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I. BÖLÜM 

 

 

İMAJ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİNE BAKIŞ 

 

 

I.a) İmaj: İmaj kavramı Türkçeye bir türlü tam oturmamış, kesin karşılığını 

bulamamıştır. Bu konuda Türkçe dâhil yabancı kaynakların azlığı dikkate alınırsa 

“imaj” kavramının anlamsal olarak netliğe ulaşamaması da açıklanabilir. 

Genelde “imaj” kavramı söz konusu olduğunda tek ve üzerinde 

uzmanlaşmış akademik bir tanım bulma konusunda zorluk yaşanmaktadır. Yukarıda 

da işaret edilen zorluklar ve yanı sıra konuyla ilgili olan kaynakların da piyasa 

araştırmalarına dönük pazarlama tekniği ağırlıklı olmaları söz konusu tanımlamaları 

disiplinler arası esnekleştirmiştir. 

 İnsanlığın var olduğu günden itibaren insanların imge yaratma ve 
kullanma çabası hep olmuştur. Ancak Sanayi Devriminden sonra 
oluşmaya başlayan modern toplumlarda bu iş için araçlar ve aracılar 
ortaya çıkmaya başlamıştır. İmajın kendiliğinden oluşması yerine 
oluşturulması çabası; imaj ve imaj maker gibi pek çok yeni kavramı 
literatüre kazandırmıştır. Diğer yandan her türlü malzemeyi hızla tüketen 
medyanın yeni yıldızlara duyduğu gereksinim nedeniyle imaj kavramı ve 
imaj yaratıcılığı popüler hale gelmiştir.1 

 
Sözcük Türkçeye yerleşebilmekte oldukça zorlanmaktadır Hele 

toplumun ezici çoğunluğunun, siyasal reklâmcılıkta yapılanın; lider ya da 
partinin pazarlaması olduğunu kabul etmeye yanaşmadığını görmek 
şaşırtıcıdır. Türk tipi düşünüşte, fikirler, ideolojiler, siyaset ve partiler 
pazarlanabilecek olgular olarak kolay kolay kabul edilmezler. Çünkü 
dilimizdeki pazarlama kelimesi İngilizce’ deki marketing kelimesinin 
kapsadığı geniş anlamda değil, selling kelimesinin karşılığı sayılabilecek 
olan satış kelimesinin anlamına daha yakın bir algıya sahiptir. Öyle 
olunca da siyaset ve pazarlamanın yan yana gelebilmesi, ülkemizde çok 
daha karışık bir sürecin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.2 

 

Birçok anlam yüklenen imaja, saç stili gibi fiziksel anlamlar yüklenebildiği 

gibi, bazen de algılanandan öte, aldatma hatta yalan gibi soyut anlamlar da 

bildirilerinin hazırlanması politik yandaşlar tarafından değil, doğrudan bu pazarda 

çalışan şirketler ve onların profesyonel danışmanlarınca yerine getirilir olmuştur.       

( Köker, 1998, Sf: 22-23) 

                                                           
1 Biber, Ayhan, “Halkla İlişkilerde Teorik Bir Çerçeve”, Ankara, Vadi Yay.,  2004, sf:68 
2 Özkan,Necati,”Seçim Kazandıran Kampanyalar”, İstanbul,MediaCat Yay., 2002, sf: 21 
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“Profesyonellerin temel çıkış noktası kitlede istenilen etkinin 

uyandırılabilmesi, kitle tepkilerinin belli yöne kanalize edilebilmesidir. Ancak bu da 

belli tekniklerin bilinçli bir biçimde uygulanabilmesi ile mümkündür.”3 İşte bu 

noktada bireyden kitleye ilerleme yolunu seçen imaj makerlar hedef 

belirginleştirerek risk aldıkları kadar başarıyı da kesinleştirmektedir. 

 

Tüm bu etmenler, siyasetin partiler yerine liderler aracılığıyla gerçekleşmesi 
sonucunu doğurmuştur. Böylece iletişim araçları ve parti liderleri arasındaki 
etkileşimde “imaj” kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Çünkü imaj 
gittikçe birbirine benzeyen günümüz siyasetinin bileşenleri arasında seçmen 
tercihine neden olacak farkı yaratmakta önemli bir kavram olarak 
belirginleşmektedir.4 
 

 İşte bu çıkarımlar, Kitle İletişim Araçları, imaj ve siyaset üçgeninin 

ortasında şekillendirilen eski bir siyasetçinin portresini kuramsal düzlemde 

yorumlanmasına yardım etmektedir. 

1970’lerde “Karaoğlan” adı ile dürüstlük sembolü olarak siyaset arenasına 

sunulan Bülent Ecevit, 1973’te çıktığı iktidar koltuğuna 1999’a kadar bir daha 

çıkamadı. Ama o yıllara kadar Basın’ın Karaoğlan’ı, arşivlerde de olsa kendisine 

sunulan bu imajı korudu. Yeniden diriltildiği Öcalan’ın yakalanması olayından sonra, 

99 seçimleri ile 70’li yaşlarının sonuna gelen Ecevit “Siyaset için hala genç!” imajına 

Türk Basınınca layık görüldü. Ardından 2000 Kasım’ında gizli gizli yürüyen ancak 

2001’in başlarında Sezer ile Ecevit arasında yaşanan çatışma ile patlayan ekonomik 

krizin ardından, 1999’da gençleşen Ecevit, 2002 Kasım seçimlerine kadar geçen 

sürede yaşlandı ve “siyaset yapamayacak” hale getirildi. Bu yaşlandırma süreci 

aralıksız 20 ay sürdü. 4 Kasım 2002 gününden itibaren artık Ecevit yoktu. 

İşte araştırma boyunca, bir siyasetçiyi, bir gün içinde manşetlerden, ekran 

akışlarından şekillendirebilen Kitle İletişim Araçlarının haber üretim süreci 

irdelenecek ve ortaya çıkan veriler değerlendirilecektir. 

Dikkat edilirse, seçmenler seçkinleri belirlerken ya da siyasette oynadıkları 

rollerine kendilerince pay biçerken ipuçlarını Kitle İletim Araçlarından almaktadır. 

Seçmenlere dergi, radyo ya da televizyonlardan değer biçiyor. 

                                                           
3 İnceoğlu, Metin, “ Güdüleme Yöntemleri”, Ankara, Ankara Üniversitesi BYYO Yay., 1985, sf: 5  
4 Yıldız, Nuran, “Liderler, İmajlar, Medya”, Ankara,Phoenx Yay., 2002 sf: 4 
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“1990’ların sonundan itibaren “imaj” üretiminde kullanılmaya başlanan 

20.yy. pazarlama teknikleri, “politik lider imajı” yaratma ve yurttaşlara bu imajı 

sunma yolunda şekillendi.”5 

“Toplumsal yaşamdaki dönüşümde etkisi oldukça büyük olan Kitle İletim 

Araçları görevini yapabilmek için klasik bilgi aktarma görevinin yanı sıra sermaye 

oluşumu, yayılması ve benzeri sorumlulukları yüklenmek zorunda kalırken gerçeğin 

yaratılması işlevini de oluşturdu.”6 

Araştırmanın amacı; kısa ileti, hızlı akan görüntü, kurgulanmış gerçekler 

arasında Kitle İletim Araçlarının imaj yaratım sürecinin, ilk siyaset dönemi de dahil, 

1999’dan 2001’e değin ”Siyasetin Ruhu Genç Duayeni”, 2001 Şubat’ından, 2002 

Kasım seçimlerine değin ise “Hasta ve Yaşlı Adam” olarak şekillendirdiği Ecevit 

örneği üzerinden değerlendirilmesi, bu imaj yaratım sürecinin ardında yatanların 

bulunması, en azından bu yaratım sürecindeki haklılaştırma çalışmalarının 

irdelenmesidir. 

Siyaset artık pazarlama koşulları içinde işlemektedir. Lider: ‘aday’ ; örgüt: 

‘ürün’ olarak değerlendirilmektedir. Ürünle arası fark Kitle İletim Araçları ile 

yaratılan imajlarla son şeklini almaktadır. Şu bir gerçektir ki; mitingler, yemekler, 

davetler, yüz yüze görüşmelerle liderlere şekil veren profesyoneller, tek bir haber 

veya fotoğrafla iyi bir miting veya halkla bütünleşme faaliyetinin niteliğinin 

değiştirilebileceğini bilmektedir. Bunun için Kitle İletim Araçları, bu alanda 

profesyonelleşen herkes için bilindik son noktadır. İmaj danışmanlarının dikkatli 

çalışmaları sonunda pazarlama stratejileri her düzeydeki politik sürece 

uygulanmaktadır. 

Araştırmada imaj yaratım sürecinde Kitle İletim Araçlarının gerektiğinde 
insafsızlaşan şu yönüne özellikle dikkat çekmek amaçlanmaktadır: 
Politikacının “istenmeyen” konuma gelmesi durumunda, kamusal yaşamın 
her anında yaptığı ancak önceden geri plana itilen her konuşması, her 
mimiği, her gafı, her planlı duruşu imaj örgütleme sürecine katkıda 
bulunacak şekilde kullanılmaktadır.7 
 

Bu araştırma Kitle İletim Araçlarının Ecevit’in imajını örgütleme 

sürecindeki davranış değişikliklerini ortaya koyacaktır.  

                                                           
5 Sampson, Eleri, “İmaj Faktörü”, İstanbul, Rota Yay. 1995 sf: 11. 
6 Oktay,Mahmut, Politikada Halkla İlişkiler”, İstanbul,  Derin Yay., 2002, sf.27. 
7 Sampson, Eleri, “İmaj Faktörü”, İstanbul, Rota Yay., 1995sf: 11 
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Araştırmanın varsayımlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Basın imaj yaratım 

sürecinde olumlu ya da olumsuz “büyük etkiye” sahiptir, Karaoğlan imajı yaratım 

sürecinde, olumlu etkiye sahip medya, 57. Hükümetin 2. Yılından itibaren Ecevit’e 

“olumsuz imaj” yükleme misyonunu sahiplenmiştir ve 1999 ile 2002 yılları arasında 

fiziksel çöküşü dikkate almazsak, değişen Ecevit değil medyanın sunumudur. 

Araştırmamız, Ecevit’ in Abdullah Öcalan’ ın yakalanması ile başlayan ve 

1999 seçimlerinde iktidar olmasını sağlayan ‘yükselme dönemi’  ile başlayıp, 2001 

Şubat Krizi ile yani‘gerileme dönemi’ ile devam edip, 3 Kasım 2002 Seçimleri yani 

‘çöküş dönemi’ ile sona erecektir. Asıl ağırlık verilen bölümler seçim 

kampanyalarının yapıldığı dönemler olacaktır. Nedeni inceleyeceğimiz yazılı 

organların haberi (fotoğraflar ve haber dili ile) kitleleri etkilemek için bu dönemde 

bir silah olarak kullanmasıdır. 

Asıl kısıtlama kuramsal aşamada yaşanacaktır. Nedeni kaynak azlığı ve 

konuyla ilgili kuramsal çalışma, model yaratma çabasından çok piyasa 

araştırmalarının bulunmasıdır. 

Araştırma varsayımları Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetelerinin 

analizleri ile temellendirilmeye çalışılacaktır. Farklı kesimlere hitap eden bu 

gazetelerin benzer haber üretim davranışları geliştirdiğini gözler önüne sermek, 

varsayımları desteklemek açısından daha güvenilir olacaktır. 

Arşiv taramaları internet aracılığı ile yapılacaktır. Hürriyet ve Zaman 

Gazeteleri internette orijinal gazeteden farklı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla 

sayfalar sayılandırılmadığından, güncel haberler ya da köşe yazıları bulundukları 

sayfa adları ile alıntılanacaktır. Cumhuriyet gazetesi orijinal formatına sadık kalacak 

bir internet düzenlemesi yaptığı için sayfa sayıları verilecektir. 

Araştırma boyunca öncelikle imaj ve imaj araştırmaları ile ilgili yazın 

taramaları yapılarak, Bülent Ecevit’in imajı çözümlenmeden önce kuramsal temel 

atılacaktır. 

Kitle İletişim Araçları ve etkileri üzerine yazın taramaları yapılacak, siyasal 

iletişim alanında sıklıkla başvurulan Propaganda Çalışmaları, Suskunluk Sarmalı ve 

Gündem Oluşturma Kuramları çözümlenerek imaj faktörü ile iç içe geçirilecektir. 

Ecevit ‘ in 1999 öncesi siyasal vizyonu değerlendirilecektir. 
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Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin 1999–2002 yılları arasında 

arşiv taramaları yapılacak, gazetelerdeki haberler ve önemli fotoğraflar haber üretim 

süreci ve medyanın yapısı göz önünde bulundurularak serbest metin analizi 

kullanılarak çözümlenecektir. Çözümleme yapılırken başlıklar, Ecevit’in geçmişteki 

ve şimdiki imajını kodlayan kavramlardan seçilip açıklanacaktır.  

Ancak özellikle de ülkemizde imaj: “fiziksel örgütlenme” olarak 

anlamlandırılmaktadır. Bunun temelinde 90’lı yıllarda dilimize yerleşen “imaj” 

sözcüğünün sanatçıların kendilerini fiziksel olarak tanımlama aracı olarak 

kullanılması yatar. 

Popçu olarak adlandırılan pop müzik sanatçılarının giyim tarzı, saç 

kesimleri, davranış biçimleri olarak algılanan “imaj” ın Türkiye’deki temel çıkış 

noktası yine pazarlama ve satış olmuştur.  

Kısacası ülkemizde imajın yaygın olarak kullanılmaya başlandığı dönemler 

“ilgi toplamak için dış görünüşte yapılan değişiklik” olarak algılandığından imaj için 

talihsiz bir anlamlandırma süreci başlamıştır. Bu durum ardından “siyasetçi imajı” 

çalışmaları ile birleşince “yalan, olduğu gibi olmama” anlayışı da yerleşmiştir.  

Özel kanalların hayatımıza girmesi ile mesaj bombardımanına 

uğrayan bireyler çoğunlukla tek yönlü, (dolayısıyla tartışma ve sorgulamaya 

kapalı) iletişim araçlarından çeşitli aşamalarda süzülen, yorumlanan ve 

kurgulanan, olabildiğince özet bilgilerin yer aldığı haberleri tüketmekte, bir 

yandan da kendilerini daha iyi hissedebileceklerini söyleme yarışı içindeki 

reklâmları ve başkalarının yaşamlarını, “röntgenleme”duygularını tatmin 

eden dramları içselleştirmektedir.Haberler, reklâmlar ve dramaların ardında 

ise Türkiye’ nin yeni yeni keşfettiği imaj gerçeği bulunmamaktadır.8 

 

İmaj kavramına denk gelecek tek bir sözcük bulmak güç olduğundan imajın, 

zihinsel, sözel, algısal üç yönünün olduğunu vurgulayarak yolumuza devam etmek 

çok daha açıklayıcı olacaktır. Özellikle tezimizin konusu “siyasi bir liderin imajı” na 

tekabül edince, araştırmada imaj kavramı kullanıldığında bu üç sözcüğün 

toplamından bahsedildiğine dikkat çekmek gerekir. 

Sennet kimlik oluşturma çalışmalarının iki ilkeye göre 

biçimlendiğinden bahsetmektedir: Biri beden biri söz. Beden mankendir, 

konuşma ise simgeden çok bir işaret olarak görülmektedir. Birinci ilkeye 

                                                           
8 Yıldız, Nuran, “Liderler, İmajlar, Medya”, Ankara, Phoenx Yay,, 2002, sf: 12 
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göre bir şey ifade eden canlı bir varlık yerine bir manken gibi hizmet eden 

beden ile insan üzerindeki giysiler, zihinlerde bir tür buluş, süsleme ve 

uzlaşı olarak canladırılır. İkinci ilke yoluyla ise konuşmaya dışsal 

durumlara ya da kişi olarak konuşmaycıya gönderme yapmak yerine kendi 

içinde ve kendi başına anlamı olan bir şey olarak kulak verilir.9  

 

Sennet’in tiyatroya benzettiği imaj yaratım süreci tüm tez boyunca 

karşımıza çıkacak kilit bir kavramdır. 

Ellu’nun da dediği gibi teknolojik gelişim Kitle İletim Araçlarının şekil ve 

boyutunu değiştirmiş, söz düşmüş görsellik ön plana çıkmıştır. Gelinen noktada imaj 

yönetmeye ilişkin çalışmalar öyle bir hale gelmiştir ki yaşananların gerçeklik mi 

simülasyon mu olduğunu anlamak büyük bir çaba gerektirmektedir. Teknolojik 

gelişmeler sayesinde görme alanımız ve vizyonumuz nasıl algılanmamız konusunda 

şablonlar geliştirmeye çalışılmakta, olaylar belli amaçlara hizmet edecek şekilde 

kurgulanmaktadır. (Biber, 2004,sf: 169) 

“Robins: “İmajı gerçekliğin fiziksel ya da imgesel temsili olarak görmekte 

ve tanımlamakta, günümüzde ise izleyicinin hoşuna gitmesi için genel olarak gerçeği 

yeniden üretmek ve kamusal vurgu yapmak” olarak nitelendirmektedir.”10 Bu 

durumda “imaj sadece dış görüntü değildir” demek doğru olacaktır. Yani imaj neyin 

göründüğü kadar neyin görünmediğine de vurgu yapan derinlemesine bir kavramdır. 

