotoğraflarının toplumsal yapının bir göstergesi olduğu, 

tarihin haber fotoğrafları aracılığıyla görsel olarak işlendiği unutulmamalıdır. 

Teknolojik gelişmelerin görselliğin sunumunda belirleyici bir faktör olduğu 

günümüz toplumlarında haber fotoğraflarının oluşturulması sürecinde etkileşimin 

gerçekleşmemesi kaçınılmazdır. Nitekim, gelişen yeni haber kavramı ‘internet’ 

aracılığıyla, cep telefonları yardımıyla hemen her yerde toplumun gelişmelerden 

haberdar olması prensibini işletmektedir. Anlık gelişmelerden hemen her yerde 

haberdar olan birey, haberi adeta yaşamsal bir öğe şeklinde benimsemiştir. Haberdar 

olmaya yönelik sınır tanımayan bu arz, üretilen haberlerde belirgin bir farklılaşmayı 
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da beraberinde getirmiştir. Nitekim, sayısal ortamda ziyaret edilebilen bir haber 

dergisi olan Newsweek’te ‘öyküleştirlmiş haberlere ilişkin fotoğraflar’ yazılı ve sesli 

olarak sunmaktadır. Yeni bir kodlama stratejisi olarak değerlendirilecek olan bu 

yaklaşım, habere konu olan bir olayı, fotoğraf kareleri üzerinden takip ederken 

sunulan etkili bir müzik ve okuyucu sesin varlığı ekseninde belki de gelecekte 

pazarlanması planlanan cep telefonlarından işitsel-görsel destekli haber alım 

yönteminin de farklı bir platformda denenen prototipidir. Bu bağlamda, geliştirilen 

yeni işitsel-görsel çoklu habercilik (multi visual neo-journalism) kavramının da 

tartışılması açısından bir ön hazırlık olmuştur. Tartışılması gerekli olan bir diğer 

kavram da fotoğrafların ‘bağlamından koparılması’ işleminin sayfa tasarımı 

terminolojisindeki karşılığı olan “decuppe etme” eylemidir. Teknolojinin yeterli 

derecede gelişmediği dönemlerde farklı fotoğrafların makas ile kesilip, yeni bir 

fotoğraf haline getirilmesi işlemi (kolajlama); günümüzde bilgisayar teknolojisinin 

olanakları, üretilen programların destekleri ile çok kısa zamanda 

gerçekeleşebilmekte, hatta fotoğrafın ‘masa başı yeniden üretimi’ olduğu 

anlaşılmayacak kadar aslına uygun gerçekleştirilebilmektedir. Bilgisayar operatörleri 

(mac operatör) tarafından üretilen bu görüntüler aracılığıyla görüntülerin içinden 

istenmeyen öğeler silinebildiği gibi, yeni öğeler de üretilebilmekte hatta hiç olmayan 

bir görüntü bile oluşturulabilmektedir. Haber fotoğraflarının yaşamı olduğu gibi, 

gerçekçi (aslına uygun) ve doğrudan yansıttığı görüşünün temsilcisi olan liberal 

yaklaşımı benimseyenleri oldukça zor durumda bırakan bu teknik gelişmeler, bu 

anlayışı benimseyenleri haber fotoğrafçılığını bilgi ve iletişim çağı olarak tanımlanan 

yirmi birinci yüzyılda nasıl etkileyeceği konusunu farklı yaklaşımlar ekseninde 

kapsamlı biçimde sorgulamalarını gerektirmektedir.  
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Bu çalışmadan hareketle, belirtilen saptamalar doğrultusunda, haber fotoğrafı 

ve haber fotoğrafçısı kavramının da teknolojik gelişmeler ekseninde ideoloji, 

ekonomi, sosyoloji ve psikoloji çerçevesinde belli bir bağlama oturtulması ve 

tanımlanması tartışmaların derinleştirilmesine imkan tanımaktadır. Haber 

fotoğrafında ideoloji, gerçekliğin kurgulanmasında kullanılan bir basamak olarak 

düşünülecektir.  Bu bağlamda tutucu, liberal ve eleştirel kuram içerisinde yer alan (a) 

görüntüler aracılığıyla önceden yerleştirilen stereotip olguların kodlanması; (b) insan 

gözünün fizyolojik yapısı gereğince bir tür eksiklik olarak yorumlanan anların 

yakalanmasında fotoğrafların etkin bir rol üstlenebilmesi; (c)  haber fotoğrafının ana 

kaynağından başlayıp, gazetedeki fotoğraf editörünce sonlandırılan haber ve/veya 

haber fotoğrafı seçme sürecinde içselleşen ve dışsallaşan (inclusion & exclusion) 

enformasyon sunumunun seçilmiş olanın amaca uygun şekle getirilmesi, yani işlenip, 

biçimlendirilmesi ve topluma aktarılmasında kodlamanın taşıyıcı yüzeyin ideolojik 

çizgisi ekseninde nasıl oluştuğunun sorgulanmasına olan ihtiyaçtan ortaya çıkan tezin 

kuramı konunun taşıyıcı yüzey bağlamında betimlendiği bir platforma 

dönüşmektedir. Bu noktada devreye giren taşıyıcı yüzeyin ideolojik özelliği sunduğu 

haberi, haber fotoğrafını hedef kitlesine uygun olanlar arasından seçer ve/veya 

seçtiklerini uygun hale dönüştürür. Görsel kodlamaların yerleştirilmesinde fotoğrafla 

birlikte sunulan fotoğraf alt yazısı, manşet, fotoğrafın kapladığı alan, sunulduğu 

sayfa ve etrafında yer alan görüntüler ekseninde biçimlenip, bütünleşen öğeler 

sorunun çok boyutluluğunu ve sosyo-kültürel içeriğini gündeme getirmektedir.  

 

Haber fotoğrafı açısından yapılacak olan kısa bir değerlendirme ekseninde 

topluma sunulan görüntülerin artmasında yayın politikalarından öte bir takım 
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yaptırımların göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Herhangi bir olay, konu veya kişi 

üzerinde yaşanan krizlerin öncesinde ve sonrasında gazete ve dergilerde haber 

fotoğrafı kullanımı, kurumun ideolojik çizgisi doğrultusunda oluşabileceği gibi, 

gazete sahibinin çıkar ilişkileri doğrultusunda da oluşturulabilmektedir. Bu bağlamda 

hükümet politikaları ya da iktidarın borozanı olarak medya kullanılırken; düzenlenen 

haberler de bu anlayış doğrultusunda oluşturulabilmektedir.  

 
Görüntülerin yoğun biçimde tüketimiyle birlikte geliştirilen ve günümüzde 

özellikle kullanılan yeni görüntü stratejileri aracılığıyla bireylere/toplumlara kitle 

iletişim araçlarınca “görsel linç” yapılmasının da önü açılmıştır. Devingen veya 

durağan görüntü, içeriği ne olursa olsun, gündemde olması kurumsal bazda istendiği 

sürece televizyon ve gazetelerde yayımlanabilmektedir. Yasaların el verdiği oranda 

gazete ve televizyon kanallarının doğrudan ilişki içinde olması, televizyonda 

yayımlanan haberlerin senaryolarının gazetelerce yazıldığına işaret etmektedir. 

Nitekim, gazetedeki senaryoda altı çizilen/ön plana çıkarılması istenen unsurlar 

haber programlarında defalarca yinelenmek suretiyle gösterilirken; ‘kritik an’ı 

simgeleyen görüntü ise ‘en önemli an’ şeklinde gazetelere yansıtılmakta, dolayısıyla 

istenen mesajlar, istenilen şekliyle toplumun zihnine enjekte edilmektedir. Birinci 

Körfez Savaşı öncesinde Saddam Hüseyin’in çağın Hitleri olarak kanıksatılması 

amacıyla görüntülerde sürekli eli silahlı olarak gösterilmesi; benzer bir şekilde 

gazetelerde sıkça yer alan petrole bulanmış karabatak kuşuna ait sahte görüntü 

konuyla ilgili çarpıcı örnekler arasında sayılabilir. Bu doğrultuda yakın geçmişte 

yaşanan Üzeyir Garih cinayeti sonrası 13 yaşında tinerci çocuğun cinayet zanlısı 

olarak gerek devingen gerekse durağan görüntülerle linç edilmesi ve bunun 

sonucunda ülke çapında tinercilere karşı bir nefretin oluşturulması ve göstergelerle 
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desteklenerek kamuoyunun dikkatine sunulması da bir diğer örneği teşkil etmektedir. 