Aslında anlatılmak istenen ortada olmayanın varmış gibi 
gösterilmesidir. Oktay, medyatik gerçekliğin mantığını çok iyi kavramış 
olan profesyonellerin imaj faktörünü kullanarak bir fantezi dünyası 
yarattıklarını söylemektedir. Bu noktada neyin görüntüleneceği "imaj" ın 
asıl sorusu, asıl kaygısı durumuna gelir.11 

 
Türkoğlu: “...Belli bir kimliğe sahip çıkanlar kendilerinin 

diğerlerinden farklılıklarını ortaya koymaya çalışırlar. Kimlik, 
kendilerinden farklı olanlarla yapılan çeşitli kuramsal savaşların ikinci el 
imgesi durumundadır. Bu durumda imaj yaratılırken ben kimim? 
sorusundan çok, ötekiler kim? sorusuna yanıt aramaya çalışılır.” 
demektedir. İmgeler yani imajlar açıkça ne düşündüğümüzü değil ne ile 
düşündüğümüzü anlatmak üzere uygun gördüğümüz araçlardır. Gündelik 
deneyimler kimlik imgesinin oluşmasında etkilidir ama çoğu zaman 
insanlar sıradan hallerinin dışına çıkmak için hayali/imgesel kimlikler 
uydurur. Her kimlik ögesinde en az bir çift yönlülük vardır. Ben ve öteki. 
Türkoğlu, imajı ötekinin, ‘ben’  hakkında düşündükleri olarak yorumlar12 

 

                                                           
9 Sennett, Richard, “Kamusal İnsanın Çöküşü”, Ayrıntı Yay., İstanbul ,2002, sf:355 
10 Robins, Kevin, “imaj” çev: Nurcay Türkoğlu, İstanbul,Ayrıntı Yay., 1999, sf:28-29  
11 Oktay,Mahmut, Politikada Halkla İlişkiler”, İstanbul,  Derin Yay., 2002, sf:27. 
12 Türkoğlu, Nurçay, “ Toplumsal İletişim, Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar”, İstanbul, Babil Yay., 
2004,sf:200 
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Fiske, imajı gerçekliğin (bir resim ya da fotoğraftaki gibi ) fiziksel olarak ya 

da (edebiyat ya da müzikte olduğu gibi) imgesel olarak temsili" olarak tanımlamakta 

ve günümüzde ise "izleyicini hoşuna gitmesi için genel olarak gerçeği yeniden 

üretmek ve kamusal vurgu yapmak olarak nitelemektedir. Fiske bu anlamda bir 

siyasetçinin imajından söz ettiğimizi belirtmektedir. (Fiske, 1992:112, Aktaran: 

Yıldız,2000) 

I. b) Siyasal İmaj: “Siyasal imaj çalışmalarının yoğunlaştığı yıllarda bu 

alanda, kuramsal çalışmalar yapan Garramone, Fiske'nin imaj tanımını siyasal alanda 

yeniden özetleyen bir tanıma dönüştürmüştür”13 

Siyasetçiler arasında çok yaygın olan bir görüşe göre siyasetin yarısı 
imaj oluşturma, diğer yarısı ise insanları gerçeklerden bağımsız olarak o 
imaja inandırma sanatıdır. Günümüzde “imaj yaratma” kavramı, siyasal 
literatüre, reklâm ajanslarının siyasal partilerle eşgüdümlü çalıtıkları 
kampanya faaliyetleri olarak girmiştir. Basit anlamıyla imaj, seçmenlerin 
adaylar üzerindeki mevcut görüşlerinin aday lehine yeniden 
yapılandırılmaya çalışldığı bir yeniden bilgilendirilme sürecidir. Bu süreç 
içerisinde, söz konusu görüşler, koşullar da göz önüne alınarak ya 
pekiştirilir ya da zayıflatılır. Kısaca, imaj yaratımı, seçmende adayı başarıya 
ulaştıracak algı potansiyeleni oluşturabilme çabasıdır.14 

 

“Burada dikkat edilmesi gereken politik gerçekliğin imajlara 

indirgenmesidir. Bennet, siyaset sanatındaki ustalığın, ille de gerçekleri anlatmada 

değil, herhangi bir durumun ikna edici bir versiyonunun üretebilmek yeteneği ile 

ilgili olduğunu söylemektedir”15 

İmaj kavramı; adayın sahip olduğu kişisel ve profesyonel niteliklerin 
içeriğinden daha çok bunların algılanması ile ilişkilidir. Önemli olan 
içeriğin algılanması değil, olan ya da olmayanın, profesyonel şekilde 
aktarılmasıdır. İnceoğlu 'nun da belirttiği gibi: Tutumlar, ilintili olduğu 
algılanan objeyle temasta bulunma sırasında gelişip büyüdüğü için tanımacı 
ve düşünsel bir temele dayanmaktadır.16 

 

Algılanan imajdan söz ettiğimizde "istenen", "algılanan", "yaşanan" imaj 

kavramını ortaya atan Sampson'un "kişisel" ve "öz" imaj kavram tanımlamalarını 

irdelemek gerekir. 

“Sampson "imaj faktörü" adlı kitabında şöyle demektedir: Algılanan imaj, 

istenen ve yaşanan imaj ise sorun olmaz. Ancak algılanan imaj istenen değilse sonun 

ortaya çıkmaktadır.”17 Tabi ki algılanan ve yaşanan imaj birbirinden farklıdır. 

                                                           
13Yıldız, Nuran, “Siyasal Partilerde Lider İmajları”, Ankara, A. Ü., SBF Yay., 2000 sf:26 
14 Bektaş, Arsev, “Siyasal Propaganda”, Ankara, Bağlam Yay., 2002, sf:242 
15 Oktay,Mahmut, Politikada Halkla İlişkiler” ,İstanbul,  Derin Yay., 2002, sf:111 
16İnceoğlu, Metin "Tutum Algı, İletişim ".Ankara, Verso Yay. 1993, sf: 50-51 
17 Sampson, Elleri, "İmaj Faktörü", İstanbul, Rota Yay.,1995, sf:11 
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Önemli olan yaşanan ve algılanan imaj arasındaki dengeyi iyi kurmaktır. İşte bu 

noktada düğümün çözüldüğü cümle kurulabilir: Algılanan imaj istenen ve 

yaşanabilen imaj olmalıdır ki imaj, taşıyan için taşınması zor bir yük haline 

gelmesin.  

Kişisel ve öz imaj tanımlamalarını ise Sampson şöyle yapar: "Öz İmaj: 

geçmiş deneyimler tarafından etkilenir ve mevcut özsaygı düzeyimizin bir 

yansımasıdır." Kişisel imaj için ise Sampson şöyle demektedir: "Kişisel imaj öz 

imajı, algılanan imajı ve istenen imajı belirleyen iç ve dış faktörlerin sofistike bir 

karışımıdır... Bu tanımın ardından Sampson, kişisel imajın bileşenlerini şöyle 

sınıflandırır. 

Kişisel İmaj 

a ) Görünüş b) Ün c) Beden Dili d)Duruş e) İletişim 

Tarzı 

GÖRÜNÜŞ : Fiziksel özellikler, giysiler, düzgün giyim. 

ÜN : Göze çarpma, ilerleme, çizgi, deneyim. 

BEDEN DİLİ : Tavır, poz, jestler, kullanılan alan, seçilen konum. 

DURUŞ : Karizma, özgüven, kendine inanma, öz saygı. 

İLETİŞİM TARZI: Konuşma tarzı, yazma tarzı, dinleme tarzı, düşünme 

tarzı, sunma tarzı 

Sampson’un tablosunda üzerinde durulması gereken nokta kişisel imajın 

genel kamu tarafından sanıldığı gibi yalnızca görünümle ilgili olmadığıdır. Giyim ve 

fiziksel özellikleri içeren görünüm, imajın beş ana başlığından birini içermektedir. 

Bir piyasa araştırma kaynağı olan “imaj” da; siyasal imajdan çok 
pazar ekonomisinde ön plana çıkarılması gerektiği düşünülen kişisel imaj 
üzerinde durulmaktadır. Ancak konumuza etki edebilecek önemli bir nokta 
gözden kaçırılmamalıdır. Robins: “ İmaj bir fotoğraf gibidir en küçük bir 
kontrast uyumsuzluğu ya da duruma göre eksik veya fazla olan küçük bir 
şey bir şaheser olabilecek bir portreyi, sıradan bin vesikalığa çevirir...”18 
demektedir. 

 

İmaj çalışmalarına konu olan husular arasında politikacının üslubu, 

konuşma tarzı, sözsüz iletişim tarzı ve beden dili, karakter özellikleri, huyları, 

insanlarla ve ailesi ile ilişkileri, kişisel geçmişi, kampanya tarzı, yönetme kapasitesi, 

yetenekleri ve zekası, ahlak anlayışı, iş becerme potansiyeli, kamu yönetimindeki 

                                                           
18 Robins, Kevin, “İmaj”, çev; Nurçay Türkoğlu, İstanbul,Ayrıntı Yay., 1999 sf: 32 
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geçmiş icraatları ve başarıları; ve sorunlar hakkındaki görüşleri ve politikaları gibi, 

stilistik ve içeriksel konular bulunmaktadır.19 

“İmaj bu karmaşık süreçte oluşurken elbetteki bazı aracılara ihtiyaç duyar. 

Bu durum Mattelart ’ın Mc Dünya görüşünden yola çıkılarak bizi “iletişim araçları” 

na götürmektedir.”20  

Tolungüç imajı: “... daha açık bir anlatımla çeşitli kanallardan; reklamlardan 

doğal ilişkilere, içinde yaşanılan kültürel iklimden sahip bulunan ön yargıya kadar 

elde edilen bilgi ve verilerin bir değerlendirilmesidir...” 21 olarak değerlendirir. 

McCombs ve arkadaşları, imajlar ve bunların doğurduğu kanaatlerin, 

kişilerin deneyimlerini belirleyen bireysel filtreler oluşturarak, davranışlarını 

etkilediğini ortaya koymuşlardır. Bunlara göre imajlar bir dizi inançlar, kanaatler ve 

bilgiler ihtiva eden genel kavramlar olup, kişilerin çevrelerini, olayları ve insanları 

algılama biçimlerini yönlendirmektedirler Bu algılama biçimleri şu şeklide 

özetlenebilir: 

1. Duygunun Yönünü Belirleme: Bir şeye veya bir kişiye karşı olma ya da 

ondan yana olma duygusu yaratma 

2. Duygunun Derecesini Belirleme: Bir şeye veya bir kişiye karşı olmanın 

ya da ondan yana olmanın derecesini etkileme ( Çok, az, orta derece vs.) 

3. Duygunun Şiddeti, Yoğunluğu ve Derinliğini Etkileme: Örneğin, ıspanak 

yemeğine duyulan antipati ile kürtaja karşı olmak arasındaki duygu yoğunluğu veya 

derecesi farklıdır. 

4. Duygunun Yöneldiği Olgunun Hayatımızdaki Önemini Arttırma veya 

Azaltma: Kanaat oluşturma durumunda bulunduğumuz nesne, konu ya da kişinin 

bizim için önemi ve değerini: örneğin yaşamsal önemde olup olmadığını belirleme.22 

Amerika’ da yapılan çeşitli araştırmalar, medya vasıtasıyla 
oluşturulan imajların etkili olduğunu ve iletişim kampanyalarında kişilere 
atfedilen özelliklerin ve onların görünümlerinin, öne sürülen politikalar ve 
konulara nazaran daha çok akılda kalıcı olduğunu göstermiştir. Bu durum, 
sadece sıradan vatandaşlar arasında değil, eğitimli ve zeki elit seçmenler 
açısından da geçerlidir. Özellikle televizyonun politik etkisi, imaj yaratma 
gücü nedeniyle öne çıkan, ekranlarda sergilenme oranı ile seçmenler 
tarafından hatırlanma ve bunların lehine oy kullanma arasında doğrusal bir 
bağıntı keşfedilmiştir.23 

                                                           
19Özkan, Necati,”Seçim Kazandıran Kampanyalar”,İstanbul,MediaCat Yay., 2002, sf: 21 
20 Mattelart, Armand, “İletişimin Dünyasallaşması”, İstanbul, İletişim Yay., 2001 sf: 121 
21 Tolungüç , Ahmet, “Pazarlama, Reklam, İletişim”, Ankara, A.Ü.İletişim Fakültesi Yay., 2000. sf: 3 
22 Oktay,Mahmut, Politikada Halkla İlişkiler”, İstanbul,  Derin Yay., 2002, sf.111-112 
23 Özkan, Necati,”Seçim Kazandıran Kampanyalar”,İstanbul,MediaCat Yay., 2002, sf: 21 
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İmajın kurumun ilettiği mesajların hedef grupların kafalarında biriktirdiği 

bir resim olduğunu bilen politik imaj danışmanları, politik kadroları ve temsil 

ettikleri parti örgütlerini, çeşitli imaj teknikleriyle seçmenlere pazarlamakta, onlar 

adına yürüttükleri itibar arttırıcı imaj çalışmalarıyla, halk nezdindeki kimliklerini   

(kimlik imajlarını) cilalamaktadırlar  

        Medya alanlarında belirli yollarla temsil edilen belirli insan gruplarının 
varlığı “inşaa etme” kavramını doğurmaktadır. Yani temsil etme aynı 
zamanda belirli insanların belirli gruplara dahil olduğu düşüncesinin 
yaratılmasına yardımcı olur. Sonuç olarak medya, insanların kategorileri ve 
belirli insanların niçin belirli kategorilere dahil olması gerektiğine dair 
anlaşılma sürecini düzenler. Bu kategoriler, medyada olduğu kadar gerçek 
hayatta da insanları yargılamak için kullandığımız düşünme sürecimizin bir 
parçası haline gelir. Bu gibi kategoriler algısal kümeler olarak da 
adlandılır.24  
 

Yani, insanların medyada temsil edilmesi bu algısal kümelerin inşa 

edilmesine ve sürdürülmesine yardımcı olur. Sonuç olarak kurguların gerçek olarak 

algılanması sürecinin başladığı an, imaj yaratım sürecinin hayata geçtiği andır. 

            Kozanoğlu’ nun da belirttiği gibi, amaçlanan medya tarafından 
desteklenen, yeni toplumsal değerler üzerinde yükselen, çıkarları koruyacak 
bir entegre tesisin ürünü olan imajı ayakta tutabilmektir. İmaj, ayakta 
kalabilmek için “ parti fonda, lider önde ” formülüne tabi tutulur. Kozanoğlu,  
Çağdaş değerlere uygun bir liderin vitrininin nasıl süsleneceği soruna ise, 
“tüketim kalıplarına yüklenerek” diye cevap verir.25 
 

Bu tezdeki imaj kavramı kendini siyasi lider Ecevit aracılığıyla ortaya 

koyacaktır. Bir bakıma zihinde oluşan resimler aracılığıyla yeniden üretilen 

gerçeklerden yola çıkarak, lider yaratım sürecini anlamlandırılacaktır. 

Çok sınırlı bilgi ya da ipuçlarına dayanarak başkalarına ilişkin izlenim 

oluşturma, insanlarda evrensel bir eğilimdir. İnsanların söz konusu eğilimlerinin 

Kitle İletişim Araçları ile düşünülmesi “imaj” ın önemini gözler önüne sermektedir. 

Dolayısıyla lider imajının oluşumunda etkili olan öğeleri tek tek 

irdelememiz gerekecektir. Çünkü gazete haberlerinde oluşturulan Ecevit imajı 

ilerleyen bölümlerde tek tek bu öğelere göre sınırlandırılacaktır. 

 

 

 

 

                                                           
24 Burton, Graeme, “ Görünenden Fazlası”, İstanbul,  Alan Yayıncılık, 1995 sf: 111 
25 Kozanoğlu, Can, “Cilalı İmaj Devri”, İstanbul,  İletişim Yay., 2004, sf: 33-129-130 
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I. c: İmajın Öğeleri: 

 I.c.1)Fiziksel Öğe: “Fiziksel öğeler doğrudan görmeyle ilgilidir. Ancak bu 

imaj konusuna girerken altını çizdiğimiz gibi yanlış anlamalara neden olmaktadır. 

İmaj sadece dış görüntüye dayanan, sadece görme sonucunda oluşan bir olguymuş 

gibi algılanmaktadır. 

Aslında kişisel imajın belirlendiği iki nokta vardır. Biri beden biri de 

sözdür.”26   

          Mc Combe’un içsel ve dışsal gündemi kategorileştirmesinden yola 
çıkarak bu ayrımı anlamlandırabiliriz. Şöyle ki; bireyin içsel gündeminde; 
neyi nasıl anlamlandırdığı, neyi nasıl göz önünde bulundurduğu, söze nasıl 
dönüştürdüğü yönünde bir işlemlendirme söz konusudur, kişilerarası 
gündeminde ise; kişilerle ne konuştuğu kadar, davranışlar, mimikler 
işlemleştirilmektedir. 27  
 

Mc Combe’un bu değerlendirmesi imaj çalışmaları ile iç içe geçen gündem 

oluşturmada beden ve söz’ün izleyici kafasında oluşturduğu etkiye yapılan 

gönderme, imaj’ın fiziksel öğesinin yapıcılığına ayrıca bir önem verilmesi 

gerekliliğine işaret eder. 

Ancak bu iki önemli konu dışında liderin sunulduğu ortam ve bağlamın 

görüntüye ilişkin öğeleri de önem kazanmaktadır. 

           David H. Weawer siyasal iletişimde lider sunumlarında çok önemli 
bir noktaya dikkat çekmektedir: “Seçmenler aday hakkındaki bilgi sahibi 
olmanın, konular hakkında bilgi sahibi olmaktan daha kolay olduğunu 
düşünmektedir.” Ardından Peterson’un 1980’deki medyanın seçmen 
davranışı araştırmasına göndermede bulunarak basın gündemi ile seçmen 
gündeminin örtüşmesinin bu yüzeysel tanımayı kolaylaştırdığına da 
göndermede bulunmaktadır.28  

 

Kısacası lider imajlarının şekillenmesinde etkili olan Kitle İletim Araçları, 

daha çok liderlerin fiziksel imaj örgütlenmelerini aktarıcı rol üstlenerek, kampanya 

aktivitelerini kişiselleştirmektedir.  

           Sennet, Sanayi Devrimi ile başlayan dış görünüme önem verme 
sürecinden bahsederken: “... Bir paltonun düğmelerinin kapanışı, kumaşın 
kalitesi, rengi ve tonu önemlidir. Bot ve çizme derileri bir başka 
göstergedir. Kravatların bağlanma tarzı bir iş haline gelmiştir .../ tüm bu 
ayrıntılarda mesele kendinizi incelikli bir biçimde tanıtmaktır; kendisinin 
bir beyefendi olduğunu ilan eden kişi belli ki beyefendi değildir.../İnsanların 
kişilikleri dış görünüşlerinde aranmaya başlayınca, sınıf ve cinsiyet olguları 
endişe edilen sorunlara dönüştü...” demektedir. Bir bakıma fiziksel öğenin 

                                                           
26 Robins, Kevin, “İmaj”, çev; Nurçay Türkoğlu,İstanbul, Ayrıntı yay, 1999, sf:32-33 
27 Atabek, Nejat,“Gündem Oluşturma Araştırmaları”, İstanbul İletişim Dergisi Yay.,  İstanbul 2000.  
28 David H. Weaver “Medya Agenda Setting and Media Manipulation”, Çev; Zülfikar Damlapınar. 
1982, s.537-554 (makale)  
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imaj yaratmadaki öneminden bahsederken aynı zamanda çoğu zaman 
olmayanı yaratmaya yaradığından bahsetmektedir.29 
 
 Lider imajlarını değerlendirirken görünüme ilişkin olarak beden ve 
çevresine dair görülebilir nitelikleri değerlendirmek gerekmektedir. Bu 
bağlamda haber sunumlarının, görünümleri seçmenlerin oy verme 
tercihlerini belirgin biçimde etkilediğini gösteren çok sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Waldman ve Dewitt tarafından yapılan araştırmanın 
sonuçları: Gazetelerde yayınlanan lider fotoğraflarının, okurların liderleri 
değerlendirmelerine etki ettiğini ortaya koymaktadır.30 
 

 “Lider imajlarının iletişim araçlarından geçerek oluşumu sürecinde haberler 

ya da haber fotoğrafları önem kazanmaktadır. İleride inceleyeceğimiz haberin makro 

yapısını içeren fotoğraf ya da görüntülerdeki sunumlar, lider imajlarının kurgulanma 

biçimlerine göre değerlendirilmektedir.”313 Kasım 2002 seçimlerinin öncesindeki 27 

günlük seçim propagandası süresince medyanın sunumunu değerlendirecek olursak 

fiziksel öğelerin “imaj” oluşturma süreci içerisinde, Kitle İletim Araçları da nasıl 

şekillendirildiğini ortaya serebiliriz. Örneğin; Çiller’in yoksul kesime seslenirken 

kullandığı erkeksi üslubu, kırmızı beyaz atkısı, beyaz takımı ve yumruk yaptığı el ile 

verilen gaflarına gönderme yapan haberler... (Hürriyet, 1 Ekim, s.21) Ya da Ecevit’in 

“Gerekirse İyi Savaşırız” başlıklı haberinin mikro yapısına sıkıştırılan “Bu 

topraklarda barış istemiyoruz...” gafı ve makro yapıda verilen Rahşan Ecevit’in 

koluna girmiş ayakta duramaz hali kısaca, “siyaset için çok yaşlandı” imajı... Tayyip 

Erdoğan’ın her kapatma davası ile ilgili haberine, eşinin görüntüsünün eklenmesi ya 

da başörtüsü konusunda polemikten kaçındığını belirttiği mitinglerde Emine 

Erdoğan’ın başörtülü kadınların arasında eşini desteklerken “ayrı” bir fotoğrafla 

makro yapıya kenetlenmesi... (17 Ekim Hürriyet s. 22)  Bu haberlerle liderleri satır 

araları ve fotoğraflarla yeniden şekillendiren medya, Machiavelli’nin yüzyıllar 

önceki tavsiyesine uyarak “gözlerle yargılayan kamuyu”  etkileme yoluna gitmiştir. 

 Örgütlü bir yanlılığın da işareti olan bu kurgulanmış sunumlar, belli 
bir görüşü destekleyen tartışma ve verilere yer verme; seçimi açık olarak 
belli etmeksizin taraflı biçimde olguların ve görüşlerin kullanılması; 
olgulara dayanabilecek bir haberde renklendirme amacıyla dil kullanımı ve 
bu yolla örtük bir biçimde de olsa bir yorum yapma; bir tarafa ilişkin 
olumlu noktaları göz ardı etme gibi yöntemsel çeşitlenmelerle haberi 
şekillendirir.32  
 

                                                           
29 Sennett, Richard, “Kamusal İnsanın Çöküşü”, İstanbul,  Ayrıntı Yay.,2002, sf:221 
30 Yıldız, Nuran, “ Liderler, İmajlar, Medya”,Phoenix Yay., Ankara, 2002, sf: 26 
31 İnal, Ayşe, “Haber Sosyolojisi Dersi”Teksirleri, Ankara, A.Ü.İletişim Fakültesi, 2001 
32 Hackett A. Robert, “Haber Medyası Çalışmalarında Yanlılık ve Nesnellik”, Ankara, A.Ü. Basımevi, 
A.Ü. İletişim Fak. Yıllığı, 97/98  
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Bunun için kamera açılarının yanıltıcılığına kapılan seçmen sadece 

göründüğünden etkilenerek sunumun inandırıcılığı sınırında değerlendirme yapar. 

Hürriyet  Gazetesinde 15 Ekim 2002 gününde aynı sayfada yer alan iki haberin 

sunumu seçmeni yönlendirici etki taşımaktadır “Erdoğan Halkı Öptü” başlıklı 

haberin fotoğrafında büyük bir kitlenin doldurduğu alana karanfil atarken verilen 

Erdoğan, seçmen kafasında yoğun kitleler tarafından desteklenen lider olarak 

şekillendirilirken, aynı gün aynı sayfada “Kutan sadece 1000 kişiye konuştu” başlıklı 

haber ve küçük bir topluluğa konuşurken görüntülenen silik bir liderin dar açılı 

küçük fotoğrafı, Fazilet Partisi lideririn 4 Kasım günü yaşayacaklarına gönderme 

yapar gibidir. (Hürriyet, 15 Ekim s.19) Siyasal iletişim için her geçen gün daha da 

önem kazanan meeting/mitingler gazeteler ve tv için istedikleri yönde durum 

değerlendirmesi yapmak adına önem kazanmaktadır. 

“Anlamı inşaa ederek siyasetçinin imajının oluşturulması gösterge ve 

gelenekler kullanılarak yapılan örgütlü bir süreçtir. Bu inşa etme eylemi medya 

üreticilerinin izleyiciden takip etmesini istediği, beklediği çok iyi şekilde 

düzenlenmiş bir taslağa benzer.”33 Taslak hazır bir paket şeklinde sunulur ve içinde 

yönlendirmeye yarayan satır arası, hatta bazen açık mesajlar alıcıyı istenilen şekle 

getirir.  

Seçmenlerle yüzyüze iletişim kuran ve televizyon gibi görüntülü bir iletişim 

aracına büyük ölçüde bağımlı bulunan politikacılık mesleği açısından sözsüz iletişim 

ve beden dili tekniklerinin öğrenilerek başarıyla kullanılması özel bir önem taşır. Bu 

konuda uzmanlaşmış imaj danışmanlarının, konuşma danışmanlarıyla işbirliği içinde 

politik kadroların eğitilmesi konusundaki katkıları her geçen gün artmaktadır 

İnsanların birbiriyle girdikleri göz teması, giyim kuşamları, saç şekilleri taşıdıkları 

roller, duruşları, oturuş biçimleri, aralarına koydukları simge, kişilerin kendilerine ve 

ilişkilerine ilişkin bir fikir verebilir, insanlar bu suretle birbirleri hakkında sezgisel 

bilgi edinebilirler. Çoğu zaman iletişimcinin bilinçli kontrolünden çıkan bu ögeler, 

sözlü iletişimden daha açıklayıcı ve bilgi vericidir. Anlık yüz ifadeleri, ses tonu, ve 

kalitesi, el-kol hareketleri, söylenen sözlerle çelişebilir; Bu nedenle, politikacının 

ikna ediciliği açısından bu konu özel bir önem taşır.( Oktay, 2002, sf.189) 

                                                           
33Burton, Graeme, “ Görünenden Fazlası”, İstanbul,  Alan Yayıncılık, 1995 sf: 111  
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Beden dili üzerine yapılan araştırmalar ve yayınlanan kitaplar ABD ve 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün artmaktadır. Bir liderin 

oturuş biçiminden, el, kol, ayak ve baş hareketlerinden ve bu hareketlerin yönünden 

belirli etkiler sağlanabilmektedir. Bu etkilerin aktif olarak değerlendirildiği 

mekânlardan biri yukarıda üzerinde durulan meeting: açık hava toplantıları diğeri ise 

1960’lardan beri önemli bir silah haline gelen liderlerin televizyon açık 

oturumlarındaki karşılaşmalarıdır. 

 

           Görünüşü denetleme arzusu kişilik koduyla yakından bağlantılıdır, 
Oysa davranış ile bilinç arasında davranışın bilinçten önce gelmesi şeklinde 
özel bir ilişki vardır. Davranış iradedışı belli edilmektedir ve önceden 
denetlenmesi güçtür, çünkü minyatür ayrıtıları anlayabilmenin hiçbir açık 
seçik kuralı yoktur; yalnızca sırlarına vakıf olanlar için açıktırlar ve ne bir 
centilmen olarak davranmanın ne de saygın bir kadın olarak görünmenin bir 
kodu vardır.34 
 

Adayların bir kampanya boyunca en çok zorlandıkları konuşma faaliyeti 

olan televizyon tartışma programları, yüzyüze fikir çarpışması yapılan, katılan tüm 

tarafların beden dillerini olumlu bir imaj oluşturacak şekilde kullanmak zorunda 

oldukları, konuşma ve tartışma becerilerini göstermelerini gerektiren mücadele 

alanlarıdır. 

 

           Eskiden tek başına yeterli olabilen güzel konuşabilme yeteneği yani 
retorik artık televizyon aracılılığı ile aktarılabilecek yardımcı bir öğe 
durumuna dönüşmüştür, Akıllıca yapılan konuşma şeklinde tanımlanan 
retorik, düzeyli iletişim olgusu için son derece önemlidir. Retoriksel 
konuşmada, konuşmacı izleyici ya da seyirci kitlesinin nabzını tutarak, onu 
ikna etmek için konuşur. Yaklaşımlarda istatistiksel veriler yerine, onun 
yabancısı olmadığı yaklaşımlardan, örneklerden yola çıkar. Kısacası 
retoriksel konuşmada, izleleyenin sıkılması değil tersine onu ikna edici, 
verilen mesajlara inandırcı bir üslup kullanılır. Tüm bu açıklamalar, retorik 
ile bugün kullanılan siyasal iletişim olgu ve süreci arasında bir paralellik 
olduğunu göstermektedir.35 
 

 

Kozanoğlu televizyon tartışmalarının siyasal imaj yaratma adına nasıl 

kullanıldığına şöyle gönderme yapıyor: “... Yine 20 Ekim seçimleri öncesinde ekrana 

gelen liderlerin açık oturumunun ardından, gazetelerin, en geniş değerlendirme 

sütunlarından birini modacılara bırakmaları boşuna mıydı? Yüksek tirajlı gazetelerin 

                                                           
34 Sennett, Richard, “Kamusal İnsanın Çöküşü”, İstanbul, Ayrıntı Yay.,2002, sf:222 
35 Aziz, Aysel, “ Siyasal İletişim”, Ankara, Nobel Yay., 2003, sf:11-12 
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hemen hepsi yaptı bunu. Demirel’in ceketi fona uymuş, Mesut Yılmaz’ın gömleği 

kravatın arkasında kaybolmuş...” 36  

           Bu alanın ülkemizdeki son örneği 25 Ekim 2002 Cuma gecesi Kanal 
D Ulusal Televizyonu’nda saat 21.00 Prime Time’da meclise girmesi 
anketler sonucunda kesinleşen iki parti liderinin karşılaşmasıydı. CHP lideri 
Deniz Baykal ile AKP lideri R.Tayyip Erdoğan’ı karşı karşıya getiren 
Siyaset Arenası Programı’nda liderler yiyeceklerinden, giyim tarzlarına 
kadar her şeyi programdan önce hazırlamıştı. Tayyip Erdoğan’ın açık mavi 
gömleği üzerine lacivert takımı, sarı fonda ön plana çıkan görüntüsü, 
rahatlığı ve başarılı performansı dikkat çekti. Önceki yıllara göre vizyonla 
daha barışık bir üslup sergileyen, fonda ön plana çıkan kırmızı kravatı ve 
beyaz gömleği ile dikkat çeken Baykal’ın biraz daha gergin görüntüsü 
programa da yansıdı. Hatta danışmanının verdiği yanlış bir bilgiyle, 
Erdoğan’ a yüklenen ve ardından aldığı cevapla eli kolu bağlanan Baykal, 
programın sonuna doğru oturumun akışından koptu. Belki de tek parti 
iktidarına o gece yardımcı oldu. Oturum gecesi öncesi imaj makerlarla 
çalışan iki liderin farkı, hitap tarzı ve vücut diliydi. Erdoğan oturumdan da 
seçimden de zaferle ayrıldı37 
 
 

Fiziksel bir öğe olarak eylemin, oluşun iletişim araçlarınca beslenmesiyle 

sözün önüne geçmesi söz konusudur. Walton, eylemle sözün böyle birbirinden 

ayrılması ve birincisinin el üstünde tutulup ikincisinin de tersine kuşku 

uyandırmasının nedeninin uzun süredir siyasete damgasını vurmuş, belki de  siyasal 

söylemin, siyasetin öbür yüzü olan yalanları vaat ve ideolojileri anımsatmasından 

kaynaklandığını belirtmektedir. Bu saptama tam olarak doğrulanmasa da yanlış 

olarak değerlendirilemez (Aktaran: Yıldız, 2000) 

“Geleneksel yetenekler yerlerini iyi görünüm ve etkileyici sunum gibi göze 

kulağa hitab edici yeni niteliklere bıraktıklarından, siyasal sistemin insan kadrosunda 

da önemli değişiklikler yapılmıştır. Böylesine bir görevi yerine getirirken medya, 

artık tartışma yerine seçme nedeni olacak imajlar sunmaktadır. “38 

Türkiye’de bu konuyla ilgili kesin araştırmalar olmamakla beraber siyasal 

iletişim konusunda uzmanlaşan Dr. Nuran Yıldız’a göre (3 Kasım 2002 seçimleri 

öncesi Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada) giyim tarzından üslubuna kadar 

R.Tayyip Erdoğan tam bir karizma oluşturmaktadır. Seçim sonuçları Yıldız’ın 

yaptığı akademik kökenli tahminler, sonuçları doğrular şekildedir.  R. Tayyip 

Erdoğan tek başına iktidar olmuştur. 

                                                           
36  Kozanoğlu, Can, “ Cilalı İmaj, Devri”, İstanbul, İletişim Yay., 2004 sf: 130 
37 Örkün, İnci, “Kriz Sonrası Ecevit’in İmajı”, Seminer Ödevi, A.Ü. S.B.E., Halkla İlişikler ve 
Tanıtım A.B.D., Ankara,  2002, sf:3 
38 Bektaş, Arsev, “Siyasal Propaganda”, Ankara,  Bağlam Yay., 2002, sf:242 
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           Diğer yandan renklerin etkisi üzerine yapılan araştırmalar imajın 
oluşumunda renklerin payının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Helson 
1948’ de yaptığı araştırmada; aynı rengin, ışığı beyaz zeminde, gri ve siyah 
zeminlerde olduğundan farklı yansıttığını görmüştürBu sonuç liderin 
bulunduğu ortamın ve liderin giyim renginin bireylerin ona ilişkin algılarını 
etkileyebileceğini göstermektedir. Örneğin yeni sayfa açmaktan söz eden ya 
da barışçı bir hava ve masumiyet sergilemek isteyen ÇİLLER’ in tayyör 
renklerinin beyaz ya da açık renk olması raslantı değildir. Renklerin 
belirleyiciliği özellikle televizyon görüntülerinde önem kazanmaktadır.39 
 

 

Politikacılar ve onlara hizmet eden iletişim danışmanları, halkın karşısında 

gerek yüzyüze yakın ilişkiler yoluyla, gerekse kitle iletişim araçları vastasıyla 

çıkarak icra edilen politik ikna faaliyetlerinin, başarılı bir imaj çalışması yapılmadan 

etkili olamayacağının bilincindedirler. İletişim bilimci Manheim’ın ifadesiyle imaj 

üretim teknikleri bugün öylesine gelişmiştir ki, stratejik iletişim terimi bu süreci, 

geleneksel halkla ilişkiler teriminden daha iyi ifade etmektedir. Poliltik iletişim 

uzmanları, sembolleri, imaj üretiminin hedeflerini en iyi karşılayacak şekilde 

tasarlanmış yollarla kullanırlar. İmaj çalışmaları kişilere yönelik olduğu kadar 

kurumlara da yöneliktir. Politikacıların seçmenler nezninde yaratılan imajları, 

mensup oldukları örgütün (siyasal partinin) kurumsal imajı ile bütünleşir. 