Bu bağlamda Türk toplumunda kodlanan görüntüler üzerinden oluşturulan ‘tinerci 

nefretiyle’ 11 Eylül 2001 Olayı sonrası yine belirli görsel kodlamalar aracılığıyla 

ortaya çıkarılan ‘Arap-Müslüman nefreti’ arasında büyük bir benzerlik söz 

konusudur. Öyle ki, 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerika’da yaşanan korku ve 

nefretin yansıması olarak Arap-Amerikanlar’a karşı gerçekleştirilen saldırılar 

öncesinde New York’ta Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin yakınında bulunan bir 

cadde üzerine küllerle ‘Kill Araps’ (Araplara Ölüm) yazılmasının ardından medyanın 

görsel olarak bu objeyi kullanmasıyla birlikte Arap-Amerikanlara karşı saldırgan 

davranışlar görülmüştür. 11 Eylül saldırılarıyla ilgili olarak Başkan Bush’un ‘Haçlı 

Seferi’ gafıyla birlikte Müslümanlara karşı şiddet eylemleri tırmanmış, dükkanlara 

saldırılmış ve büyük çaplı maddi hasar oluşmuştur. Toplumsal boyutta oluşan nefret 

ortamının kırılması ise Bush’un bir camiyi ziyaret etmesine ilişkin görüntülerin 

basında yer almasıyla birlikte gerçekleşmiştir. Bir başka deyişle görsellikle tırmanan 

rahatsızlığın panzehiri yine görsellikle çözülmüştür.  

 

Verilen örnekler çerçevesinde görüntülerin toplumsal platformda ‘sadece’ 

olumsuz içerikli olarak kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Tersine basında 

yer alan görüntüler ekseninde duruma göre toplumsal birlik ve moral duygularını 

hareketlendirebilecek görüntülerin de kullanıldığı görülmektedir. Vietnam 

Savaşı’ndan Somali’ye yapılan askeri müdahale sırasında görüntü kullanım 

stratejilerinde de benzer bir durum söz konusudur. Kernell (1998), savaşın sansürsüz 

biçimde topluma yansıtılmasının, savaş aleyhtarı gösterilerin artmasına neden 

olduğunu ve Amerikan askerlerinden ölü sayısının artmasının toplumun savaşa 
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ilişkin düşüncesini etkilediğini iddia ederken; Perlmutter, medyanın Amerikalı 

askerlerin ölmesini bir trajedi olarak işlerken; diğer taraftan ölenleri ise adeta 

istatistiki bilgi olarak gösterdiğini ifade etmektedir (Kernel ve Perlmutter, 1998: 48-

49).  

 

Sonuç olarak, toplumsal gerçekliğin üretimi ve yeniden üretimi için 

medyatik söylemin varlığı esastır. Bu noktada haberin saf ve doğal görünümünden 

de söz edilemiyeceği gibi, aksine taraflı ve belirli bir amaca yönelik hazırlanmış 

kodlanmış metinler olduğundan söz edilebilir. Haber, her şeyden önce üzerinde 

yansıdığı aracın içeriğine uyumlulaştırlmış bir biçimde nötralize edilmiş gerçekliğin 

dışsal yönlendirmedirmeler doğrultusunda yansımasıdır. Haber yapıları üzerinden 

inşa edilen söylem içindeki kodların tanımlanmasını ve bu doğrultuda yeniden 

üretilen söylemlerin içinde var olan yapıların varlık nedenini sorgular. Dijk haber 

tasarımındaki öznel tutumların gerçekliğin çerçevelenmesinde önemli bir etken 

olduğunu  dile getirmektedir (1998). Hall (1973), medyadaki söylemlerin 

açıklığından taraflılığının yanı sıra kodlamanın nasıl yapıldığının sorgulanması 

gerektiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda izole edilmiş, saklanmış anlamların 

bulgulanması haberin, televizyon programının, romanın ve haber fotoğrafının bir 

bütün olarak algılanmasını gerektirmektedir.  

 

Bir metin olarak değerlendirildiğinde haber fotoğrafı, fotoğraf altı, üstü 

yazısı, haber manşeti ve yerleştirildiği yer ve alan birlikteliğiyle ideolojik bir 

kodlamaya işaret etmektedir. Hall (1973)’un deyimiyle amaca uygun olarak 

üretilenlerin arasından seçme, seçilmişi işleme ve sunma süreciyle yaşama ilişkin 
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olgular anlamlı hale getirilmektedirler. Basın tarafından aktarılan olguların 

nesnelliği hayal ve/veya mit olmaktan ileri gidememektedir. İçselleştirilen ideolojik 

bakış açısı bağlamında inşa edilen egemen medya söylemi, toplumsal ve siyasal 

gerçekliği yorumlamaktadır. Dolayısıyla toplumsal gerçekliğin ve/veya belleğin 

inşası, bir dizi gerçeklik yanılsamasına dayanmaktadır. Bu tez çalışması boyunca ele 

alınan gazetelerde kullanılan haber fotoğraflarının da bu tür yanılsamaları 

yarattıkları ve çeşitli bağlamlarda, farklı içeriklerde kullanılarak egemen güç 

dengelerine hizmet ettikleri bulgulanan sonuçlar arasındadır. 11 Eylül 2001 Olayı 

Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazeteleri ekseninde değerlendirildiğinde olayların 

haber fotoğraflarında nasıl sunulduğu ‘sunulmak istenilene’ bağlı olarak 

kurgulandığı görülmektedir. Bu kurgulamada belirleyici faktörler olarak dünya 

görüşü, kurumsal/örgütsel yapı ve çıkar ilişkileri belirleyici rol oynamaktadır. Bu 

bağlamda ele alınan konu, aslında yeniden inşa edilen bir süreç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Haber fotoğraf kullanımı, gazetelerin yaklaşım tarzlarının ne olduğuna 

bağlı olarak şekillenmektedir.  
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Ek 1 – 17: Ateşin İçindeki Şeytan Yüzü 
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Ek 1 – 18: New York Beşinci Cadde, First Presbyterian Kilisesi’nin 
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Dünya Ticaret Merkezi’ne Ait Güney Kulesi’nin 
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Ek 1-22 Fotoğrafın Bağlamından Koparılıp Sunulmasına Örnek 
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Ek 2 

 

Seçilen Fotoğraflar Arasında ‘Aynı’ Fotoğrafların ‘Farklı’ Gazetelerde 

Sunumları 

 
Fairclough (1995:68-74), gazetelerin haberin algılanmasına olan etkilerini ön 

plana çıkarmakta ve olaya nasıl bakacağına yönelik tavsiyelerde bulunduklarının 

altını çizmektedir. Gündelik yaşama yönelik göndermeler, gazetenin iç söylemine ve 

hedef kitlesinin beklentilerine uyumlu biçimde yerleştirilmekte, dolayısıyla taşıyıcı 

yüzey ile okuyucu arasında oydaşmayı gerektirmektedir. Öte yandan van Dijk (1998) 

ve Torfing (1999) ise söylem kurulması ile, bireylerin zihinlerinin kontrolü ve/veya 

yönlendirilmesi olgusunun altını çizmektedirler. Bu doğrultuda taşıyıcı yüzeyin 

herhangi bir olayı kodlamasında coğrafi, kültürel (metaforik-sembolik göstergeler) 

ve ekonomik olgularla birlikte cinsi (gender) faktörlerinde belirleyiciliği söz 

konusudur. Aşağıda gazetelerden seçilmiş olan haber fotoğraflarına ilişkin örneklere 

yer verilmiştir. Bu örneklerin belirlenmesinde, aynı fotoğrafların yanı sıra bir birini 

anlam örgüsü içinde neden-sonuç ilişkisi doğrultusunda “haber” olgusu içinde 

tamamlayan görüntüler arasından seçilmiş olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.  