 

 Ortam, giysi, renkler ve mimiklerin imajın fiziksel öğesinin birer 
parçası olarak ne denli önemli olduğuna dikkat çekilen bu bölümde fiziksel 
öğeleri ön plana çıkaran Kitle İletişim Araçlarının sunduğu görüntünün 
önemi, medya kullanım alışkanlığını gözlemcilikten yana kullanan izler 
kitle açısından büyük derecede ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle her şeyin 
Kitle İletişim Araçlarının oluşturduğu dünyada döndüğü gözlemci yurttaş 
için, liderin “söylemi” değil, gözlemlenen “kişisel” dışa vurulabilen 
özellikler ön planda tutulur. Gözlemlenen fiziksel özellikler ise iletişim 
araçlarından geçerek kurgulanan şey olmaktadır.40 
 
 

1960 yılında Amerika’da Kennedy-Nixon Karşılaşmasından bir örnekle 

fiziksel ögenin etkilerini pekiştirebiliriz: Nixon sekiz yıllık başkan yardmıcılığından 

dolayı radyo televizyon konusunda ve basınla ilişkilerde oldukça deneyimliydi, 

Kennedy ise Nixon’ a göre daha deneyimsizdi. Nixon kısa bir süre önce dizini 

ameliyat ettirmişti ve stüdyoya girerken yeniden dizini arabanın kenarına çarpmıştı. 

Adayların kıyafetinde de Kennedy avantajlıdı. Kennedy stüdyodaki fonun rengine zıt 

olarak koyu renk elbise seçmişti. Nixon’ ın elbisesi ise fonun rengine çok yakındı. 

                                                           
39 Yıldız, Nuran, “Liderler, İmajlar, Medya” İstanbul, Phoenix Yay, 2002, sf:28 
40 Oktay,Mahmut” Politikada Halkla İlişkiler”, İstanbul,  Derin Yay., 2002, sf.188 
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  Program boyunca Nixon, hasta, yorgun ve sıkıntılı göründü. Kennedy, 
kendine güvenen, rahat ve dinamik görüntüsü ile karşılaşmanın galibiydi. 
Tartışmayı radyodan dinlyenler Nixon’ı, televizyondan izleyenler ise 
Kennedy’i, desteklemişlerdi. Seçim sandıkları açıklandığında Kennedy’nin 

120.000 oya yaklaşan küçük bir farkla başkanlığı kazandığı görüldü. 41 
 
Davis’e göre: Unutulmaması gereken en önemli nokta,  varolan imaj üzerine 

yeni bir imaj inşaasının, yoktan imaj yaratmaktan çok daha zor olduğudur. Yani 

tanınan ve bilinen politik şahsiyetler hakkında yeni ya da aldatıcı imaj oluşturmak 

pek mümkün olmasa da az tanınan adaylar konusundaki imaj çalışmaları verimli 

sonuçlar doğurabilmektedir. (Oktay,2002,sf:188) 

Görme duyusu ile ilişkilendirildiğinden imaj yaratım sürecindeki etkileri 

kolayca anlaşılabilen fiziksel öğenin dışındaki iki öğe duyuşsal/bilişsel öğe ise daha 

soyuttur. 

I.c.2: Duyuşsal/ Bilişsel Öğeler: 

 

“Duyuşsal öğeler daha çok karizma, güven, tavır, kaynakla alıcı arasında 

gelişen, tanımlanamayan ancak varlığı kabul edilen kavramları ifade eder.”42  

 

  Bir lideri başarılı/başarısız olarak nitelendirdiğimizde sanki onun 
gündemde olan görüntülenebilen, hayatımıza yansıyan icraatlarına 
gönderme yapılır. Ya da karizmatik, star, ilgi çekici dediğimizde yine göze 
görünen nitelikleri dile getirilen liderlerin somut özelliklerinden söz ediliyor 
sanılır, ancak kesinlikle bu tanımlamaların temeli onlardan alınan elektriğe 

dayanan soyut tanımlamalardır.43 
 
 Bu elektrik, kaynak (lider) ile alıcı (seçmen) arasında kendiliğinden oluşur. 

İnsanların, gündelik yaşamda birbirini sevme ya da sevmeme nedenleri bilinmez. 

        Sennet, 19. yy.‘dan sonra sahne ve sokak kavramlarının iç içe 
geçmeye başladığını ve sahnede olanların sokakta olanlarla 
bütünleşebilmek için sahnede inanılır olanla sokakta inanılır olan arasında 
bir köprü kurduğunu söylemektedir. Aktör nasıl sahne dışındaki 
karakterini göstermeksizin insanları duygulandırıyorsa, onun kullandığı 
aynı inanç kodları da izleyicilerin benzer bir amacına hizmet 

etmektedir.44  
 

                                                           
41 Özkan, Necati,”Seçim Kazandıran Kampanyalar”, İstanbul,MediaCat Yay., 2002, sf: 21 
42 Linkemer, Bobbie, “Profesyonel İmaj Yaratmak”, İstanbul, Rota Yay., 1993 sf: 20. 
43 Sampson, Elleri, “İmaj Faktörü” İstanbul, Rota Yay., 1999. sf: 42 
44 Sennett, Richard, “Kamusal İnsanın Çöküşü”, İstanbul, Ayrıntı Yay.,2002, sf:95-96 
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Dolayısıyla aktör konumundaki siyasiler tiyatro sahnesi konumundaki 

medya ortamlarından yararlanarak gerçekliği profesyonellerin ayarladığı şekilde 

sunmaktadır  

          İmaj çalışmaları duyguların oluşum sürecine dahi 
girebilmektedir. Bu konuda Sennet: “ çıkar ve inançları, imaj yaratılmaya 
çalışan bireyle ters düşen grubu cezbedebilen bir lider, karizmatik ve 
inanılır liderdir.” demektedir. Goffman’a göre bu duyuşsal/bilişsel etkileşim 
özel çerçevedeki bir sahneye koyma’dır. Çerçeveleri tanımlayan izleyici 
tam bu durumda imaj düzenleme ve inşaasına katkıda bulunmaktadır. 
Jhoansen: “Seçmenler siyasetçilerin kişisel niteliklerini dört boyutta 
değerlendirmektedir.” der. 
                       1.Yeterlilik: Siyasal deneyim ve devlet adamlığı 
                       2.Dürüstlük: Namus ve içtenlik 
                       3.Güvenirlilik: Güç, sıkı çalışma, kararlılık, saldırganlık 

         4.Karizma: liderlik, saygınlık, alçak gönüllülük, 

yurtseverlik ve insanlarla iletişim yeteneği 
 45 

 
İzleyici önceki deneyimlerini siyasilere yükleyebilir, tanımlarken 

işaretlerden yararlanabilir, geçerliliği sınanmış önyargılarını uyarlamak üzere bazı 

ipuçları bulmaya çalışır. Geçmişteki deneyimleri dikkate alan siyasi ise “ ötekilerin” 

karşısına çıkarken davranışlarına dikkat eder. Dikkat edilmesi gereken bilişsel ve 

duyuşsal ögelerin karşılıklı olarak kullanabilecek bir silah olduğunun bilinmesidir.46 

“Bize yansıtılan imajların bir tür gerçeklik taşıdıklarına inansak dahi, bu 

adayın iyi rol yapmasından kaynaklanabilir ve yaratmaya muvaffak olunan imaj bu 

kişinin gerçek bilgi ve ehliyetiyle ilişkili olmayabilir. Örneğin, bir aday, sınırlı tarih 

bilgisine karşın, kendisine reklâmcı tarafından sağlanan tarihsel gelişmelere işaret 

ederek, izleyicileri üzerinde bu alanda derin bilgi sahibi olduğu kanaatini 

uyandırabilir.”47 

         Yukarıda bahsedilen duyguların içine girmek, bazen ürünü yani 
politikacıyı tanınmış bir figürle birleştirmek ve özdeşleştirmek yöntemidir. 
Bu amaçla kamuoyunun tanıdığı ve sevdiği bir kişinin hatırlatıcılığı ve 
güvenilirliği arttırıcı bir biçimde kullanılması söz konusudur.1960’larda M. 
Tatcher futbolcu Paul Gazza ile zaman zaman yanyana görülmeye özen 
göstermiştir. ABD‘ de Clinton, image-maker’ ları tarafından Robert 

Redford’ a benzetilmeye çalışılmıştır.48 
 
Elias Canetti: Kitle ve iktidar kitabının “Güç ve İktidar” bölümünde: 

“Karizmanın daha genel geçer bir şey olduğunu ve güçten daha geniş bir uzam içinde 

                                                           
45 Yıldız, Nuran,”Liderler,İmajlar, Medya”, Ankara, Phoenix Yay., 2002,Sf: 29 
46 Türkoğlu, Nurçay, “ Toplumsal İletişim, Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar”, İstanbul, Babil Yay., 
,2004,sf:204 
47 Bektaş, Arsev, “Siyasal Propaganda”, Ankara, Bağlam Yay., 2002, sf:242 
48 Özkan, Necati,”Seçim Kazandıran Kampanyalar”, İstanbul,MediaCat Yay., 2002, sf: 279 
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işlendiğini belirtirken, aslında ilahi karizma denilen geleneksel karizma anlayışının 

kendini taçlarla, kılıçlarla, giysiler ve silahşörlerle şekillendiren krallarla son 

bulduğunu söyler...”49 

           Gerçek ve doğruluk kavramı üzerine eğilen Graeme, “…İleri sürülen 
materyalin doğru olması için harfi harfine inanılır olması gerekmez. Bir öykü 
konumu ve arka planı açısınıdan mümkün olmasa bile insan davranışı ve 
güdüleri hakkında bazı doğru şeyler söyleyebilir. Öyküler,  karakterlerin 
inançları ve değerleri hakkında izleyicinin de katıldığı önemli şeyler 
söyleyebilirler. Bu inanç ve değerler, alıcının doğruları haline gelebilir” 
demektedir.50 
 

Karizmayı korumak için de imaj çalışmasının örgütlü bir şekilde ve bilinçli 

adımlarla korunması gerekmektedir. Bunun için Machavelli’nin kitabı, iktidar 

sahiplerine öğüt niteliğindeki Prens’ten bir alıntı yapılması gerekliliği doğmaktadır: 

Bu durumda düzenini devam ettirmek isteyen liderin, gündem oluşturacak 

yeni bir olayla daha da güçlenmesinin ardında karşılaşılan zorluklarla mücadele 

edebilen “güçlü lider” imajı yatmaktadır. 

Bu yolla tutum ve siyasal ideoloji farklılıklarının dahi ötesine gidildiğini 

vurgulayan Milburn, “duyuşsal öge ile bilişsel öğenin tam bu noktada birbirini 

tamamladığını da belirtir.”51 

Kozanoğlu, bir lider konuşmalı ama az konuşmalı demektedir, güleryüzlü 

olmaldır, genç ve dinamik olması gerekir, (spor yaparken fotoğrafları çekilir, modern 

ve sportif giyim tarzı ile medyada yer alır) rahat diyalog kurabilen biri olmalıdır 

der.52   

Sennett şöyle der: “... Yakın dönemde, televizyondaki biçimi 
ile karizma, kitleleri toplumsal sorunlara duyarlı olmaktan alıkoyar. Kişi 
kendini başkalarının sıradan bir aile ile golf oynamasına ya da akşam 
yemeği yemesine öyle bir kaptırır ki, ancak sorunlar rasyonel olarak 
çözümlenme şansını yitirip de kriz noktasına ulaştığında onların farkına 
varır (...) karizma, bürokrasi gibi bir kurumdur. Dikkatleri politikadan 
politikacıya çeker, seküler karizma insanları, dünyanın bir yerinde savaş 
çıkması, petrolün tükenmesi, şehir bütçesinin açık vermesi gibi tatsız 

olaylar için kaygılanmaktan kurtarır. 
53 

         Weber ve Freud, politik iktidar anlamında kişilik çözümlemesini 
yaparken 19. yy,’ın ortalarında biçimlenen, heyecan yaratabilen kişiliğin 
tarih boyunca görülen karizmatik kişinin modeli olduğunu varsayarlar. Ve 
yine karizmanın düzensizlik ve stres durumlarında ortaya çıktığını söylerler. 
Ortaya çıkan bu kişi başkalarının üstesinden gelemediği meseleleri çözmek 
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53 Sennett, Richard, “Kamusal İnsanın Çöküşü”, İstanbul,  Ayrıntı Yay.,2002, sf:355 



 25

üzere gerekli otoriteye sahip olur. (Tezimizde 1999 yılında küllerinden 
doğan Karaoğlan imajının temelinin burada atıldığını belirtemek gerekir)  
Weber’e göre bu tür liderler yalnızca istisnai durumlarda ortaya çıkarlar, 
çünkü toplum yalnız belirli zamanlarda çözemeyeceğini sandığı bir 
düzensizliğe saplanır ve yukarıdan (Tanrı) yardım umar. Ancak söz konusu 
ilahi karizma hassas dengeler üzerine kuruludur. Yani bağımlılık üzerine 
kurulu denge en ufak bir sorunla kopabilir. Tanrılaştırılan liderin 

çözemediği sorun bir anda onu dünyevileştirebilir.
 54  

 
Tıpkı mitleşen Ecevit’in Şubat 2001 Krizinden sonra dünyevileşmesi gibi. 

Hassas dengeleri sarsılan imaj, ters yönde çalışmaya başlamış ve Ecevit’in gerek 

fiziksel gerekse duyuşsal ve bilişsel kodlamaları değişmiştir. 

Yıldız: “Türkiye’ de karizmatik lider sıkıntısı çekildiğinden bahsetmekte ve 

basınla yüz göz olunduğunu vurgulamaktadır.  Weber’ in üzerinde durduğu ve 

başarının kaynağı olarak gördüğü “ İlahi Karizma ” ya sahip lider yokluğu çekilen 

ülkemizde, mesafeyi korumakta sıkıntı çeken siyasiler, ağırlıklarını kaybetmiştir.” 55 

Konuşma tarzı ve konuşma metinleri de duygusal feedback yaratabilecek 

önemli bir husustur. Konuşma metinlerinin ve sloganların iyi düzenlenmesi, liderin 

söylediğini hatırlatamasa da, ne söylediğini hatırlatabilmektedir. Gündelik dile 

yerleşebilecek bir slogan bulunduğu takdirde liderin o sloganı çağrıştıran her şeyle 

akla geleceği gerçektir. ( Benim memurum işini bilir; dün dündür...;bana sağcılar 

cinayet....; kendim için bir şey istersem namerdim; benim işçim, benim köylüm...vb.) 

Hele sözkonusu, liderin üzerine kıyafet gibi oturan bir lakapsa: Karaoğlan, Tonton 

vb...  artık o liderin adına bile ihtiyaç yoktur. (Oktay, 2002,sf:188) 

Mitleştirme de bu noktada çok önemlidir örneğin parti stratejileri 

oluşturulurken ilk önce parti önderlerinin karizması yaratılır ve çevrelerinde olumlu 

efsane oluşturulur. Kullanılacak simgeler, sloganlar, kalıplaşmış tutumlar 

(stereotipler)saptanır.(Karaoğlan Efsanesi’ sunumu Apo’nun yakalanmasının 

ardından, 1999 Seçimlerini takip eden bir yıl boyunca tekrarlar yoluyla hedef kitleye 

pompalanmıştır) Yanı sıra alay, mizah karşı parti yöneticilerin gülünç gösterecek 

silahlar kullanılır.  

 “Bilişsel şema, siyasal düşünceyi karmaşıklaştırır ve böylece bireysel 

özellikler, durumsal etmenlerle etkileşime girerek kişilerin bir karmaşa içine 
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düşmesini sağlar...” 56 Bu da basit ve duyguları harekete geçiren mesajların kendini 

yormayı sevmeyen günümüz seçmeni üzerinde etkili olmasına neden olmaktadır. 

Ardından da duygusal tepki doğar.  

 

             Goffman, insanların birbirleri üzerinde etki yaratma yollarını 
tartışırken Shakespare’in “Dünya Bir Sahnedir”sunumundan yola çıkar. 
Toplumsal rollerimizi incelerken bunu dramaturji kuramıyla güncelleştirir. 
Dramaturji kavramında tiyatro yalnız toplumsal yaşamın analizinde 
kullanılan bir metafor değil, toplumsal yaşamda yaptıklarımızın bir 
modelidir. Goffman’ın çalışmalarında tiyatronun tüm öğeleri vardır: 

Tiyatro, oyuncu, senaryo, sahne, prova, kulis, ışıklar... 
57  

 
 
Önceki sayfalarda Sennett’ ın ve şimdi de Goffmann’ın imaj oluşturma 

sürecini tiyatro sahnesi ile özdeşleştirmesi görsellik ve duyguların iç içe geçirildiği 

bu kompleks sürecin özelliklerini ortaya koymaktadır. 

Bu durumu 1988 Amerikan başkanlık seçimlerinden örnekleleyecek 

olursak: George Bush saldırgan bir politika yürütmeyi tercih ettiği seçimlerden üstün 

çıktı. Michael Dukasis bunlara anında karşılık veremedi. Bunun nedenlerini ise 

Millburn şöyle açıklıyor: “ Bush’un kendi seçim kampanyasında başardığı duygusal 

etkinleştirmenin olası etkisi ne idi? Genel olarak ikna süreci içinde duygu önemli bir 

rol oynayabilir. Bireylerin bir iletişimi işlemeye olan ilgileri çok düşük olduğunda 

duygu önemli bir ikna edici ipucu haline gelmektedir. Dukasis kendi kampanyasında 

Bush’un Kullandıklarını etkisiz kılabilecek güçlü duygusal iletişimler geliştirmede 

başarısızdı, hep istatistiklerle karşılık vermeye çalıştı ancak görüldüğü gibi 

istatistikler, güçlü duygusal imgelerle yarışamazlar...  

Eğer duygusal kodlamalarla seçmeni yönlendirirsen zaten kamuoyunda 

hakim olan hassas konulara gönderme yaparsan, oy sonuçları da bu yönde tepki 

verir. Hassas konular, duygusal tepkimelerin oya yansımasına neden olur 

Duygusal tepkinin seçim sonuçlarını nasıl etkileyebileceğinin ülkemizdeki 

en büyük kanıtı, Türkiye’de, 3 Kasım 2002 akşam Kitle İletim Araçlarından 

açıklandı: 3.5 yıl koalisyonla acı çektiğini düşünen, bir büyük deprem felaketi, iki 
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2004,sf:203 



 27

kriz yaşayan halk yaşadıklarını tamamiyle hükümete yükleyerek iktidar ve 

muhalefetteki tüm partileri meclis dışına itmiştir.  

Özal’dan sonra ilk kez Türkiye tek partili iktidarla yönetilmeye başlamıştır. 

Yaşanan bu olay duygusal tepkinin ne denli güçlü olabileceğini gösteren 

yakın zamanın en iyi örneğidir. 

I. d) Siyasal Kampanyalar: Medya, İmaj Ve Siyaset Üçgenine Türkiye’den 

Bakış  

1980’li yılların ortalarından itibaren siyasal kampanyalarda önemli bir 

değişim süreci başladı. O tarihlere kadar siyasal kampanyalar doğrudan veya dolaylı 

bir şekilde siyasal aktörler tarafından yönetilirken, bu defa işe profesyoneller el 

atmaya başladı. 

“Reklâm ajansları, kamuoyu araştırma teknikleri, şirketleri, yani bilinç 

endüstrisinin iş görenleri tüketicilere siyasal ürünleri satmak için kolları sıvadılar. 

Alanın profesyonelleri bu yeni ürünün satışı için çalıştı: ofisler, bildiriler, bayraklar, 

balonlar daha etkili manipülasyon araçları haline dönüştürülmek istendi.”58  

           Köker: “... Seçim kampanyalarında iktidara talip olanların 
yönetilecek olanlara götürülecek olan hizmetin görünür kılınmasına 
duydukları gereksinim, hizmetin nasıl sunulacağı, herkesçe nasıl 
anlaşılabileceği, herkesin beğeni, istek arzularını nasıl karşılayacağı üzerine 
yoğunlaşmaktaydı. Reklam ve halkla ilişkiler sektörü herkese seslenebilir 
olma yolunda kazandırdığı tecrübeyi politik alana kaydırdı...”59 demektedir. 

 

Seçim Kampanyası konsepti ülkemizde ancak 1950 yılında başlayabildi: 

1946 seçimlerini de kitlelere ulaşmada zorluk çekmeyen CHP’ nin kazanmasının 

ardından 1945’ te kurulan ve 50 seçimlerinde başarıya ulaşmak için tanıtıma ihtiyaç 

duyan, DP kitlelerle iletişim kurabilmek için radyoyu kullanarak Türk siyasal 

yaşamındaki kampanya sürecini başlattı ve yurdun en ücra köşelerine radyodaki sesi 

ile ulaşan Menderes, 1950’ de iktidar oldu. Tabi o yıllarda iki kitle iletişim aracının 

olması ( radyo ve gazete) yeterli oldu. Ancak sonrası için durum değişecekti. 

1950’li yıllardan itibaren, siyasal reklâmcılık, ticari reklâmcılıkta olduğu 

gibi, imaj reklâmcılığı içerme eğilimi içine girişir. Artık adaylar arasındaki, siyasal 

geçmiş, tecrübe, program benzeri maddi farklılıkların üzerinde gitgide daha az 

durulmakta ve adaylar yaptıkları vaatlerin yaldızlanmasıyla oluşturulan bir pakete 
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konularak takdim edilmektedir. Örneğin Kennedy-Nixon televizyon 

karşılaşmalarında yaratılan imaj, seçim sonuçlarında belirleyici bir rol oynamıştır. 

Nedeni reklâmcıların oluşturduğu lider imajına Kennedy’nin daha çok uyması ve 

tartışmanın içeriğinden çok adayların biçimsel özelliklerinden bahsedilmesidir.60 

Bu ilk deneyim 1983 seçimlerine kadar slogan ve iki kitle iletişim aracının 

kullanılması ile partilerin kampanyalarını yürüttükleri, liderlerden değil, partilerden 

söz edilen bir siyasal yapılanmanın kendini korumasına yardım etti. Elbette ki 

Karaoğlan’ ın Efsanesi, Demirel’ in Kasketi birer simge olarak akılılara kazındı 

ancak bu liderlerin güvercin ve Demirkıratları her zaman onlardan bir adım öndeydi. 

Yani örgüt lidere yol verirse lider ön plana çıkıyordu. (Özkan,2002, sf:35–39) 

“İletişim teknolojilerindeki değişim ve yaygınlaşmanın 1980’lerle 

başlaması, politikada eş zamanlı bir değişimi meydana getirdi. Televizyon yayınları 

1990’larda çoğaldı, renklendi, basın albenisini arttırdı.  Artık gerçek ve halk arasında 

medya vardı. Halk olayları daha fazla dolayımdan algılıyordu.”61 

Bu noktada Göbells’e hak verebiliriz:” Daha 1940’larda “Propaganda, her 

yerde, her zaman, otobüste, trende, tramvayda..”62 derken bir gerçeği o zamandan 

hatırlatıyordu: Her şey kullanılarak hayatımıza girilecek ve bir enformasyon tipisine 

maruz kalacaksınız. (Keane,1998 sf:10) Siyasetçiler için de elbette öncelikli olan 

mesaj iletimi için her tür aracın kullanımıydı. Medya bir teknik olarak mesaj 

iletiminde kullanılmaya başlandı. Aslında bu durum, medya ve siyaset aktörlerinin 

karşılıklı isteklerinin sonucuydu. Siyasetçilerin mesaj iletmek, medya sahip ve 

çalışanlarının ise haber üretme istekleri çatıştı. 

1983 seçimleri ile Türkiye “ Yasal Paralı İlan ” Devrine geçiş yaptı. Askeri 

yönetimin parti kurulmasına izin vermesi ile Özal’ ın dolayısı ile Siyasal Pazarlama 

nın dönemi başladı. Türkiye, yoğun bir siyasal enformasyon yağmuru altında kaldı. 

Parti logosu çalışmaları, meeting düzenlemeleri, kampanya stratejileri ilk bu 

dönemde dile gelmeye başladı. Bir ajansla çalışan ve orta direk, konut sıkıntısı, 

özgürlük, sokak korkusu gibi bilinçaltına hitap eden kavramlarla ön plana çıkan, 

sıkıyönetimden yeni çıkan Türk Halkının bilinçaltına seslenen duyuşsal ve bilişsel 

ögeleri kullanan Özal seçimden zaferle çıktı. Gözlüklerinden giyim tarzına kadar her 
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şeyi hesaplattığından, kamuoyu gözünde kalıtsal bir yer edindi. Hala da insanların 

kafasından çıkmayan şu sloganla 87 seçimlerinde de başarı sağladı: Çağ Atlayan 

Türkiye ve en önemlisi bu seçimler Türkiye’ ye Televizyonda görüntülü reklâm 

dönemini de hediye etti ve Amerikan tarzı seyirlik kampanyalar görülmeye başlandı. 

(Özkan,2002, sf:59–84), 

 

          Bundan sonra ulusal ve yerel düzeyde üst hiyerarşik konumlarda 
hizmet veren politikacıların konuşmaları politik yandaşları tarafından değil 
de doğrudan bu pazarda çalışan şirketlerce yazılmaya başlandı. Basın 
konferanslarının düzenlenmesi, bildirilerin hazırlanması, politik kişilerin 
sunulması da “uzmanlık” bilgisi gerektiren bir alan olurken bir yandan 
seçim kampanyaları sürecinde yurttaşların arzularının irdelenmesi 
aracılığıyla, öte yandan yönetilenlerin aldıkları bilgiler ışığında iletişimi 

politik yapan çerçeve kuruldu.
63
 

 

 
“1991 genel seçimleri ise Özkan tarafından ‘ Politika değil İmaj Yarışı’ 

olarak değerlendirilir. Türkiye’ de ilk kez seçime katılan tüm partiler reklâm ajansları 

ile geniş kapsamlı bir işbirliğine girişmişlerdi. Özellikle Yılmaz, ciddi bir imaj 

çalışması ile iktidar için savaşım verdi. Genç, Dinamik, çağdaş, lider imajı ile 

partinin önünde bir yarış başlattı.” 64 

 “Kozanoğlu bu yıllarda en son şeklini alan imaj çağında liderleri, 

istediğimiz şekli verip halka sunulabilecek kurabiyelere benzetir: Vitrinin ana 

malzemesi istediğin şekli verebileceğin kurabiye hamurudur. Devlet, sermaye 

kesimi, medya ayaklarında oluşan entegre imaj üretme organizasyonu bir yandan 

kurabiyeye şekil üstüne şekil verir, bir yandan kurabiye kendini şekillendirir.’ der”.65 

Yani modern iletişim çağının politik iletişim danışmanlığı rolü, parti işlerini, 

vakıf ve kampanyanın tüm stratejisini oluşturmakla yükümlü üst düzey ‘problem 

çözücü’  rolüne dönüşmüştür.’Bu dönemde parti ideolojisi imaja kurban edilmiş; 

partiler, liderlerinin şahsında kişiselleştirilmiştir. Politik iletişimin basitleştirilmesi, 

doğal olarak onun çarpıtılması sonucunu doğurmuştur. 

 

          İşte tam bu noktada Türkiye dönüş yaparak 1995 seçimlerine göz 
atabiliriz. Medya ve siyasetin aleni bir biçimde iç içe geçtiği yoğun bir seçim 
kampanyası diye tanımlanabilecek 95 seçimleri iki, büyük medya kartelinin 
ANAP ve DYP liderlerine açıktan destek veren portresi ile tarihe geçmiştir. 
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Neredeyse ana haber bültenleri kampanya programlarına dönüşmüş ve 
kanallar hangi partiyi tutuyorsa diğerine negatif iletiler yollayacak şekilde 
mesaj yüklenerek halka ulaşmıştır. Bu dönemin Türk siyasi tarihi açısından 

kayıt altına alınması gerekir.
66
 

 

1999’da: Skandallar ve yolsuzluklardan sıkılmış, DYP ve ANAP horoz 

dövüşünden bıkmış, terörün açtığı yaraları kapatamamış,  ülkede istikrar ve dürüst 

yönetim isteyen halka medya, Ecevit’ i sundu. Yılmaz’ ın hezimetinden sonra yerine 

gelen Ecevit’ in Apo’ nun yakalanmasında tek etkenmiş gibi sunulması, Karaoğlan’ 

ın dönüşünü müjdeleyen haberler, fotoğraflar, dürüstlük üzerine kurulu bir kampanya 

konsepti halkı derinden etkiledi. Ve sonuç; duygusal tepki ile gelen Ecevit iktidarı 

oldu. 

 

              Siyasette medyanın kullanımı iki gelişme yarattı. Bunlardan birincisi, 
geleneksel siyasette politikacı, insanlarda reel karşılaşma içinde fikirlerini 
aktarırdı. Ancak medya, yönetimi ve ilişkinin biçimini değiştirdi. Reel insanın 
yerini “halk”, “kamuoyu” isimli soyut kavramlar ve muhayyel kitleler aldı; 
kameranın kırmızı noktasına bakarak görmediği insanların gözlerinin içine 
konuştuğunu düşünen politikacı, artık tanıyamadığı bu yeni tip insana 
ulaşabilmek için meslekten birinin yardımına ihtiyaç duyuyordu. Görünmeyen 
muhatap hakkında pipoları, kararlı yorumları, Amerika ve Avrupa’dan 
getirdikleri heyecanlı kanıtlarıyla kesin tariflemeler yapan, onların huyunu, 
suyunu, beklentilerini; neye pirim verip neye vermediklerini adeta kendi 
imalatlarıymış gibi anlatan bu profesyoneller, artık siyasetin perde arkası 
kurmayları olma yoluna girmişlerdi. Ekrana güven veren bir yüzle çıkan 
politikacının bu niteliği, kişisel birikimi ve maharetinin bir göstergesi 
olmaktan çok, profesyonelce önerilen filan numaralı föndötenin, body 
language eğitiminin, contrast teşkil eden giyimin toplam imajına 

dönüşmüştü.
67  

 
 
İkinci olarak medyanın kendi varlığı, siyasal talepten daha çok önce siyasal 

olanı kendi içine çekme özelliğine sahipti. Nevzat Demirkol 99 seçimlerinde 

medyanın aldığı siyasal tavır için şöyle diyor: “... Medya seçim döneminde halkın 

bilgilenerek, önümüzdeki dönem kendisini yönetecek kadroları bu doğrultuda 

seçmelerini sağlamaya çalışmanın ötesinde, daha çok kendi çıkarlarını gözetici bir 

yayın politikası izledi. Yani medya için siyasal yapının istendiği şekliyle dizayn 

edilmesi isteği tek belirleyici kriter oldu. Kitleler, ekonomik ve sosyal kökenleri ne 
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olursa olsun siyasal tepkiye, eğlence motifine, aynı müziğe, aynı toplumsal eğilime 

zorlanırken kimsenin gıkı çıkmadı...”68 

 

             Eski Yunan’dan günümüze değişen toplum yapısı ile birlikte 
toplumlardaki iletişime katılan aktörlerin nitelik ve niceliği de sürekli değişim 
göstermiş; kavram ilk kullanıldığı zamandan günümüze farklı içerikle anılmış ve 
uygulanmıştır. Bu konuda en belirgin gelişmeler ise, siyasal söylemde bulunan 
aktörlerin değişmesi, toplumsal değişmeye bağlı olarak yeni aktörlerin gündeme 
gelmesidir. Yani siyasal aktörler yeni siyasal mesajları üretmiş, hedef kitleye 
aktarılmasında kullanılan yöntem ve teknikler de sürekli değişme göstermiştir. 
İletişim teknolojisindeki hızlı gelişmelerin de katkısı ile yeni iletişim yöntem ve 
teknikleri ortaya çıkmış; kimileri daha popüler olurken kimi yöntem ve teknikler 

ise giderek önemini yitirmiştir.
69
 

 

 
Konusu hayat olan medyanın siyaseti dışlaması elbette düşünülemez. Diğer 

yanda ise birey, günlük hayatı içinde somut olarak varlığıyla karşılaştığı siyasetçiyi, 

adeta bir medya vasıtası ile görerek olumlamak; onu çok daha fazla kişiyle aynı anda 

paylaştığı hissini yaşayarak bundan garip bir haz alma arzusundaydı. Özellikle küçük 

yerleşim yerlerinde yaşayan siyasetçilerin bir şekilde radyo, tv, basında yer almasının 

o yöre insanları üzerindeki olumlu tesiri açıktır. Bu belki de bireyde medyanın 

“masal dünyası” ile kendi gerçekliği arasında o kişinin bir köprü şeklinde 

görülmesine, o kişi vasıtasıyla masal dünyasına kendini yansıttığı hissini yaşamasına 

sebeb olur.70 Bu masallar içinde reklâm ve halkla ilişkilerin nimetlerinden yararlanan 

masalcılar (imaj makerlar) istenilen, üstün nitelikli, cesaretli, dürüst, ülkesini seven 

beyaz atlı prensleri, ya da siyasetin güzellikte (gerekirse sanatçılarla yarışan) sınır 

tanımayan, akıllı ve cesur prenseslerini Kitle İletim Araçlarından isteyene, yani halka 

yarattı. Üstün nitelikli imajları ile siyasetçiler, medyanın monarşik yapısında 

belirlenen kurallara göre yerini aldı.(Millburn,1998, sf:269)  

1980’lerin ortalarından sonra profesyonellerin siyasal süreçte görev 

almalarına dönecek olursak, imaj maker ve sembolik seçkin ortaklığının 

gerekliliğinin bir diğer nedeni toplumsal ve siyasal realitede görülen değişimdir. 

Bunun en bariz yansımasını 80’lerde siyasi yargının değişiminde görebiliriz. 

12 Eylül harekâtından sonra partilerin kapatılmasının ardından yaşanan olağanüstü 

dönemden sonra yeni partilerin ortaya çıkması, toplumsal yapıdaki değişmeye paralel 

                                                           
68 Demirkol, Nevzat, “Medya ve Siyasal İletişim”,İstanbul, İletişim ve Etik, 1999,sf:59 
69 Aziz, Aysel, “ Siyasal İletişim”,Nobel Yay., Ankara,2003, sf:4 
70 Bostancı, M. Naci, “Toplum, Kültür, Siyaset”, Ankara, Vadi Yay., 1995. sf:84 
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olarak siyasal söylemi de farklılaştırdı. Sağ ve sol zayıfladı. Liberal söylem güç 

kazandı. İşte tam bu noktada siyaset ideolojik olmaktan çok teknikleşti. Köker’den 

daha önce aktardığımız; “siyasette sorumsuzlaşma” kavramı ortaya çıktı. Artık 

siyasette: Kitle İletim Araçları ve imaj makerlar aracı güçtü. Siyaset sorunlar ve 

çözümler ekseninde yoğunlaştı. “Süper-mega projeler, değişim ve genişleme, 

globalleşme, dünya ile entegrasyon” benzeri kavramlar sık sık zikredilmeye başladı. 

Sosyal kültürel alana ait terminolojiye alışkın siyasetçiler bu alana yabancı kaldı. 

Böylelikle 80’lerin eski siyaset aktörleri arka plana giderken, teknisyen ağırlıklı yeni 

jenerasyon vitrine çıktı. ANAP döneminde sık sık gündeme gelen prensler olgusunu 

bu bağlamda hatırlayabiliriz.  