  

Kan veren Arafat fotoğrafı, her üç gazetede de 13 Eylül 2001 tarihinde 

yayımlanmıştır. Yayımlanış şekline bakıldığında: Zaman gazetesi, 1. sayfada, renkli, 

sayfa altında; Cumhuriyet gazetesi, 10. sayfada siyah-beyaz, sayfa ortasında; 

Hürriyet gazetesi ise 19. Sayfada, renkli ve sayfa üstünde yer vermiştir. Hürriyet ve 

Zaman gazetelerinde kullanılan ebat aynıdır. Cumhuriyet gazetesindeki ebat diğer 

gazetelerin üç misli daha büyüktür.  
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 Zaman- Hürriyet – Cumhuriyet Gazeteleri 

 Arafat Kan Verdi Haberi 
 

 

Fotoğrafı oluşturan başlıca gösterenler (betiler); geleneksel kıyafetleri 

içerisinde Arafat kan vermektedir. Beyaz gömlekli kişi (doktor) sağ eliyle Arafat’ın 

kolundaki iğneyi, sol eliyle de kan torbasını tutmaktadır. Üniformalı iki kişi 

(Arafat’ın kurmayları veya korumaları) hemen yanda durmaktalar, bunlardan biri 

doktorun tuttuğu kan torbasını havaya kaldırmakta diğeri ise karşı yöne bakmaktadır. 

Arka tarafta yatan bir başka kişi de görüntü içinde yer almaktadır. Fotoğrafta ekip 

olarak kan verme izlenimi oluşturulmuştur. Söylem, liderleri aracılığıyla, terörizmi 
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reddeden Filistinliler’in, yine liderleri aracılığıyla yaralılar için kan vermek suretiyle 

ellerinden gelen yardımı yapmakta ve terörü reddetmektedirler.  

 

Fotoğraf altı yazıları bakımında yapılacak olan incelemede, gazetelerde 

görselleştirilen, olguya ilişkin belli başlı bir olumsuzlama görülmektedir. Nitekim, 

Cumhuriyet gazetesi, “Arafat Kan Verdi” fotoğraf alt yazısını dikkat çekecek 

şekilde, kalın (bold) yazı karakteriyle vermiştir. Fotoğraf alt yazısı şöyle devam 

etmektedir: “ABD’nin, Washington ve New York’taki hastanelerin yetersiz 

kalmasının ardından bütün dünyaya yaptığı kan bağışı çağrısına Filistin Devlet 

Başkanı Yaser Arafat da uydu. Arafat, dün bir hastanede kan verdi. Filistin’de çok 

sayıda kişinin kan verdiği bildiriliyor. Arafat, Washington ve New York’a yönelik 

korkunç saldırıları kınadığını bildirmişti. Arafat dün ABD ve İsrail’in tepkisini 

çekebileceği kaygısıyla Suriye’nin Başkenti Şam’a yapacağı geziyi iptal etti”. Bu 

haber fotoğrafı ile birlikte kullanılan uzun yazı foto-haber çalışmasına bir örnek 

teşkil etmektedir. Yazı içerisinde yer alan ‘Yaser Arafat da’ da sözcüğü ‘bile’ 

anlamında kullanılmış dolaylı olumsuzlayıcı bir etki vermektedir. Hürriyet gazetesi 

de “Arafat yaralılar için kan verdi” fotoğraf altı yazısını dikkat çekecek şekilde yazı 

karakteriyle sunması bağlamında Cumhuriyet gazetesi ile uyumluluk göstermektedir. 

Yazı, “Filistin lideri Yaser Arafat, Gazze kentindeki Şifa hastanesinde, terör 

saldırılarında yaralanan Amerikalılar için kan verdi. Arafat, saldırıyı bir kez daha 

kınadı” ibaresiyle sunulmaktadır. Zaman gazetesinde ise fotoğraf altı yazısı “Devlet 

Başkanı Yaser Arafat, ABD’liler için kan verdi” biçiminde yer alırken hemen altında 

İslam alemi lanetledi ibaresi kırmızı renkte ve dikkat çekici biçimde sunulmaktadır. 
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Seçilen üç gazete arasında sadece Cumhuriyet gazetesi, fotoğrafın kaynağına 

(Reuters) yer vermiştir.  

 

Zaman gazetesinde sayfanın en alt (Ayak kısmında) yer alan fotoğrafın 

anlamı çapraz sağ üst köşede yer alan ABD Başkanı George W. Bush’un gözü yaşlı 

fotoğrafı eşliğinde kullanılan Saldırılar Savaş Sebebi ifadesiyle birlikte 

düşünüldüğünde taşıyıcı yüzeyin haber fotoğrafını kodlama stratejisi de ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim, Arafat’ın yapmış olduğu etkinlik sayfa altında sunulması 

itibarıyla önemsizleştirilmektedir. Bush’un gözü yaşlı fotoğrafını, gazetenin 

kurumsal kimliğinin hemen yanında kullanmasıyla, dünyanın yenilmez tek gücünün 

düştüğü durumu (acizliği) patronu olan kişinin göz yaşlarıyla anlatılırken; kendisine 

yönelik şiddet eylemlerini destekleyen İsrail’in koruyucu meleği durumundaki ülke 

tarafından acizleştirilen (İsrail’e gerekli ekonomik, siyasal ve silah desteğiyle) ülke 

durumundaki Filistin’in bile ABD’ye yardıma koştuğu eğretilemesiyle ifade 

edilmektedir. Hürriyet gazetesi ise “Buz pisti morg oldu” haberiyle kullandığı 

fotoğrafın altında kırmızı renkli yazı karakteriyle Sokaklar hastane oldu yazısını 

iliştirmesi, bu yazının altında Arafat’ı yardım amaçlı kan verirken gösteren fotoğrafın 

anlamını dolaylı olarak etkilemektedir. Cumhuriyet gazetesi fotoğrafı 

konumlandırdığı yer itibarıyla en dikkat çekici sunan taşıyıcı yüzey durumundadır. 

Üstte kullanılan Cenin kentine giren tankların yol açtığı tahrifatı gösteren haber 

fotoğrafı “İsrail terörü fırsat bildi” fotoğraf üst başlığıyla dikkat çekici biçimde 

sunulmuştur. Ablukası sıkılaştırılan, tanklar tarafından yaşam alanları tahrip edilen, 

bombalanan şehir görüntüsü altında Arafat Kan Verdi fotoğrafı yaşanan tüm 
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olumsuzluklara rağmen, halkın temsilcisi, lideri olan kişinin, halkı adına yaptığı 

fedakarlığı gözler önüne sürüldüğü bir eğretileme söz konusudur.  

 

Sonuç olarak Hürriyet gazetesi olayın/eylemin boyutunu değiştiren bir tavır 

sergilerken, Zaman gazetesi Arapların terörü benimsemediği tavrını ortaya koymakta 

ve yenilmez diye bilinen büyük devletlerin de zor durumlara düşebileceğini, 

muhafazakar tavrıyla uyumlu bir haber ve haber fotoğrafı kullanım stratejisi 

geliştirmekle sunmaktadır. Ancak, bu tavrına uygun olmayan durum da söz 

konusudur. Öyle ki, önemlileştirdiği olguyu sayfanın ayak kısmında, küçük boyutta 

kullanması büyük bir çelişki ifade etmektedir. Cumhuriyet gazetesi ise haber 

fotoğrafı kullanımıyla Filistinlileri destekleyen bir söylem ortaya koymaktadır. Fiske 

(1996)’ye göre “fotoğraf çok anlamlı bir yapıdır. Ancak beraberinde kullanılan 

sözcükler yan anlamı/ima edileni daraltmaktadır” demektedir. Fiske’nin haklı, ama 

eksik olan saptaması sadece sözcükler değil, sözcüklerin nasıl kullandığı ve etrafında 

ne tür görüntülerle sunulduğu şeklinde bir düzenlemeye ihtiyaç göstermektedir. 

Ayrıca, fotoğraf altı yazısının bilgilendiriciliği sadece Hürriyet gazetesinde kendini 

göstermektedir.  

 

“Filistinliler Sevindi” konulu haber ise içerik (konsept) açısından aynı 

olmasına karşın kullanılan haber fotoğrafları doğrultusunda farklılık göstermektedir. 