İşte bu noktada  

“Walton; “Siyasal İletişim: “Bir Model Yaratmak” adlı makalesinde; politik 

bir meşruiyetin demokratik bir biçime bürünebilmesinin, politik aktörlerin, 

meşruiyete sınırlı müdahalelerin sonucu mümkün olacağını söylerken, politik iktidar 

kaynağı olarak bilimsel çalışma alanına işaret etmektedir.”71 Belki de Walton’un 

salık verdiği bu bilginin pratiğe aktarılması, imaj makerları, reklâmcıları, bu denli 

başarılı kıldı. Ne de olsa o dönemlerde siyasal partilerin karar merkezlerine kadar 

sızan bu siyaset teknikleri sadece sorunlara çözüm yaratmakla kalmıyor, tekniği tüm 

yasal sürece yayıyordu. 

Belki de reklâmların haklı bir gurur ve tartışılabilir bir ukalalıkla “Biz 

sabundan siyasetçide satarız” yaklaşımı özellikle günümüzün gerçeklerinden biri 

olmuştur. 

   3 Kasım 2002 seçimlerinin öncesi Türkiye, yaşadığı ve unutamayacağı en 
yoğun “imaj bombardımanı”na sahne oldu. Özellikle Genç Parti Lideri 
Uzan’ın tüm kampanya sürecini tanınmış reklâmcı Ali Taran’a 
düzenletmesi, ANAP’ın, seçim propagandası filmlerini ünlü yönetmen 
Sinan Çetin’e çektirmesi siyasetin, tekniğin profesyonelleşmesi ile paralel 
gittiğini gösterdi. Cem Uzan ve eşinin sürekli beyaz giyinmesi, konuşma 
tarzı, konuşma metinleri, mimikleri, kendisine ait yayın organlarından 
çıkacak haberleri tamamiyle Ali Taran’ın reklâm kampanyasının önceden 
ayarlanmış parçalarıydı. (Hürriyet, 29 Eylül 2002)Ya da ANAP’ın “Oyunu 
boşa verme baba, oyunu geleceğime ver...” çıkışlı A.B’ye gönderme yapan 
ve sonunda Evet damgasının yüzünüze çarptığı hissi ile irkildiğiniz 
propaganda filmi siyasetin artık geçmişteki gibi işlemediğine dair bir 
işaretti. (Kanal D, 19.30 Ana Haber Bülteni, 19 Ekim 2002)72 
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“Merrit ’in araştırması, siyasal reklâmların sınırlılığına işaret etse de çoğu 

reklâmcı ve profesyonel imaj makerler (Sabato,1981) bu tür reklâmların etkili 

olduğuna inanırlar.”73 Profesyoneller üç tür siyasal reklâma güvenmektedir:-

desteklenen adayın niteliklerini vurgulayan olumlu reklâmlar- rakibe saldıran 

olumsuz reklâmlar -rakipten gelen olumsuz reklâmları çürütücü reklâmlar.74 

 

           3 Kasım 2002 öncesinde özellikle Cem Uzan’ın yukarıda vurgulanan 
üç özelliği de fazlası ile içeren vaadci, saldırgan, her şeye cevap veren, 
kendini öven kampanyası siyasette dört aylık geçmişi olan bir parti için hiç 
de azımsanamayacak %7’lerde bir oy oranı getirdi. En ilginç reklamları 
kullanan Uzan, halkın ayağına giderek 140 dolayında, diğer partilere göre 

sayıca çok daha fazla miting yaparak bir rekor da kırmıştır.
75
 

 

 
Son olarak günümüz seçim kampanyaları ve gittikçe önem kazanan 

profesyonellere değinecek olunursa; iki zıt durumla karşılaşılabilir. Bunlardan 

olumlu kabul edilebilecekler şunlar olabilir:  

1.Kamuoyu eğilim ve beklentileri bilimsel yöntemlerle siyasetçilere ulaştırılarak, 

onların kendi siyasetlerini daha gerçekçi ve somut bir zeminde kotarmaları 

sağlanıyor. 

     2.Demokrasinin, en önemli ilkelerinden biri olan “katılım”, imaj makerlar, 

reklâmcılar, sosyologlar, siyaset bilimciler ve Kitle İletişim Araçları seçkinlerinin 

çalışma yöntemleri ile daha üst düzeyde gerçekleşmektedir. 

3. Çeşitli siyasal sorunlar ve çözümleri konusunda ancak genel bir bakış sahibi 

olan politikacı, uzman kişilerin yardımıyla daha teknik ve ayrıntılı bilgi sahibi 

oluyor; yine uzman kişilerin yardımıyla bilgiler, sorun çözücü teknik politikalara 

dönüşebiliyor. 

 

Olumsuz etkiler ise şöyle sıralanabilir: 
1.Profesyoneller, nötr unsurlar olarak, sadece kamuoyunun eğilim ve 
tepkilerini belirlemiyorlar; bunları veri olarak alıp hizmetinde oldukları 
“senyörün politikaları için” uygun manipülasyon tekniklerinde 
kullanıyorlar. 
2.İnsanların bilinçaltına seslenen ses, görüntü, efekt, imajlarla yalın 
gerçekliğin yerine hissi bir gerçekliği inşaa ve ikame ediyorlar. Böylelikle 
insanların bütünüyle düşünme, yaşama, analiz etme alışkanlıklarına el 
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uzatıp çıkarlarını görüp değerlendiremeyecekleri ölçüde deforme 
ediyorlar. 
3.Bu ilk iki tespite ek olarak profesyonellerin hizmet verdikleri kişilerden 
başlatarak, ne kitleler, ne de politikacılar için anlamlı hiçbir semeresi 
olmayan illüzyonlar ürettikleri söylenebilir. 20.y.y.’ın simülasyonlar 

dünyasında şüphesiz bu işi en iyi onayacak onlardır.76 
 

Bu olumsuz özellikler için Habermas’ın çok yerinde bir değerlendirmesine 

yer verilmelidir: Habermas, politikanın Aristo’dan başlayan “iyi bir hayatın, 

mümkün şartlarını” araştıran bir sorgulama dalı olduğunu, buna karşılık Vico ve 

Machiavelli’den başlayarak, politikanın bir tecinne’ye (teknik) dönüştüğünü, gerçek 

toplumsal ve politik sorunların bu nedenle bireylerin hayat alanlarından soyutlanarak 

birer “teknik” soruna dönüştürüldüğünü ve buna bağlı olarak politikanın sorun 

çözme kapasitesine bağlanan ya da indirgenen bir disiplin olarak kurumsallaştığını 

belirtmektedir.77  

Bu bölümün sonunda söylenebilecek şey, belki de profesyonellerin siyasal 

arenadaki bu “show” larının siyasetin çehresini ilerleyen yıllarda çok daha fazla 

değiştirecek güce sahip olduğudur.  
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II. BÖLÜM 

 

 

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE HABER KAVRAMINI SİYASET 

ÖĞESİ İLE İÇ İÇE TANIMLAMA ÇALIŞMALARI 

 

II. a.) Kitle İletişim Araçlarının Fonksiyonları Ve Etkileri: 

 Kitle iletişimi, kitle kavramının ortaya çıkmasıyla başlamıştır. 18.y.y’da 
özellikle Avrupa’da başlayan Sanayi Devrimiyle, toplumsal hayatta 
değişmeler meydana gelmiş toplumlar dinamik bir yapıya kavuşmuştur. 
Sanayi Devrimi ayrıca kitlelerin de ortaya çıkmasına, toplumda yığınların 
hakim olduğu dönemin başlamasına neden olmuştur. Kitleleri bir arada 
tutmak, onlara ulaşmak, yönlendirmek eski yollarla mümkün 
olmayacağından, yeni araçlar kullanılmıştır.  Bu dönemde matbaanın 
icadı sonrası basma ve yayma işlemi ile gazeteler, insanların seslerini 
duyurabilmesi için en önemli araçlar haline gelmiştir.1  

 

Gazetelerin kitle iletişiminde etkin rol oynaması için kitledeki okuma yazma 

oranının yüksek olmasının gerekliliği, eğitim yatırımlarının artmasına neden 

olmuştur. Bu sayede artan okuma yazma oranı gazetelerin etkinliğini arttırmış, 

böylece basın, kitle iletişim aracı olarak toplumda önemli bir yer edinmiştir. 

 

 Medyanın esas gücü dünya görüşümüzü şekillendirebilmesi, düşünce ve 
fikirlerimizin temel kaynağı olabilmesi gerçeğinde yatar. Onu televizyon 
gibi kişisel bir araç olarak değil de bir bütün olarak ele aldığımızda bu 
görüş daha da etkileyici bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Reklâm 
kampanyaları gibi medya kullanımı örneklerini incelediğimizde bu gücü 
daha açık bir şekilde görebiliriz. Bu gibi kampanyalar bütün medya 
alanlarını aynı anda kullanarak iletmek istediği iletiyi yineler ve 
sağlamlaştırır.2 

 

Kitle iletişimin tanımı, kaynak kesimin paylaşma ve ilişkileme amacı ile 

bilgi, düşünce, duygu, kanı ve tutumların, alıcı kesim durumdaki büyük ve dağınık 

kitleye, geliştirilmiş araçlarla iletilmesi süreci şeklinde yapılabilir. 
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“Kitle iletişimi sürecinde kitlelere ileti gönderenler genelde siyasal, 

ekonomik ve kültürel elitlerdir. Elitlerin Kitlelerle etkileşimi, elitlerden kitlelere 

doğru tek yönlü iletişimdir.”3 Kitlelerden, verilen mesajlara göre belli davranışlarda 

bulunmaları gerekir. 

Kitle iletişim araçlarının toplumu etkileyebilme gücünü çıkış noktası olarak 

değerlendiren bu tezde fonksiyon ve etkilere değinmek oldukça yerinde olacaktır. 

     - Kitle İletişim Araçlarının Fonksiyonları: 

Kitle iletişim araçları, toplumsal yaşamda insanların vazgeçemediklerinin 

başında gelmektedir. Kitle iletişim araçları yapıları itibariyle topluma birçok hizmet 

sunmaktadır. Teknolojik yapıları itibariyle zaman ve mekan kavramlarından 

sıyrılarak işleyişlerini sürdüren kitle iletişim araçlarına toplum tarafından pek çok 

görevler yüklenmiştir. 

Bu görevler haber, bilgi verme, eğitme, eğlendirme, denetleme, eleştiri, 

toplumsallaştırmadır. Bunların yanında kitle iletişim araçlarının en önemli görevi 

kamuoyunu oluşturma ve açıklamadır.  

“Lasswell, iletişimin üç temel fonksiyonu olduğunu belirtir 1- Çevreyi 

gözaltında tutma, 2- Çevreye karşılık vermede toplumun parçalarının birbirleriyle 

olan bağlantısını sağlama, 3- Toplumsal mirasın bir kuşaktan diğerlerine 

aktarılması.”4  

Schramm ise 1973’te yayınladığı “Men messages and media” 
çalışmasında kitle iletişim araçlarının dört fonksiyonu olduğunu söyler ve 
şöyle bağlar: a) Gözetleme: Siyasal sitemde bilgi toplama, ekonomik 
sistemde kaynaklar ve alış verişten haber verme; genel toplumsal sistemde 
toplumsal kurallar, roller hakkında bilgi ve verme ve bunun kabulü ya da 
reddi. b) Karşılıklı bağlılık sağlama: Siyasal sistemde bilginin yorumu, 
politikanın yapımı, yayımı ve uygulaması, ekonominin denetimiyle 
toplumsal denetim oluşturma. c) Toplumsal mirasın aktarılması ve d) 

Eğlence’dir.
5  
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Tezde üzerinde durulan, kamuoyu oluşturma ve bilgi verme 

fonksiyonlarıdır. Ancak bu iki fonksiyon başka başlıklar altında, ilerleyen 

bölümlerde daha derinlemesine ele alınacaktır. 

Bu bölümde konumuzla yakından ilgili etki araştırmalarına genel bir bakış 

atarak son verilecektir. 

-Kitle İletişim Araçlarının Etkisi Tartışmaları: 

İmaj oluşturacak kişi, kurum ya da ürün kitlesine ulaşabilmek için öyle ya 

da böyle iletişim araçlarına baş vurmaktadır.  

İletişim araçlarının gücü ölçülmemekle beraber 1980’lerden itibaren, 

gücünün arttığı bir gerçektir. 

Günlük hayatta dahi birincil gruplarımız harici gerçekleştiremediğimiz “yüz 

yüze iletişim” siyasetçiler için neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Dolayısıyla onlar 

da hedef kitleleri olan seçmenlerine yazılı ve görsel iletişim araçları ile ulaşmaktadır. 

 

           Kitle iletişim çalışmaları genelde çağdaş bir olgu gibi algılanır. Bu 
özellikle pozitivist deneyci okulun tavrıdır. Mc Quail ve Windhal “Kitle 
İletişim Modelleri” kitaplarının, tanımlar bölümünde: “... Özellikle 80 
sonrası kitle iletişim araçlarının basitçe bir toplumsal taraf olmadığı ortaya 
çıktı. Kitle iletişim araçları, uzmanlaşmış grupların, teknolojik araçları 
kullanarak, geniş, heterojen ve dağınık izleyicilere simgesel içerikleri 
yayma tekniklerini ve örgütlerini içermektedir.” açıklamasını 

getirmektedir.6  
 
İşte imaj yaratım sürecinde de asıl amaç heterojen gruplar arasında homojen 

bir düşünce oluşturmaktır ki bu da kitle iletişim araçlarının nimetlerinden 

yararlanılarak gerçekleştirilir. 

Ancak şu da belirtilmelidir ki, imaj makerlar ne kadar uğraşırlarsa 

uğraşsınlar homojen gruplar üzerinde tek bir iletişim aracıyla etki oluşturabilmek 

mümkün olmayacaktır. Olabildiğince çok bireyi etkilemek gerekmektedir. İzler 

kitlenin en geniş sınırına ulaşacak, farklı gruplara dahil olan farklı nitelikler ve 

tepkiler geliştiren bireylerin farklı iletişim araçları gerektirdiği tartışma götürmez bir 

gerçektir. Bu nedenle söz konusu olan siyasal imaj olduğunda her iletişim aracı ayrı 

ayrı kategorilere ayrılmaktadır. 
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Televizyon hem görsel hem de işitsel olması nedeniyle siyasiler ve 

bireylerce özellikle tercih edilmektedir. Yoğun enformasyon akışının 

gerçekleştiği özel dönemlerde (araştırmamız içinde bu özel dönem için, 

“seçim kampanyalarını yayan tv yayın akışına dikkat çekilebilir) Jean 

Baudrillard’ın deyimiyle: “Yurttaşların hiç sonu gelmeyen bir enformasyon 

tipisine tutularak kendilerini sarıp sarmalayan enformasyon akımının 

anlamını çıkarmaya yetecek vakit bulamamaları” televizyonun önemini 

arttırmaktadır.
7  

 

Araştırmamız kapsamındaki yazılı basın daha çok “kanaat önderleri” 

üzerinden bilgileri iletebilme özelliğine sahiptir. Yani daha sınırlı bireyle direkt 

temas kurabilen yazılı basın, kanaat önderleri ve diğer eğitim düzeyi yüksek 

bireylerin kabulleri ile örtüştüğü derecede imaj yaratım sürecinde başarıya ulaşabilir. 

“Becker’in deyimiyle “...Yazılı basın, yaydığı siyasal enformasyonla, referans 

grupları arasında pozitif bir ilişki kurmak durumundadır...”8 

Kitle iletişim araçlarının temel fonksiyonları ve bunları ön plana çıkaran 

çalışmalara göz atmadan önce araştırma için önemli olan etki araştırmalarına 

özetleyici bir bakış atacağız. 

I.Dünya savaşı ile birlikte iletişimde propaganda konusu önem kazanmaya 

başladı ve iletişimle ilgili propaganda teknikleri ve etkisi üzerine incelemelere 

gidildi. Aslında etki araştırmalarının yapılmasında tüm toplumsal grup ve ajanların 

kitle iletişim araçlarına duyduğu ihtiyacın anlaşılması etkili olmuştur. J.M. 

Domenach’ın Politika ve Propaganda  Kitabında vurguladığı gibi “... Politika bir 

bireyin ya da kurumun diğer bireyleri etkilemek için kitle iletişim araçlarından 

yararlanarak gerçekleştirdiği bilinçli yaklaşımdır...”9 tanımı propagandanın olmazsa 

olmazını da açıklığa kavuşturmuştur: Kitle İletişim Araçları. 

“1930 ve 40’larda dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Hitler’in radyoda 

okuduğu tek bir nutukla kitleleri cephelere sürüklemesinin ardından iletişimde 

“maksimum etki, pasif izleyici kuramı” yani “ Taşıma Kemeri” geliştirildi.”10 

                                                           
7 Kean, Jhon, “Medya ve Demokrasi”, İstanbul,  Ayrıntı Yay., 1999. sf:168 
8 Alemdar, Korkmaz, Erdoğan, İrfan, “Popüler Kültür ve İletişim”, Ankara, Ümit.Yay., 1994. sf:54 
9 Domenach, J.M. “Politika ve Propaganda”, İstanbul, Varlık Yay., 1969. sf:7 
10 Alemdar, Korkmaz, Erdoğan, İrfan, “ Başlangıcından Günümüze İletişim Araştırma ve Kuramları”, 
Ankara,  M.Y.Yay., 1998. sf:49 
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“1930 ve 40’larda (sinema ve radyo üzerinden) propaganda amaçlı iletişim 

aracı kullanımı yaygınlaştı. İzleyici tutum ve araştırmaları ile kitle iletişim etkisi 

anlaşılmaya çalışıldı. Mattelart, sinemanın gelişimini anlatırken bu aracın göçmen 

topluluklarını, Amerikan ulusçuluğu çatısı altında toplayacak kadar büyük bir etkiye 

sahip olmasını hiç de şaşırtıcı bulmamıştır”.11  

O yıllarda,“Hipodermik İğne” Kuramı pek çok reklamcı ve psikolojik 

savaşçıya yol göstermiştir.12 

 

20.y.y. başında yapılan çalışmalar sanayi sonrası oluşan “Kitle 
Toplumunu merkeze alır. Kitle toplumu birincil ilişkileri ikincil ilişkiler 
ardına atmaktadır. Yabancılaşmış yeni çağın toplumu yeni rol ve 
konumlarına alışmaya çalışırken kitle iletişim araçları karşısında (dönem 
araştırmacılarınca yapılan araştırma  sonucuna dayanılarak söylenecek 
olursa) pasif kalırlar. Bu görüş 30 ve 40’ların öncesinde yapılan direkt etki 
araştırmalarının sonucudur. Söz konusu izleyicinin oy verme konusunda da 

etkiye açık olduğu o yıllarda düşünülmekteydi.13 
 
 

İki aşamalı  akış modeli Lazarsfeld ve arkadaşlarınca 1940- ABD başkanlık 

seçimleri sırasında, kitle iletişim araçlarının etkisine bağlı olarak oy verme konusunu 

araştırmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Kitle İletişim Araçları.’nın etkili olduğu varsayımıyla yola çıkan ve “People 

Choice” adıyla yayınlanan bu araştırma “kamuoyu önderi ve iki aşamalı akış” 

kavramını ön plana çıkarmıştır. Araştırma bireylerin politik kararlarını verirken 

referans kabul ettikleri kişi ve gruplarca etkilendiklerini ortaya koydu. 

Iletişim araçlarının, sosyal çevrenin parçası olan bireyleri nasıl etkilediğine 

odaklanan Ana Akım’ın sınırlı etki sonucuna ulaşması, “Otoriter/Ana” akımın başka 

araştırma ve modeller kazanmasına neden oldu. Bunlardan ikisi alt başlıklarda 

incelenecek: Gündem oluşturma ve Suskunluk Sarmalı Yaklaşımlardır. 

İzler kitleye bağlı ana akım karşısında tezin kuramsal temelinde yer 

almadığından derinlemesine incelenemeyecek olan “Eleştirel Yaklaşım” vardır. 

                                                           
11 Matterlart, Armand, “ İletişimin Dünyasallaşması”,İstanbul, İletişim Yay., 2001, sf:45 
12 Not: Hipodermik İğne: Bir uyarana o uyarının yüklü olduğu amacı doğrultusunda cevap 
verilmesidir. Hipodermik iğne bir ilaçtır ve toplumda hasta olanı bulur bk., Alemdar, Erdoğan, 1998, 
sf:50 
13 Alemdar, Erdoğan, 1998, ibid,  sf:51 
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Robert Morss Lovett’in “Eleştiri, yargıyı içerir ve tarihsel olarak etkin 

olmasını sağlayan da tarafsızlığından çok yanlılığın coşkusudur”14 tanımı bu akımın 

çıkış noktası hakkında genel bir bilgi vermektedir.Eleştirel yaklaşım üç temel 

sınıflandırmada değerlendirilmelidir. 

* Dilbilim  *Gösterge Bilim  *Metin İçeriği15 

Eleştirel yaklaşım iletişime bir süreç olarak değil de anlamın oluşturulması 

olarak bakar. 

“Gösterge Bilim, medya metinlerinin içeriklerinin yapısal bir bütün olarak 

analizini yapar, niceliksel analizi reddeder. Göstergelerin nesnelerle ve göstergelerin 

göstergelerle ilişkisine bakar.”16 

“Göstege Bilimin yaratıcısı Saussure’ün gösteren ve gösterilen arasındaki 

ilişkinin kültüre göre değiştiği savı, Barthes tarafından “güdüleme, anlamın 

oluşturulmasında etkili olur” şeklinde geliştirilmiştir. Söz gelimi gündem 

oluştulmaya çalışılan bur konunun fotoğraflarla desteklenmesi buna bir örnektir.”17 

“Dil bilim ile göstegebilim arasındaki ilişki de karışıktır. Örneğin; 

Saussure’e göre dil bilimi gösterge bilimin bir dalıdır. Barthes için ise tam tersidir.”18 

Gösterge bilim ve kültürelciler günlük dilde kullanılan televizyon,film, 

makale vb., gösterge bilimde “metin” olarak adlandırılır. İzleyici ve izler kitle yerine 

de “okur” sözcüğünü kullanırlar. 

Gösterge gösteren ve gösterilenden oluşmaktadır. Gösteren kağıt üzerindeki 

işaret ya da sestir, gösterilen ise göstergenin göndermede bulunduğu zihinsel 

kavramdır. 

Eleştirel yaklaşımın 2. Kolu Marksizm sınıflı toplum çözümlemesinden 

hareket eden Ekonomi-Politik yaklaşımdır. 

Ekonomi politik yaklaşım iletişim araçlarının denetim ve mülkiyet 

yapılarının incelenmesine odaklanır. 

Bu yaklaşımda açıkca kitle iletişim araçları öteki toplumsal etkinliklerden, 

örneğin BBC’nin eğitim, enformasyon, eğlence olarak tanımladığı ideolojik olarak 

                                                           
14 Küçük, Mehmet, “Medya, İktidar, İdeoloji”’den Hard, Hanno, “Eleştirelin Geri Dönüşü” Ark Yay., 
Ankara,1999. sf:15 
15 İnal, Ayşe, “Eleştirel KuramDersi” Teksirleri, Ankara,  A.Ü. İletişim Fakültesi, 2002 
16 Alemdar, Erdoğan, 1998,ibid, sf:296 
17 İnal, Ayşe, “Eleştirel Kuram Dersi” Teksirleri, A.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, 2002 
18 Alemdar, Erdoğan, 1998, ibid,  sf:297 
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yayma görevi ile ayırt edilir. İdealist yönetim aynı zamanda kısmi olarak, 

entellektüellerin doğası ile açıklanmalıdır. Entellektüeller, kendi ekonomik işlevlerini 

ve toplumsal statülerini, düşünsel emeğin kullanışına borçludur. 

Amerikan deneyci kitle iletişimi sosyolojisine alternatif Marksist model 

maddeci hatta tarihsel maddeci görünümüne reğmen idealist yönelime oldukça 

benzer... 

“Garnham’a göre Kitle İletişim Araçları’nın etkisinden basit bir şekilde söz 

edilemez, çünkü kapitalist ülkelerde ekonominin yapısı ve gelişimi dolayısıyla da 

Kitle İletişim Araçları etkisi değişiklik gösterir.”19 

Eleştirel yaklaşımın üçüncü kolu olan kültürel yaklaşımlar ise kültürel ve 

toplumsal çözümlemelerle söylem değerlendirmesi yapar. 

“Kültürelciler gönderici-ileti ve alıcıyı birbirine kenetlenmiş yapılar olarak 

görür. Nedeni, kitle iletişim süreçlerinin öteki toplumsal örgütlenmeler ve süreçlerle 

ayrılmayacak derecede iç içe geçmesidir.20 

 Hall; kültürel çalımaların, iletişim araçlarının içerik ve etkisinin, 

üretildikleri toplumun dinamiklerince şekillendirildiğini söyler. 21 

   Etki konusunun değerlendirme aşaması, incelenecek Ana akım kuram ve 

çalışmalarının ardından yapılacaktır. 

II. b) Kitle İletişim Araçları Ve Kamuoyu: 

 

Günümüz demokratik toplumlarında yasama, yürütme ve yargının 
ardından dördüncü güç olarak değerlendirilen basın organları demokrasinin 
olmazsa olmaz koşullarından biridir. Basının toplumsal yaşamda bir güç 
haline gelmesi toplumsal hayatın bir sonucu olan örgütlenme neticesinde 
gerçekleşmiştir. Basın organları bireylere olayları aktarırken, belirli 
konularda yoğunlaşarak komuoyunu etkileme amacı taşıyabilmektedir. Bu 
durumda birey olayları basın yoluyla öğrenirken, aynı zamanda basının bu 

olaylara yüklediği önemin boyutunu da kavrayabilmektedir.22  
 

                                                           
19 Garnham, Nicholas ,” Bir Kültürel Materyalizm Teorisine Doğru”, Praksis Dergisi. Güz 2001, Sayı 
4, Ankara, 2001 sf: 126  (Makale) 
20 Alemdar, Erdoğan, 1998, ibid,sf: 299 
21 Küçük, Mehmet, “Medya, İktidar, İdeoloji” Hall, Stuart, “Kültür, Medya ve İdeolojik Etki” Ankara, 
Ark Yay., 1999. S.199 (Makale) 
22 Işık, Metin, “Basının Kamuoyu Oluşturmada Fonksiyonu”,Konya, Selçuk Dergisi Sayı:2, 2001 
(Makale) 
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Basının asli fonksiyonunun belirli konularda kamuoyu oluşturmak değil, 

kamuoyunun serbestçe oluşumuna katkıda bulunmak olduğu gerçeği gözden uzak 

tutulmamalıdır. 

Siyasal iletişim  düzenlemelerinin sistem niteliği büyük olasılıkla, 

modern tanıtım sürecinin başka türlü telaşlı, değişken ve belirsiz olabilecek 

iklimine öngörülebirlik ve aşinalık sağlar. Resmi görevliler kamuoyu 

önderleri ve gazeteciler, temel kurallar ve davranışlarla ilgili ortaklaşa 

paylaşılan bir anlayışı geliştirebilirler. İzleyiciler de bu anlayış çerçevesinde 

ne bekleyeceklerini ve nasıl tepki göstereceklerini öğrenirler.
23

 

 

Tez çalışmasında özellikle üzerinde durulan bireyin, siyasal tercihlerinde 

basından etkilenmesi; Weber’in “karizma” kavramının yerine “imaj makerların” 

‘Yaratılır Karizma’ anlayışının yerleştirerek, basın yoluyla pazarlama yapmalarına 

neden olmuştur ki basın organlarının zaman zaman herhangi bir parti ya da aday 

lehine yanlı yayın yaptığı, bir siyasi partinin iktidara gelmesinde rol oynadığı iddia 

edilmektedir. 

 

   Siyasal karalar insanların yaşamlarını bir çok yoldan etkileyebiliyorsa 
da, siyasal dünya onların bulundukları konumdan genelde uzak, kafa 
karaştırıcı ve sıkıcı olarak görülmektedir. Basının, bu uzak ve anlaşılması 
güç arenadaki gelişmeleri sıradan insanların da anlayabileceği şekilde 
aktardığı ileri sürülebilir. Bu açıdan bakıldığında, siyasal haberciliğin belli 
özellikleri, kamunun siyasal konularda duyarlı hale gelmesini sağlayıcı ve 
başlangıçta çok az istek duydukları olaylarla igilenmesi için ayartıcı olarak 

görülebilir. 
24

 
 

 
Günümüz demokrasilerinde basın, toplumun seçim yoluyla ortaya koyduğu 

kurumların çıkardığı bir kurum olarak kabul edilmektedir. 

 

İrvan: “Medya ve demokrasi arasındaki bu kaçınılmaz ilişkide 
medyanın oynaması gereken rol üzerinde sürdürülen tartışmalarda 
genellikle medyanın iki temel işlevi üzerinde durulmaktadır. İlki medyaya 
kamu adına gözetim görevi atfetmektedir . Daha çok siyasal iktidarın 
gözetimi biçiminde algılana gelen bu işlev çerçevesinde meydanın 
dördüncü güç oldugu ileri sürülmektedir. Medyaya atfedilen ikinci işlev ise 
farklı görüş ve düşüncelere yer vererek serbest düşünce pazarının 

                                                           
23 İrvan, Süleyman , “ Medya, Kültür, Siyaset”, Gurevitch, Michael, Bumler, Jay G., “ Siyasal İletişim  
Sistemleri ve Demokratik Değerler” Alp Yayınevi, Ankara, 2002, sf: 272,( Makale), 
24 İrvan, Süleyman , “ Medya, Kültür, Siyaset”, Gurevitch, Michael, Bumler, Jay G., “ Siyasal İletişim  
Sistemleri ve Demokratik Değerler” Ankara, Alp Yayınevi, 2002, sf: 269 ( Makale) 
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oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu işleve düşünce pazarı oluşturma işlevi 

ya da medyanın demokratik işlevi diyebiliriz” demektir.25 
 
 

Siyasal halkla ilişkiler yöntemleri, iletişimin kontrolünün politikacının kendi 

kontrolünden uzaklaştığı basın toplantısının, açık oturum veya tartşma 

programlarının, parti kongresinin, basın kokteylinin, parti yemeğinin, davetin ya da 

el altından sızdırılan bir haberin yayınlanıp yayınlanmaması; veya hangi ölçekte, 

kapsamda veya yorum tarzıyla yayınlanacağı hususu, medyanın haber  ve yayın 

standartları, medya mensuplarının inisiyatifinde olan bir konudur. Ayrıca, özellikle 

canlı yayınlanan programlarda  politikacının dilinin sürçmesi, rakip politikacı veya 

yorumcunun sıkıştırması, bilgisi dahilinde olmayan konuların açılması, rakip 

konuşmacının konuya ve konuşmaya daha hakim olması veya istemediği durumlara 

düşmesi, siyasal halkla ilişkiler yöntemlerinin risklerini oluşturur.26 İşte bu riskler 

kitle iletişim araçlarının gücünün kaynağını oluşturmaktadır.(Oktay,2002) 

“Bu duruma çalışmamıza ışık tutacağı düşünülerek verilebilecek en iyi 

örnek 24 Aralık 1995 seçimleri öncesi basının takındığı tavır olacaktır. Medya: 

“Hiçbir partinin iktidara gelmeyeceğinin anlaşılması üzerine siyasette söz sahibi 

olmaya çalışmıştır. Hatta söz konusu basın ve yayın organları hükümetin hangi parti 

tarafından kurulması gerektiği konusuna varıncaya kadar bir dizi yayın politikası 

sürdürmüşlerdir.” 27 

Politik amaçlı medya yönetimi açısından tıpkı politik olmayan medya ile 

ilişkiler çalışmalarında olduğu gibi, mesaj sahibi (burada politikacı) ile medya 

mensubu karşılıklı bir bağımlılık içindedir. Bu, iki tarafın da kazançlı çıktığı bir 

alışveriştir. Her iki tarafın birbirine olan ihtiyacı özellikle kriz dönemlerinde ve 

seçim zamanlarında artar. Politikacı içine düştüğü zor durumdan kurtulmasını 

sağlayacak kamuoyu desteği kazanmaya ya da seçimlerde oy desteği sağlamaya 

çalışırken, medya mensubu da mesleği olan habercilik doğrultusunda ilginç, renkli 

eğlenceli ve rating/tiraj yapacak hazır haber toplamaya uğraşır. Bu bağlamda her iki 

taraf da diğer tarafın bu ihtiyaçlardan doğan zaafını bilir ve bunu kendi lehine 

kullanmaa çalışır. 

                                                           
25 Irvan, Süleyman, Dosya Dergisi, İstanbul,  “Demokratik Sistemde Medyanın Rolü”, 1999, (Makale) 
26 Oktay, Mahmut ,” Politikada Halkla İlişkiler”, İstanbul, Derin Yay., 2002, sf:80 
27 Işık, Metin, “Basının Kamuoyu Oluşturmada Fonksiyonu”, Konya,Selçuk Dergisi Sayı:2, 2001 
(Makale) 
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Gurevitch ve Blumler: Özgür bir basın için gerekli olan çok kutsal 
anayasal güvenceler tarafından korunsalar ve biçimsel özerkliğe sahip 
olsalar bile daha geniş toplumsal sistemin bir parçası ve kısmıdırlar; sistem 
için işlevler yerine getirirler ve bir sistemdeki egemen dürtülere yanıt 
vermeye zorlanırlar…/ Kısaca demokratik rollerin yerine getirilmesi daha 
üstün durumdaki ekonomik hedefler tarafından karşı konulamaz biçimde 
belirlenmektedir.../ Elbette bu, Lippmann’ın basının rolünü ‘zihnimizdeki 

fotoğrafların’inşacıları olarak gören klasik gözlemini çağrıştırmaktadır.28 
 

-Kamuoyu Kavramı: 

Kamuoyu araştırma ve çalışmalarının uzun bir tarihi vardır ve birçok 

kamuoyu tanımı yapılmıştır. Niccolo Machiavelli kamuoyu deyimini ilk kullanan 

siyasal düşünürlerden biridir. Machiavelli ‘Söylevleri’ inde : Bilge bir kişinin 

memuriyetlerin dağıtımı ve terfiler gibi belirli konulara ilişkin olarak kamuoyunu 

gözardı etmemesi gereğine işaret etmektedir. Rousseau 1762’de yönetimlerin 

(iktidar) temelde kamuoyuna dayandığını ve kamuoyu (Rousseau, 1913), 

Onsekizinci yüzyılın sonlarında, James Madison ‘Federalist Papers’ adlı kitabında; 

doğrudan demokrasi ile yönetim yerine, bir siyasal seçkinin genel nüfusun 

düşüncelerine tercüman olmasını yeğlemekle birlikte, kamuoyunun liderlerin 

davranışlarına bir sınır koyma işlevi görebileceğini yazmıştır.( Millburn,1998) 

 

 

Kamuoyu kavramı günümüz çağdaş toplumlarında sıkça kullanılan bir 
kavram olmakla birlikte kavramın tanımı konusunda sosyologlar, psikolog 
ve siyaset bilimciler arasında önemli görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bu 
nedenle kamuoyu bazen bir grup içinde kök salmış inançları ifade etmekte, 
bazen belirli görüşlerin ifade edilme sürecinde, bazen de mantıki olarak 
gerçekleşen bir düşünce süreci konusunda benimsenen görüşlerin ifade 

edilmesinde kullanılır.29 
 
 
“Kamuoyu kavramı 19.y.y.dan itibaren bilim adamlarının ilgisini çekmiş 

sistematik çalışmalar ancak 20.y.y’da Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır.30  

Kamuoyunun, siyaset yönelimleri ve siyasal sonuçları vardır. Kamuoyu baskısını 

gözardı eden yönetim ve siyasetçiler uzun süre iktidarda kalamazlar. Davson, bu 

bağlamda kamuoyu kavramını şöyle tanımlamıştır: “Toplumdaki kişi ve gruplar 

arasındaki bir değerleme, ortak gelişen bir tutum ve tavır oluşumudur.”  
                                                           
28 İrvan, 2002,agm, sf: 267 
29 Işık, Metin, “Basının Kamuoyu Oluşturmada Fonksiyonu”, Selçuk Dergisi Sayı:2, 2001 (Makale) 
30 Kejanlıoğlu, Beybin, “Kamuoyu”, Teksirleri. A.Ü. İletişim Fakültesi. 1999  
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Dver: “Halkı ilgilendiren belirli mesele hakkında, belirli zamandaki genel 

yargı, yahut kanaat” şeklinde bir tanım geliştirmiştir. Childs’a göre de: “Kamuoyu: 

anlaşma yada tıpkılık derecesine bakılmaksızın belirli bir sorun hakkında açıklanmış 

görüşlerin toplamıdır. 31 

Kısaca tanımlamaya çalışılan kamuoyu kavramı, “imaj oluşturma sürecinde 

aktif görev üstlenen ve iletilmek istenen mesajları siyasilerle ortak hedefleri olan” 

seçmene gönderen, Kitle İletişim Araçlarının davranışlarını açıklayacak olan 

kavramlara geçiş için kilit bir noktadadır. 