Ayrıca, Arafat Kan Verdi haber fotoğrafına da anlamsal boyutta derinlik katacağı 

düşüncesiyle, araştırmaya farklılık getirmesi ve taşıyıcı yüzey üzerinde kodlama 

çeşitliliğine örnek teşkil etmesi açısından çözümlenmiştir. Bu bağlamda Arafat Kan 

Verdi haber fotoğrafına 5 aşamalı bir çözümleme getirilmiştir. 
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Zaman gazetesinde hiç yer almamış olan bu fotoğraf 12 Eylül 2001 tarihli 

Cumhuriyet gazetesinde, 5. Sayfada, (16x22.5) ölçülerinde siyah-beyaz yayımlanmış 

“Filistin ve Lübnan’da Sevinç Gösterileri” başlıklı habere aittir. Reuters ajansınca 

geçilen fotoğraf, elinde Kalaşnikof marka, makineli tüfek, üzerinde çelik yelek 

bulunan sakallı genç erkek, havaya ateş etmektedir. Etrafında toplanan çocuklar ise 

olayı olumlayan bir tavırla alkışlamakta ve bir şenlik ortamı (havası) 

oluşturmaktadır. Fotoğrafın altındaki yazıdan Şatila sığınma kampında çekildiği 

anlaşılmaktadır. Yazıda, Filistinlilerin de sevinç gösterisi yaptıkları, havai fişekler 

attıkları, “Amerika küçüklü büyüklü bir sürü domuzla dolu”, “Laden, Tel Aviv’i de 

Bombala” diye sloganlar attıkları yazılmaktadır. Aynı tarihli Hürriyet gazetesinde 6. 

sayfada, dikkat çekici kırmızı renkte, büyük puntolarla “Filistinlilerden sevinç 

helvası” başlığıyla yayımlanmış, altında “Lübnan’daki mülteci kampında bulunan 

Filistinliler, ABD’deki uçak saldırılarının ardından sevinç gösterilerinde bulundular. 

Lübnan’daki Ayn Helue ve Şatila mülteci kamplarında bulunan Filistinliler havaya 

makineli tüfek ve tanksavar ateşi açarak sevinç gösterilerinde bulundular. Filistinli 

mülteci kadınlar, kamplarda helva ve tatlı yapıp, dağıttılar. Haberleri göbek atarak 

izleyen Filistinli mülteciler, ABD aleyhtarı sloganlar attılar” şeklinde bir yazıyla 

verilmiştir. 
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Cumhuriyet Gazetesi                              Hürriyet Gazetesi 

Filistinliler Sevindi  

 

Fotoğrafta ellerini havaya kaldırmış olan ve kıyafetlerindeki kapalılıktan 

ötürü Müslüman olduğuna yönelik çağrışımlar veren, gözlüklü kadın, Zılgıt 

çalmakta41, görüntüde plastik tabak içinde ve çatalda takılı olan tatlıyı kadına yediren 

bir el görünmekte. Aynı fotoğraf 16 Eylül 2001 tarihli Hürriyet gazetesinin 4. 

sayfasında, daha büyük bir boyutla Huntington haklı mı çıkıyor başlıklı haberde de 

                                                           
41 Doğu-Arap kökenli bir sevinç gösterisinde kadınların çıkardığı sese verilen addır. 
 



 307

tekrar edilmiştir. Fotoğrafın anlamı, üzerinde kullanılan bir diğer fotoğrafla birlikte 

daha da belirginleştirildiği görülmektedir. Huntington’un “Medeniyetler Çatışması 

ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması” yaklaşımıyla anlamlandırılmasında haber, 

küllerin üzerine yazılan “Kill Arabs” (Arapları Öldürün) haber fotoğrafının oldukça 

önemli bir katkısı söz konusudur. Burada vurgulanan kötülüğümüzü isteyenler, 

kayıplarımızla, acılarımızla eğlenenlerin, sevinenlerin öldürülmesi/ortadan 

kaldırılması gerektiğine ilişkin bir ifadelendirme söz konusudur. Burada taşıyıcı 

yüzey, açıkça tavrını Amerika ve Amerikan mağduriyetinin haklılığı bağlamında 

kullanmaktadır. Sevinç gösterileriyle birlikte kullanılan Arapları Öldürün fotoğrafı 

Hürriyet gazetesinde 2 defa kullanılırken, Cumhuriyet gazetesinde bir kez, Zaman 

gazetesinde ise tıpkı sevinç gösterilerine ait haber fotoğrafında olduğu gibi hiç 

kullanılmamıştır.  

 

14  Eylül 2001 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan “Kill Arabs” fotoğraflı 

haberi, 16 Eylül 2001 tarihinde yine aynı sayfada tekrarlanmıştır. “Terör, 

Müslümanlara nefreti körüklüyor” başlıklı haberde fotoğraf altında “Küllerle 

Araplara ölüm yazdılar” ibaresi bulunmaktadır. Dünya Ticaret Merkezi yıkıntı alanı 

görüntülü bir cadde üzerinde Ambulans, İtfaiye ve Kamyonların yarattığı trafik 

karmaşasının fotoğraflandığı bir duvar üzerinden kaydedilmiştir. 
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Cumhuriyet Gazetesi 

 
 

   
 

Hürriyet Gazetesi 
 

Fotoğrafın alt kısmından çerçeveye giren/sokulan “Kill Arabs” yazısı, 

küllerle yazılmamış, küllerin temizlenmesiyle ve/veya silinmesiyle oluşturulmuştur. 

Olay mahalli ve çevresi hükümet tarafından basın mensuplarından ve sivillerden 

izole edilmiş olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda fotoğrafın taşıyıcı yüzey üzerinde 

kullanılmasından önce doğruluğunu sorgulanır kılmaktadır. Acaba fotoğrafı çeken, 

günün anlam ve önemine uygun bir görüntü oluşumuna katkı mı sağlamıştır? Yoksa 
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sipariş üzerine böyle bir fotoğraf mı üretmiştir? Fotoğrafı çeken kimdir? Kadrolu 

ajans muhabiri mi yoksa serbest çalışan biri midir? Taşıyıcı yüzey açısından 

fotoğrafın anlamı, üzerinde yer alan haber ve haber fotoğrafıyla birlikte ortaya daha 

belirgin bir şekilde çıkmaktadır. Öyle ki, “Bir günde 116 bin bayrak satıldı” haber 

fotoğrafında itfaiyeciler Amerikan bayrağını açarken görüntülenmiştir. Renkli 

fotoğrafın üzerinde yer alan dikkat çekici kırmızı yazı karakteriyle “Askere gitmek 

için yoğun başvuru var” yazısıyla toplumsal boyutta oluşan/oluşturulan milliyetçi 

söylemi ortaya koymaktayken; altında kullanılan “Kill Arabs” haber fotoğrafı, bu 

milliyetçi söylemin ne derecede şovenist bir yapıya büründüğünün göstergesi 

durumundadır. Aynı fotoğraf, aynı tarihli Cumhuriyet gazetesinde 8. sayfanın tam 

ortasında, siyah-beyaz olarak “Müslümanlara saldırılar” başlıklı haberle birlikte 

yayımlanmıştır. Fotoğrafın boyutu, 16x19’dur. Boyut itibarıyla oldukça dikkat 

çekmektedir. AP ajansına ait olan fotoğrafla birlikte yayımlanan fotoğraf alt yazısı 

“New York’ta yere yazılan ‘Arapları Öldür’ yazısı kentte yaşananlardan sonra 

ortaya çıkan nefretin boyutlarını gösteriyor” şeklindedir. Hemen altında yer alan 

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın terörist saldırıların dinler savaşına 

dönüşmemesi temennisi, ulusal bir olayın, gazetenin ideolojik söylemine uyumlu bir 

siyasi partinin genel başkanının sözleriyle yerel bir tepki ifadesine dönüşmüştür.  

 

Tepki haberleri ve ona ait haber fotoğrafları üzerinden olayı bağlamından 

koparmaya devam etmek için birbiriyle çeşitli anlamlarda çağrışım yapan fotoğraflar 

tercih edilmektedir. Dolayısıyla, seçilen diğer fotoğraf da bir önceki habere uyumlu 

bir fotoğrafın olmasını gerektirmektedir. 
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          Cumhuriyet Gazetesi                               Zaman Gazetesi 

 

ABD’de, Müslümanlara ve Araplara yönelik saldırılar endişe veriyor üst 

başlıklı haber, “Korkudan ‘Haç’ takmaya başladılar” dikkat çekici başlığıyla 18 

Eylül 2001 tarihli Cumhuriyet gazetesinin 8. sayfasının, alt kısmında, 9.5x13.5 

ebadında ve siyah-beyaz olarak yer almıştır. Fotoğrafta kucağında iki tane ABD 

bayrağı olan, açık renk saçlı, orta yaşlı, başı açık bir bayan, ellerinin arasına başını 

almış, ağlayarak bir şeye bakmaktadır. Yanında oturan Afro-American42, kapalı 

giysili, koyu tenli genç bayan da ileriye doğru bakmakta ve var olan bir etkinliğin 

izlendiği yanılsaması oluşturmaktadır. Fotoğraf altı yazısı ise “Acı paylaşılıyor, 

                                                           
42 Afrika kökenli Amerikalı tanımı zenci kelimesinin insani boyuttaki, saldırgan, ırkçı olmayan bir 
söyleminin ifadesidir. 
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ABD’de farklı  dinlerden, farklı ırklardan insanlar terörü aynı acıyla lanetliyor”  

yazısıyla haber başlığı arasında önemli bir uyumsuzluk söz konusudur. Sayfa düzeni 

bağlamında 13.5x9.5 ebadında, dikey kadrajla sayfa altına yerleştiriliştir. Haber ve 

fotoğraf arasındaki çelişki acaba bu fotoğraf başka bir fotoğraf bulunamadığı için mi 

burada tesadüfen kullanılmıştır? Yoksa kurumsallaşmamış olan editör müessesesinin 

görevini sayfa tasarımcılarının üstlenmesinden ötürü mü bu şekilde kullanılmıştır 

sorularını gündeme getirmektedir. Buna karşın gazete, fotoğraf ajansının adını 

(Reuters) kullanma konusunda titizlik göstermektedir. Ancak, ‘Haç takmaya 

başladılar’ iddiasına uyumlu bir fotoğrafla desteklenmemiş olması açısından da 

haberin duyarlılığını önemsizleştirmektedir. Aynı fotoğraf Zaman gazetesinin 18 

Eylül 2001 tarihli sayısının ikinci sayfasında (20x17.5) ebadında, sayfa üstünde yer 

almıştır. Haber başlığı ise “Türk ilahiyatçı takdir topladı”dır. Haber “Ön yargılar 

Türkler sayesinde yıkılıyor” üst yazısıyla desteklenmiş ve Atlanta, Rome şehri,  

Berry College öğretim üyesi, Dr. Zeki Sarıtoprak’ın saldırı sonrası katıldığı 

törenlerde İslam’a yönelik ön yargıların kırılmasında önemli bir rol oynadığı ifade 

edilmekte ve Sarıtoprağın (kravatlı, ceketli ve gözlüklü) bir fotoğrafıyla 

desteklenmektedir. Bu bağlamda belirttiğimiz iki kadın adeta Sarıtoprağın İslam’a 

ilişkin bilgilendirici bir konuşma yaptığı törenden alınmış havası vermektedir. İlginç 

olan kaynağı belli olmayan fotoğrafın Cumhuriyet gazetesinde kullanılan fotoğrafın 

aynısı olmasına karşın, elleriyle başını tutan kadının bileklerinden aşağısının 

fotoğrafta yer almamış olmasıdır. Bir başka deyişle fotoğraf kadrajlanmış istenmeyen 

kısımlar ayıklanmıştır. Amerikan bayraklarının olduğu kısmın fotoğraftan ayıklanmış 

olması Zaman gazetesinin 11 Eylül 2001 Olayı’na anti-Amerikancı bir yaklaşım 

doğrultusunda yaklaşıp, yaklaşmadığının ve/veya tıpkı Cumhuriyet gazetesinde 
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olduğu gibi habere uygun fotoğraf olmadığı için, olanlar arasından, haber görüntüsüz 

yayımlanmasın diye mi fotoğraf yerleştirdiğinin sorgulanmasını gerektirir bir durum 

oluşturmaktadır. Ayrıca, gazete olayı Türkleştirmesi ve muhafazakar tavrına uyumlu 

bir şekilde gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle haber formatında işlemiştir.   

 

26 Eylül 2001 tarihli Hürriyet gazetesinin 14. sayfasında Usamme bin 

Laden’i öldürmek yeterli mi başlıklı bir haber yayımlanmıştır. Haberde kullanılan 

fotoğraf, kütüphane önünde oturan Ladeni, başında poşisi, üzerinde askeri ceketini 

kapatan bir tür şal/örtü, arkasında Kalaşnikof marka makineli tüfeği, her rafı kitap 

dolu kitaplığı, sedir üzerinde duran teyp (ses kayıt cihazı) ve sedire yaslanmış olarak 

duran baston gösterenlerini içermektedir. Ellerini önünde bağlamış bir biçimde 

oturması kararlı duruşun göstergesi olarak alımlanabilir. Öte yandan onca kitabın oda 

içinde bulunmasına karşın, kitaplık üzerinde asılı duran silah onun eğitimli bir katil 

olduğuna göndermeler yapmaktadır. 

 

   

Hürriyet Gazetesi 
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Cumhuriyet gazetesi ise 19 Eylül 2001 tarihli sayısında (14x10) boyutunda 

katlama çizgisinin hemen üstünde siyah-beyaz olarak yayımlanmıştır. “55 Ülkede 

örgütlü”, “Yakalanamayan terörist” başlıklarıyla zenginleştirilmiş olan haberlerde 

kullanılan fotoğraf alt yazısı yanında “Laden’in makamı başlığıyla” fotoğrafı 

kullanılmıştır.  

 

    
 

Cumhuriyet Gazetesi 
 

Gazete fotoğrafı, kitaplar, çok sayıda kitaplar arasında batılı kitap kapağı 

göze çarpmıyor. Kitap kapaklarından anlaşıldığı üzere tümü “İslam öğretisi” içerikli. 

Kalaşnikof, Bin Laden’in şahsi silahı. Bir asker gibi silahının hep yaında durmasına 

özen gösteriyor. Baston, Laden şimdiye kadar pek çok kez yaralandı. Bu yüzden 

yürüme güçlüğü çekiyor. Silahı gibi bastonunu da hiç yanından ayırmıyor. Uyku 

düzeni, daima tetikte de olsa uykusunu ihmal etmiyor. Dar odasında iki tane yatak 

bulunuyor. Biri kendisine, diğeri de devamlı yanında olan korumasına ait. Bavul,Bin 

Laden eski bir samsonite bavul içinde kendisi için önemli saydığı belgeleri saklıyor. 

Her an barınağını terk etmesi gerekebilir düşüncesiyle belgelerini hazırda ve 
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yakınında tutuyor. Cep lambası, küçük bir lamba da karanlıkta kaçması için 

yatağının başucunda duruyor.  Bin Laden’in bütün barınakları çok basit tasarlanmış. 

Elektirk bağlantısı bile yok. Fotoğraftaki kitapların ne hakkında olduğuna dair yorum 

yapılmasıgörünmeyen cep lambası ve bavuldan söz edilmesi, bu yazının bir haber 

ajansınca yapılan ve bir yerde yayımlanan haberden kaynak belirtmeden alıntılandığı 

izlenimini doğurmaktadır. Sayfada oldukça dikkat çekici biçimde kullanılan fotoğraf, 

Laden’i tanımlayıcı bir habere aittir. Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde 

yayımlanan bu fotoğrafa Zaman gazetesinde rastlanmamıştır.  

 

 

 
 

Hürriyet Gazetesi 
 

14 Eylül 2001 tarihli Hürriyet gazetesinin 20. sayfası “Laden’den Ölüm 

Fetfası”, “Sivil ya da asker Amerikalı öldürmek Müslüman’a farzdır” başlıklı renkli 

haber fotoğrafının başlıca gösterenleri: Laden otururken üzerinde askeri ceket, beyaz 
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kaşkol ve beyaz sarık, arkasında diklemesine duran Kalaşnikof marka tüfek, yanında 

ses alma cihazı (teyp) var. Fotoğrafın hacimsel boyutu (15.5x12), yerleşimi ise sayfa 

üstündedir. Fotoğrafın anlamı, yanında bulunan Molla Kör Ömer, altta bulunan İslam 

askerlerinin görüntüsü ve sayfanın altında bulunan, elindeki kalaşnikof marka silahı 

havaya kaldırmış Abdullah Öcalan görüntüsü doğrultusunda biçimlendirilmiştir.  

 

Aynı fotoğraf, 20 Eylül 2001 tarihinde birinci sayfada, katlama noktasının 

hemen altında “Afganistan’dan çıkacak olan son kişi Laden olur” başlıklı haberde de 

tekrarlanmıştır.  

 

 

               Hürriyet Gazetesi 

 

Taşıyıcı yüzey olayı kişileştirmekte, Laden ile Apo arasında doğrudan 

Kalaşnikof üzerinden bağlantı kurmaktadır. Apo bir teröristtir. Terörsitlerin simgesi 

ise taşıdıkları silahla belirginleşmektedir. Apo’nun kullandığı silahın aynısı taşıyan 

kişi de teröristtir eğretilemesi Hürriyet gazetesince yapılmakta. Terörizm ve terörist 

kavramlarının belirginleşmesi için görsel hafızada derin bir yer tutan Abdullah 

Öcalan imgesinden yararlanmaktadır.  
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                                              Hürriyet Gazetesi 

 

“Baş terörist Muhammet Atta istanbul’da” haberi ile birlikte kullanılan (4x7) 

ebadındaki, renkli Laden fotoğrafının photoshop uygulamasından geçirilmiş olduğu, 

önceki fotoğraflar değerlendirildiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır.  
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                    Hürriyet Gazetesi 

 

Laden fotoğrafı bağlamından koparılmış bir fotoğraftır. Arka fondan 

ayrıştırılmış ve ters döndürülmüş biçimde adeta yeniden üretilmiş olan bu yeni imge 

habere uydurulmuştur. Aynı fotoğraf Cumhuriyet gazetesinde 14 Eylül 2001 

tarihinde, 4. sayfada, (8x4.5) ebadında, siyah-beyaz olarak sayfa üstünde 

kullanılmıştır. Haberde yer alan manşet, “Bir numaralı şüpheli Suudi teröristin 

Taleban yönetimi tarafından göz hapsinde tutulduğu öne sürüldü” şeklindedir. 

“Powel, Laden’i işaret etti” şeklinde atılan diğer bir başlık da haberi 

zenginleştirmektedir. Bu haberde Powel’dan da bahsedilmiş olmasına karşın, 

görüntüsünün kullanılmadığı görülmektedir. Muhammet Atta’nın (5.5x4) ebadındaki 
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renkli, omuz plan görüntüsü, sis perdesi aralanıyor betimlemesiyle birlikte 

kullanılmıştır. Ayrıca altta yer alan havaya kaldırılmış Kur’an ve Kalaşnikoflara ait 

detay görüntü Cihat temasına gönderme yapmaktadır. Cihadın komutanı Laden, 

askeri ise Muhammet Atta durumundadır. Laden’e ait olan bu fotoğraf tekrar 

Cumhuriyet gazetesinin 18 Eylül 2001 tarihli sayısında, 1. sayfada, (2.5x3) 

ölçüsünde fotoğraf ve grafik birlikteliğiyle üretilmiş olan bir haberde yinelenmiştir.  

 

 

      Cumhuriyet Gazetesi 

 

Zaman gazetesinde ise 12 Eylül 2001 tarihinde, 11. sayfanın alt kısmında, 

renkli olarak, (4.5x3) boyutunda, arka fondan soyutlanmış ve olabildiğince 

küçültülmüş biçimde, bakış yönü ters çevirilmiş (photoshop uygulaması) haliyle 

kullanılmıştır. Fotoğrafın gazetelerin ideolojik yapısı ekseninde nasıl dönüşüme 

uğratılmış olduğunun en önemli göstergesi durumundadır. Zaman gazetesi fotoğraf 

kullanımında muhafazakar kimliğine uygun hale getirilmiş biçimde dönüşüme 
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uğratmak suretiyle fotoğrafları kullanmasına karşın, Hürriyet gazetesi ise doğrudan 

Laden’i terörist olarak çerçevelendirmek suretiyle okuyucusuna sunmaktadır.  

 

Cumhuriyet gazetesi ise, üzerinden kalkmaya başlayan esrar perdesi 

bağlamında olaya yaklaşmakta, sorumlu kişiler olarak anılanların görüntülerine yer 

vermektedir. Cumhuriyet gazetesi Laden’e doğrudan bir terörist sıfatı yükleyecek 

görüntü kullanım stratekjisi gütmekten ziyade “sorumlu”, “bağlantılı” şeklinde 

çerçeveleyen bir haber fotoğrafı kullanım strateji sunmaktadır.  

 

            

Cumhuriyet Gazetesi 

 
 

Laden görüntüsü 12 Eylül 2001 tarihli, Hürriyet gazetesinin, ikinci 

sayfasında, rekli ve (11x9.5) boyutunda, “Üç hafta önce tehdit etti” başlığıyla 

sunulmuştur. Kullanılan fotoğraf ve manşet özenle seçilmiş, Laden’in parmak 

sallayışı tehdit ifadesi olarak alımlanabilir. Ancak fotoğrafın anlamı, kullanılan 

Molla Kör İmam görüntüsüyle bir biriyle ilişkilendirilmiştir.  Fotoğrafta arka fonda 
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belirgin bir biçimde Arapça yazı, üzerindeki askeri yelek, ve kolundaki saatin 

pusulası belirgin biçimde görünmektedir. 21 Eylül 2001 tarihli Pakistan Durulmuyor 

başlıklı haber 10. sayfada ve (15x12.5) boyutunda yayımlanmıştır. Zaman gazetesi 

ise Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin tersine sadece yüzünü gösteren ancak arka 

planı mümkün oldukça soyutlayacak şekilde fotoğrafı kodlayıp, sunmuştur.   

 

     
 

Hürriyet Gazetesi 
 

Bir konuşma sırasında peşi sıra alınmış olan görüntüler arasında Laden’in 

elini havaya kaldırıp adeta dur dercesine izlenim veren fotoğrafı da 11 Eylül 

sürecinde sık tekrar eden görüntülerdendir. Amerika’da yayımlanan Aranıyor 

afişlerinde de bu fotoğrafa yer verilmiştir. 19 Eylül 2001 tarihli Cumhuriyet 

gazetesinin 10. sayfasının ortasında dikkat çekici biçimde kullanılan siyah-beyaz 

fotoğraf ABD ceza dağıtacak başlıklı habere aittir. Aranıyor posterinde arka fondaki 

Arapça yazı belirgindir. Burada Müslüman terörist olgusu taşıyıcı yüzeyce 

okuyuculara dayatılan bir stereotip durumuna dönüşmektedir. Fotoğraf alt yazısı ise 

“Tıpkı vahşi batı gibi, New York Post gazetesinin orta sayfalarında yayımlanan ilan 

sokaklara asıldı. Posterde şunlar yazılı: “Bin Laden, New York kentinde kitle halinde 

adam öldürdüğü gerekçesiyle ölü ya da diri aranıyor” (12x14) boyutundaki fotoğraf 



 321

Reuterse haber ajansına aittir. Zaman gazetesinde “Saldırılarla İlgim Yok” başlıklı 

haberde kullanılan fotoğraf, sayfanın en alt kısmına gelecek şekilde ve olabildiğince 

küçük boyutta kullanılmıştır. Arka fondaki Arapça yazı görünmesine karşın 

görüntüden eli kesilmiştir. Bu bağlamda Zaman gazetesine ilişkin yapılacak olan 

değerlendirmede Müslüman ve terörist imgelerini bir araya getirmeyecek bir üslup 

takındığı açıkça görülmektedir.  
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Zaman Gazetesi 
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Zaman Gazetesi 
 
 

  
 

Cumhuriyet Gazetesi 
 
                                        

 
 “Taşıyıcı yüzey haber fotoğrafının anlamını belirlemekte midir?” “İdeolojik 

açıdan farklı yaklaşımlara sahip gazetelerde aynı haber fotoğrafı kullanılsa bile farklı 

anlamların çıkarılmasını sağlamaktadır.” araştırma soruları doğrultusunda geliştirilen 

çalışma taşıyıcı yüzey neyin, nasıl görünmesini ve algılanmasını isterse anlam o 
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çerçevede oluşmaktadır. Dolayısıyla her taşıyıcı yüzey kendi ideolojik duruşu 

doğrultusunda kullandığı haber fotoğraflarını amacına uygun hale getirip 

okuyucuya sunmaktadır. Bu bağlamda kullanılan haber fotoğrafları aynı olsa 

bile yüzey üzerinde yapılan kodlamalar doğrultusunda farklı çıkarsamalara 

ulaşılması mümkündür. Bu kodlamalar, okuyucunun habere ve haber 

fotoğrafına bakış açısını biçimlendireecek şekilde taşıyıcı yüzey üzerinde yer 

almaktadırlar. Bu sonuca 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin Hürriyet, Cumhuriyet ve 

Zaman gazetelerinde yer alan haber fotoğraflarının içerik çözümlemesi yöntemiyle 

elde edilen bulguların değerlendirmesinde yapılan niteliksel analiz doğrultusunda 

varılmıştır. Yapılan niteliksel betimlerin niceliksel olarak da doğrulanmasından sonra 

farklı bir yöntem (söylem çözümlemesi) üzerinden doğruluğu sınanmıştır. Birinden 

bağımsız olarak kullanılan her iki yöntem de elde edilen sonucu desteklemektedir. 11 

Eylül 2001 Olayı topluma, Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde kullanılan 

haber fotoğrafları üzerinden bir dizi gerçeklik yanılsaması şeklinde inşa edilmiştir. 

Bu bağlamda 11 Eylül 2001 Olayı, Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde 

‘sunulmak istenilene’ bağlı olarak ‘amaçlı’ biçimde kurgulanıp topluma 

sunulmuştur. Kurgulamanın oluşum sürecinde dünya görüşü, kurumsal/örgütsel yapı 

ve çıkar ilişkilerinin belirleyiciliği söz konusudur.  
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ÖZET 

Günümüzde görsellik medya aracılığıyla yoğun bir biçimde tüketilmektedir. 

Bu görsel yoğunluk süreci,  herhangi bir olay, konu veya kişi üzerinde yaşanan 

krizlerin öncesinde ve sonrasında gazete ve dergilerdeki haber fotoğrafı kullanımının 

incelenmesini gerekli kılmaktadır. Haber fotoğrafı kullanımı basın organının 

ideolojik çizgisi ve gazete sahibinin çıkar ilişkileri doğrultusunda şekillenmektedir. 

Amaca uygun olarak üretilenlerin arasından seçme, seçilmişi işleme ve sunma 

süreciyle yaşama ilişkin olguları yeniden kurgulanmaktadır. Bu tez çalışması 

boyunca ele alınan gazetelerde (Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman) kullanılan haber 

fotoğraflarının da bu tür yanılsamaları yarattıkları ve farklı içeriklerde kullanılarak 

egemen güç dengelerine hizmet ettikleri varsayımından hareket edilmiştir. Bu 

bağlamda 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber fotoğraflarının Hürriyet, Cumhuriyet 

ve Zaman gazeteleri ekseninde örgütlü yapı içerisinde nasıl sunulduğu/kodlandığı 

sorgulanmıştır. Haber fotoğraflarının kurgulamasında ‘dünya görüşü’, 

‘kurumsal/örgütsel yapı’ ve ‘çıkar ilişkileri’ belirleyici rol oynamaktadır.  

  

Bu bağlamda kullanılan haber fotoğrafları aynı olsa bile yüzey üzerinde 

yapılan kodlamalar doğrultusunda farklı çıkarsamalara ulaşılması mümkündür. 

Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin olarak 

yer alan haber fotoğraflarının incelendiği bu tez çalışmasında elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde ‘taşıyıcı yüzeyin haber fotoğrafının anlamını belirlediği’ 

varsayımı yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar kullanılan haber 

fotoğraflarının ‘sunulmak istenilene’ bağlı olarak ‘amaçlı’ biçimde kurgulandığını 

ispatlamaktadır.  
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SUMMARY 

 

 Nowadays, visuality has been being extremely consumed by media. That 

visual process of intensive requires evaluation of news photograph on the 

newspapers and magazines about any event, subject or person before and/or after 

crisis’s necessary. News photograph using shapes between the ideological of the 

press organ and relationship of the benefit of the owner. Choice among the ones 

which are suitable for the aim covering of the chosen one and presentation and the 

events concerned with the life have been reset up. It means that some news 

photographs for exemple in the newspapers (Hürriyet, Cumhuriyet, and Zaman) have 

some misunderstandings and faults so that they serve the available power balances. 

In this subject it has been questioned how these kinds of news constructed in the 

newspapers. (Hürriyet, Cumhuriyet and Zaman) 

  

 In the settings of news photographs framing, the point of the view of the 

world institutional and organizational structure and the relationships of benefit have 

been playing a significant role. In the newspapers of Hürriyet, Cumhuriyet and 

Zaman the articles event photographs have been evaluated and the data’s have shown 

that they have been carrying the surface points mean of the news photos. These 

results prove that news photos have been being instituted depending on the one 

which is wanted to be presented in the way of the aim.  



 
 
 
 
 
 
Kaynak: Hürriyet [  ] Cumhuriyet [  ] Zaman [  ]                                                                            Tarih:………………….. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sayfa: Fotoğraf No: Fotoğraf Türü:  
Konum Fotoğraf 

Altyazısı 
Fotoğraf 
Üstyazısı 

Haber 
Kategorileri 

 

Haberin 
Konusu 

Fotoğraf 
Kaynağı 

Haber Kaynağı Haber Fotoğrafçısının 
İsmi 

 
Ta

m
 S

ay
fa

 [ 
 ] 

 
M

an
şe

t Ü
st

ü 
[  

] 

 
M

an
şe

t  
A

ltı
 [ 

 ] 

 
Sa

yf
a 

A
ltı

 [ 
 ] Var [  ] 

Tema [  ] 

 

+    -     0 

Yok [  ] 

 

Var [  ] 

Tema [  ] 

 

+    -    0 

 Yok [  ] 

 

  Var  [  ]  

 

…………… 

Yok [  ] 

Var  [  ]  

 

……………… 

Yok [  ] 

Var [  ] 

 

…………………….. 

Yok [  ] 

Fotoğrafın 
Kapladığı 

Alan 

 
Fotoğrafa Konu Olan 

Görüntüler 

 
Fotoğrafın Yansıtılış Biçimi 

 
Şematik  

Görüntüler 

 
İlgi Çekicilik 

Düzeyi 

 
Fotoğrafta 

Görsel 
Yoğunluk 

 
Fotoğraftaki 

Mekan 
 
 

…….…cm2 

 
 

 
Genel 

 
[  ] 

 

 
Orta 

 
[  ] 

 

 
Yakın 

 
[  ] 

 

 
Detay 

 
[  ] 

 

   İç 
 

[  ] 

Dış 
 

[  ] 

N/A 
 
[  ] 

 
Fotoğrafın Çekim Açısı 

 
Fotoğrafik Orijinallik 

Üst 
 

[  ] 

Normal 
 

[  ] 

Alt 
 

[  ] 

Deforme Edilmiş 
 

[  ] 
 

Olayı Olduğu Gibi 
Yansıtıyor 

[  ] 
 

Kodlanamıyor 
 

[  ] 
 

NOT:  



Şematik Görüntüler: 
1. Salt çizim (grafik görüntü) kullanımı  
2. Fotoğraf kullanımı 
3. Fotoğraf+grafik (çizim) birlikte 

kullanımı 
 

İlgi Çekicilik Düzeyi: 
1. Şok edici fotoğraf kullanımı 
2. Düşündürücü fotoğraf kullanımı 
3. Fotoğraf üstü - altı renkli yazı karakteri 

kullanımı 
4. Fotoğraf üstü - altı büyük puntolu yazı karakteri 

kullanımı 
5. Farklı fotoğraflardan kolaj oluşturma 
6. Diğer 
 

Çıkarılan Anlam: 
• Olumlu (+)  
• Olumsuz (-)  
• Nötr (0) 

Haber Kategorileri:  
1. Flaş haber  
2. Manşet haber  
3. Genel haber  
4. Derinlemesine 

haber  
5. Spor haberi  
6. Magazin haberi  
7. Polis/Adliye 

haberi  
8. Siyasi/Politik 

haber 
9. Diğer ………… 

Altyazı ve Üstyazı 
Temaları: 
1. Dehşet 
2. Şok 
3. Savaş 
4. Terör 
5. Patlama 
6. Enkaz 
7. Yaralılar 
8. Ölenler 
9. Saldırı 
10. Güvenlik/Arama 
11. Denetim/Kontrol 
12. İtfaiyeciler 
13. Çaresizlik 
14. İntikam 
15. Vatanseverlik 
16. İsim 
17. Panik 
18. Çarpışma 
19. Kodlanamıyor 
20. Korku 
21. DTM Kuleleri 
22. Teröristler 
23. Göç 
24. Kayıplar 
25.  ABD Silahlı 

Kuvvetler 
26. Saldırının 

Ticarileştirilmesi 
27. Afganistan 
28. Ekonomik 

Kayıplar 

Haber/Fotoğraf 
Kaynağı: 
1. AP 
2. CNN 
3. Reuters 
4. TV 
5. DHA 
6. İHA 
7. Muhabir 
8. Fox 
9. AFP 
10.  El Cezire TV 
11.  CHA 
12.  Sipa 
13. İnternet 
14.  Anadolu Ajansı 
15.  Diğer ………….. 
16. Kodlanamıyor 

Fotoğrafa Konu Olan Görüntüler: 
1. İkiz kulelere çarpan uçak görüntüleri 
2. Pentagon’a düşen uçağa ait görüntüler 
3. Yanan bina görüntüleri 
4. Çöken bina görüntüleri 
5. Binalarda kurtarılmayı bekleyenlerin gör.  
6. Binalardan atlayan insan görüntüleri 
7. Yaralı ve sağlık ekipleri görüntüleri 
8. Yangına müdahale eden itfaiyeciler 
9. Kalabalığı kontrol eden polis 
10. Çöküntü sonrası toz görüntüleri 
11. Çöküntü sonrası tozdan etkilenen bireylere 

ait görüntüler 
12. Çöküntü sonrası caddelerden görüntüler 
13. Yaralı itfaiyecilere ait görüntüler 
14. Asker ve Polis “güvenlik” görüntüleri 
15. Kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler 
16. Kurbanlara ait görüntüler 
17. Teröristlere ait görüntüler 
18. Başkan Bush’a ait görüntüler 
19. Bin Laden’e ait görüntüler 
20. Saddam Hüseyin’e ait görüntüler 
21. Anma törenlerine ait görüntüler 
22. Yas ve Dua edenlere ait görüntüler 
23.  Sevinç/Kutlama Görüntüleri 
24.  Borsa ve Ekonomi İçerikli Görüntüler 
25.  Çöken Binalar ve Kaçışan İnsanlar 
26.  Saldırı öncesi DTM’ye ait görüntüler 
27.  Çöküntü sonrası arama kurtarma gör.  
28.  Yetkili devlet adamlarına ait görüntüler 
29.  Yardım amaçlı etkinlik görüntüleri 
30.  Vatanseverlik temalı görüntüler 
31.  Saldırı sonrası DTM’ye ait görüntüler 
32.  Çakılan uçaklara ait görüntüler 
33.  Ünlü (artist, aktör, şarkıcı, sanatçı, yazar 

vb.) kişilere ait görüntüler 
34.  Savaş araçları ve personel görüntüleri 
35.  Kadın/Erkek Afganlı görüntüleri 
36.  Molla Kör İmama ait görüntüler 
37.  Abdullah Öcalan’a ait görüntüler 
38.  Çeşitli gösteri/protesto görüntüleri 
39.  Türk devlet adamlarına ait görüntüler 
40.  Taliban yetkililerine ait görüntüler 
41.  Pennysylvania’da düşen uçağın gör. 
42. Diğer …………………………. 

Fotoğrafta Görsel Yoğunluk: 
1. Haberde tek fotoğraf kullanımı 
2. Haberde tüm sayfayı kaplayan görüntü 

kullanımı 
3. Haberde birden fazla fotoğraf/görüntü 

kullanımı  
4. Haberde genel plan görüntü kullanımı 
5. Haberde detay görüntü kullanımı 
6. Haberde sadece 11 Eylül’e ilişkin 

fotoğraf kullanımı 
7. Haberde 11 Eylül ile bağlantılı farklı 

konuda fotoğraf kullanımı  
8. Haberde farklı konulara ilişkin 

fotoğraf  kullanımı 
9. Haberin metin ağırlıklı olması 
10. Haberde 11 Eylül’e ilişkin görüntülere 

yer verilmemesi 
11. Diğer 

Haberin Konusu: 
1. 11 Eylül Olayı ile doğrudan ilişkili 
2. 11 Eylül Olayı ile dolaylı ilişkili 

 
 



29. Diğer  

 



 



HÜRRİYET, CUMHURİYET ve ZAMAN GAZETELERİNDE  
11 EYLÜL 2001 OLAYI HABER FOTOĞRAFLARININ KODLANMASI 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 
 

Günümüzde görsellik medya aracılığıyla yoğun bir biçimde tüketilmektedir. Bu 

görsel yoğunluk süreci,  herhangi bir olay, konu veya kişi üzerinde yaşanan krizlerin 

öncesinde ve sonrasında gazete ve dergilerdeki haber fotoğrafı kullanımının incelenmesini 

gerekli kılmaktadır. Haber fotoğrafı kullanımı basın organının ideolojik çizgisi ve gazete 

sahibinin çıkar ilişkileri doğrultusunda şekillenmektedir. Amaca uygun olarak 

üretilenlerin arasından seçme, seçilmişi işleme ve sunma süreciyle yaşama ilişkin olguları 

yeniden kurgulanmaktadır. Bu tez çalışması boyunca ele alınan gazetelerde (Hürriyet, 

Cumhuriyet ve Zaman) kullanılan haber fotoğraflarının da bu tür yanılsamaları 

yarattıkları ve farklı içeriklerde kullanılarak egemen güç dengelerine hizmet ettikleri 

varsayımından hareket edilmiştir. Bu bağlamda 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin haber 

fotoğraflarının Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazeteleri ekseninde örgütlü yapı 

içerisinde nasıl sunulduğu/kodlandığı sorgulanmıştır. Haber fotoğraflarının 

kurgulamasında ‘dünya görüşü’, ‘kurumsal/örgütsel yapı’ ve ‘çıkar ilişkileri’ belirleyici 

rol oynamaktadır.  

  

 Bu bağlamda kullanılan haber fotoğrafları aynı olsa bile yüzey üzerinde yapılan 

kodlamalar doğrultusunda farklı çıkarsamalara ulaşılması mümkündür. Hürriyet, 

Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde 11 Eylül 2001 Olayı’na ilişkin olarak yer alan 

haber fotoğraflarının incelendiği bu tez çalışmasında elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde ‘taşıyıcı yüzeyin haber fotoğrafının anlamını belirlediği’ varsayımı 

yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar kullanılan haber fotoğraflarının 

‘sunulmak istenilene’ bağlı olarak ‘amaçlı’ biçimde kurgulandığını ispatlamaktadır.  

 



AN ANALYSIS ON 09/11/2001 CASE NEWS PHOTOGRAPHS CODING 
ON HURRIYET, CUMHURIYET AND ZAMAN NEWSPAPERS 

 

 Nowadays, visuality has been being extremely consumed by media. That visual 

process of intensive requires evaluation of news photograph on the newspapers and 

magazines about any event, subject or person before and/or after crisis’s necessary. News 

photograph using shapes between the ideological of the press organ and relationship of the 

benefit of the owner. Choice among the ones which are suitable for the aim covering of the 

chosen one and presentation and the events concerned with the life have been reset up. It 

means that some news photographs for example in the newspapers (Hürriyet, Cumhuriyet, 

and Zaman) have some misunderstandings and faults so that they serve the available power 

balances. In this subject it has been questioned how these kinds of news constructed in the 

newspapers (Hürriyet, Cumhuriyet and Zaman). 

 In the settings of news photographs framing, the view point of the world, 

institutional and organizational structure and the relationships of benefit have been 

playing a significant role. In the newspapers of Hürriyet, Cumhuriyet and Zaman the 

articles event photographs have been evaluated and the data’s have shown that they have 

been carrying the surface points mean of the news photos. These results prove that news 

photos have been being instituted depending on the one which is wanted to be presented in 

the way of the aim.  
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