 

II.c.)Kitle İletişim Araçlarının Kamuoyu Oluşturmada Kullandığı Modeller: 

 

Basının komuoyu oluşturmada etkilerinin incelendiği bu bölümde dikkat 

edilmesi gereken nokta; basının kamuoyu oluşumunda tek başına etkili olduğunu 

söylemekten ziyade bu durumda pek çok etmenin yanısıra bireyin inanç, tutum ve 

tecrübeleri gibi psikolojik faktörler ile din, aile ve kültür gibi sosyolojik etmenlerin 

de rol oynadığını söylemek mümkündür. Ancak burada ifade edilmesi gereken nokta, 

bağımlılık derecesi ne olursa olsun kamuoyu oluşumunda basının birinci dereceden 

rol oynamasıdır.32 

“Semelin’e göre; bu durumun bilincinde olan medya yanlış bilgilerle 

kamuoyunu yönlendirmeye çalışabilmekte, sonucunda hangi bilginin doğru 

hangisinin yanlış olduğunu anlamak çok güç olmaktadır.” 33 

Basın kamuoyu oluşturma fonksiyonunu yerine getirirken bununla ilgili 

geliştirilen bir takım kuram ve modellerden sıkça yararlanmaktadır. Bunların 

arasında aşağıda incelenecek olan: Suskunluk Sarmalı ve Gündem Oluşturma 

Modelleri sayılabilir. Aşağıda bunlar sırasıyla ele alınacaktır. 

 

 

 

 

 
                                                           
31 Neumann, Neolle, “Kamuoyu/Suskunluk Sarmalının Keşfi” Dost Yay., Ankara. 1998. sf:34 
32 Neumman, 1998, ibid, sf:89 
33 Işık, Metin, “Basın’ın Kamuoyu Oluşturma Fonksiyonu”,Konya, Selçuk İletişim Dergisi, Sayı:2, 
2001. (Makale) 



 46

 

II. c. 1) Suskunluk Sarmalı: 

 

Aslında Suskunluk Sarmalı, Elisabeth Noelle, Neumman’ın uzun yıllar 

boyunca araştırıp geliştirdiği, sınadığı (1965, 1974, 1984, 1991); kamuoyunu ele alan 

derin bir çalışmadır. Sessizlik Sarmalı bu kuramın yalnızca ilk ilkesi ile ilgilidir. 

Ancak bu ilke kitle iletişimi için çok önemlidir. Genel olarak Suskunluk Sarmalı 

kuramı dört öge arasındaki etkileşimle ilgilenir.  

Bu ögeler: 

• Kitle İletişimi 

• Kişilerarası İletişim ve Toplum 

• Düşüncenin bireysel olarak açıklanması 

• Bireylerin toplumsal çevrelerinde, onları çevreleyen, “Düşünce ortamı 

hakkında sahip oldukları algılamalardır.”34 

Noelle Neumman’a göre: “Kitle iletişim araçlarının etkilerinin çoğu 

kamuoyunun fikir ikliminin şekillendirilmesinden ibarettir; Toplusal çerçevede 

egemen olan eğilimler hakkındaki düşünceler, kişilerin davranışlarını oy verme 

kurallarına kadar etkilemektedir.” (Zaten bu kuramın ilk akla geldiği an 1965 

seçimleridir.) 

Bu kuram çerçevesinde yapılan teknik ölçümler “Suskunluk Sarmalı” olarak 

adlandırılan sürecin tutumların ve davranışların en katı dolayısıyla da değişime en 

açık olduğu nokta yerine ilk olarak göründükleri ve güçlü sallanışların yaşandığı 

noktada ölçülebildiğini ortaya koyar. 

 

Model şu varsayımlara dayanır;  
a) Kişiler toplumdaki çoğunluk tarafından benimsenmeyen tutumlar 
inançlar ve fikirleri savunmaktan kaçınarak tecrit olmamaya çalışırlar. 
b) Kişiler çoğunluk tarafından hangi fikirlerin tutulduğunu ya da hangi 
fikirlerin azınlıkta olduğunu ve gerilediğini görmek için çevreyi gözler. 

c) Kişi, fikirlerinin çoğunluk tarafından uygun olduğunu algıladığı zaman 

ifade eder. Öte yandan eğer azınlıkta olduğunu anlarsa bastırır.
35 

 
 

                                                           
34 Mc, Quail, Denis, Windhal, Sven; “Kitle İletişim Modelleri”, Ankara, İmge Yay., 1997. sf:135 
35 Alemdar, Korkmaz, Erdoğan, İrfan, “ Başlangıcından Günümüze İletişim Araştırma ve Kuramları”, 
Ankara, M.Y.Yay., 1998. sf:204 
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Aslına bakılırsa algılanmış çoğunluk fikirleri çoğu kez sadece bir azınlık 

tarafından tutulur. Buna rağmen bir görüş biçiminin çoğunlukta olduğu algısı, sarmal 

bir süreci harekete geçirir. Bu süreçte aksi görüşe sahip grup sessiz durmaya başlar 

ve algılanmış çoğunluk görüşü, egemen gerçek görüş olarak kurulur. Sessizliğin 

girdabı halkın kitle iletişim araçlarına gerçeğin egemen tanımı için baktıkları zaman 

değişir. Kitle iletişim araçlarının tekelci doğası ve doğasından olan alışılmış çalışma 

yöntemi ve araçlar arasında yüksek derecede bir anlaşma ve uyum vardır.( Işık,2001) 

Neumman, üç varsayımı da birleştirmektedir. Temelde kuram, bir çok 

insanın önemli kamusal konularda (Siyasal Parti Seçimleri gibi) yalnızlıkla karşı 

karşıya gelmemek için başat düşüncenin ne olduğunu, hangi görüşlerin güç 

kazandığını veya hangilerinin güçsüzleştiğini görmek amacıyla çevreye bakarken 

egemen görüşe göre bir tavır sergileyeceği düşüncesine dayanır. Sonuçta egemen 

olarak görülen görüşler daha da güç kazanacaktır ki bu azınlıktaymış gibi görünen 

görüşlerin tamamiyle geri plana itilmesine neden olacaktır. 

Eleştirel okulun bu modelden yararlanabileceğini söyleyen Fejes’e göre bu 

model kitle iletişim araçlarının belli simgesel gerçekleri meşrulaştırma ve gayri 

meşrulaştırma için nasıl işlediğini gösterme bakımından kullanılabilir. İletişim, 

enformasyon sağlar, fakat kitle iletişim araçları asıl etken olmaya yönelir. 

Buna ek olarak kitle iletişim araçlarının toplumdaki rolünün anlamak için 

merkezi olarak çıkmış yeni olgular hakkında konuşmakta faydalı olabilir. Örneğin; 

Frankfurt Okulu kuramcıları, Nazilerin, Alman toplumu ve kültürel yaşamını az bir 

muhalefet görerek nasıl denetleyebildiklerini kitle toplumu görüşü ile 

açıklamışlardır. 

“Aslına bakılırsa bu modelin doğasındaki “Kitle Toplumu” görüşü bir 

bakıma spiralin merkezidir. Kitle toplumu kavramı 19.y.y.’ın son on yılında her grev 

ve gösteride onaylanmaktadır. İşte kitle toplumu bu yaklaşımda uyur gezer, hipnotize 

olmuş, halisünasyon içinde, birbirinden hemen etkilenen, çabuk tepki gösteren, saf 

ve mantıksız bir varlık gibi davranabilir.”36 

- Sarmalın Merkezi: Kamuoyu: 

 *Kamuoyunun açık işlevi: Bilimsel açıdan hala 18. yy’ın sonlarına doğru 

kendini kabul ettirebilir kamuoyu anlayışının hakim olduğu evrede bulunuyoruz. Bu 

                                                           
36 Mattelart, Armand, “İletişimin Dünyasallaşması”,İstanbul, İletişim Yay., 2001. sf:45 
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konsepte göre kamuoyunun özelliği rasyoneldir. Rasyonllikten bilginin akıl yoluyla 

bilinçli bir biçimde edinilmesi ve bu bilgiye dayanılarak mantıklı çıkarımlarda 

bulunulması anlaşılmaktadır. 

Kamuoyu üzerinde daha önceden durulduğundan genel yorumları geçip 

kamuoyunun kuram için önemi üzerinde duracağız. 

Hans Speir: “Bu tarihi incelemede kamuoyundan şu anlaşılmalıdır: 

Kanaatlerin hükümetin faaliyetlerini, personel karar ve yapısını etkileme ya da 

belirleme hakkını kullanan hükümet dışı adamlar tarafından ulusal öneme sahip 

sorunlar hakkında kamu içinde serbestçe ifade edilmesidir...” Burada kamuoyuyla 

rasyonellik arasındaki ilişki hayli basittir: Kamuoyu rasyonellikle özdeştir.          

Pratikte -basın özgürlüğü olması koşuluyla- kamuoyu ve medyadaki baskın kanaatler 

büyük ölçüde birbiriyle örtüşür. Hans Speir’in tanımı büyük ölçüde kamuoyunun 

açık işlevini tanımlamaktadır.37 

Neumman, etkin izleyici çalışmaları yapan Klapper’e işte bu noktada cevap 

vermektedir: Neumann: “İletişim süreci için Klapper ’in belirttiği aracı etkenler hala 

etkisini korumaktadır, ancak bu sefer kitle iletişim araçlarının etkisizliği değil aksine 

gücünü açıklamaktadır” der. 

Araştırmanın gidişatına göre değerlendirirsek Neumman’ın yukarıdaki 

yorumundan çıkarılacak olan; iktidar ilişkilerinin kitle iletişim araçlarını 

yönlendirirken aynı zamanda ona güç kattığı ve dolayısıyla iletişim araçlarının, 

kamuoyu olarak adlandırılan sarmalın itici gücü için referans olduğu anda, zaten 

egemen görüşü dikte ettiğidir. 

Kısaca kamuoyu görüşünü destekler nitelikte görünen iletişim araçları zaten 

egemen gücü kamuoyu oluşturmak için kullanmaktadır. Bu anlamda her gün ana 

haber bültenlerinde, eğlence programlarında gözlemlenen, kamuoyu isteği sonucu 

gerçekleştirilmiş gibi sunulan her şey zaten bize kamuoyunun açık işlevi tarafından 

dikte edilenler olmaktadır. 

 

 

*Kamuoyunun Kapalı İşlevi: Kamunun bir de sosyo psikolojik anlamından 

bahsetmek gerekir. 
                                                           
37 Neumann, Elizabeth Neolle, “Kamuoyu/Suskunluk, Sarmalın Keşfi” Ankara,Dost Yay., 1998, 
sf:253 



 49

Bireyin duygu ve düşüncesinden oluşan iç dünyasının yanı sıra, bir de 

dışarıya dönük bir varoluşu vardır. Bu varoluş yalnızca tek tek bireylere yönelmekle 

kalmaz, kişiyi diğerleriyle karşı karşıya getirir.38 

“Ferdinand Tönnies’in yaptığı ünlü cemaat toplum ayrımını kullanacak 

olursak: Birey yakınlık duyduğu bir cemaate, örneğin, ortak dilin sağladığı yakınlık 

ve güvene sığınabilir, ama daha büyük uygarlıklarda topluma karşı daha 

savunmasızdır.”39 

 

İnsanın karşı karşıya kaldığı, etrafını saran toplumsal yapı karşısında 
sürekli tetikte olmasının nedeni nedir? Bunun nedeni insanın dışlanma, 
dikkate alınmama ve sevilmeme korkusu, çevrenin onayına duyduğu 
gereksinimdir. Bu korkular ve gereksinimler insanı sürekli çevresini 
gözlemlemeye zorlar. Bu nedenle kamu’ya “bilinçli olma hali”de 
diyebiliriz. Ancak bu kamu bilincinin insanları çok farklı etkilediğinden de 
söz etmek gerekir. Yargı merci olması nedeniyle bireylerin dikkati kamuya 
yönelmektedir. Dikkate alınıp alınmama, onaylanma ya da dışlanma bu 

anonim mercii tarafından sonuca bağlanacaktır.40 
 

 
 

Dünyanın pek çok yerinde suskunluğun sarmalı modelinin kullanarak 
inceleme devam etmektedir. Örneğin, Alemdar ve  Erdoğan “ İnsanının 
zincirine vuruluşu” (suskunluğu, boyunsamayı ve hatta kendine ve kendi 
gibilikerine karşı kendilerini köleleştiren düzeni koruyuşu) psikolojisini 
kişinin egemen mülkiyet ilişkilerinde yaşadığı örgütlü egemenlik ve 
mücadele koşullarına bağlamıştır. Aksi taktirde, başkaldırı olasılığı ya yok 
edilir ya da psikolojik patlama, hastalık, herhangi bir nedenle düzene karşı 
tepki gösterenler psikolojik ve sosyolojik hasta (piskopat ve sosyopat ) 
olarak nitelenir. Neuman’daki ‘karşıtlık ve mücadele yokluğu’ ancak, 
incelenmeye egemen fikirler, kaideler ve kuralların çıkıp geldiği ve bağlı 

olduğu materyal temel ve yapı eklenerek giderilebilir.41 
 

 

Kısaca, tam bu noktada Suskunluk Sarmalı içinde, kitle toplumunun 

oluşmasıyla eş zamanlı olarak ağırlığını arttıran iletişim araçlarının iktidarı söz 

konusu olmaktadır.  

- Sarmalın Dönmeye Başladığı An: 

                                                           
38 Koçak, Abdullah, “Siyasal Davranış ve Kamuoyu”, Selçuk İletişim Dergisi, Sayı:2. 2002. (Makale) 
39 Kejanlıoğlu, Beybin, “Kamuoyu Dersi”Teksirleri, Ankara, A.Ü. İletişim Fakültesi, 1998 
40 Neumann, Elizabeth Neolle, “Suskunluk Sarmalın Keşfi” Ankara,Dost Yay., 1998. sf:86-87 
41 Erdoğan İrfan, Alemdar Korkmaz, “Öteki Kuram”, Ankara, Erk Yay. 2002 sf:238-239 
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Tönnies, 1922’de yayınladığı “Kritik der Öffentlichen Meinung” 

(Kamuoyunun Eleştirisi) adlı eserinde kamuoyunun katı, sıvı, gaz gibi biçimlerde 

olduğunu söylemektedir. 

Tönnies’in analojisini kullanacak olursak suskunluk sarmalı ancak 
sıvı evresindeyken çıkmaktadır. Belirli  davranış ve kanaat biçimlerinin 
baskınlaşıp, töre ve gelenek haline geldiği yerlerde tartışmalı unsur ayırt 
edilemeyecek hale gelmiştir, ancak radikal insanların kamu sektöründe 
çalışması ya da  meslekten men edilmesi gibi her cephenin farklı görüşlere 
sahip olduğu tartışmalı konularda cepheleşmelerden dolayı suskunluk 

sarmalının tespiti daha kolaydır.42 
 

“Alemdar ve Erdoğan’ın yaklaşımı da farksız; “Sarmal toplumda bir 

mücadele ortamı yaratıldığında yani karşıt düşünceler ortaya atıldığında kendini 

hissettirecek şekilde ortaya çıkmaktadır…/… kısaca süreç özneler tutarlıyken değil 

tutarsızlık gösterdiği anlarda harekete geçmektedir.” 43  

Sarmalın zamanlamasına 2001 Hollanda ve Fransa seçimlerinden 
örnek verebiliriz: Hollanda’da sağcı lider Fortune’nin öldürülmesi, Fortune 
listesini % 17’lere çıkardı. Halk, suikastin özgürlüklerine yapılmış bir 
tecavüz olduğunu dile getirdi. Seçim sonucu, tepkiler, sokaklardan 
gazetelere yansıyan (seçimlerin iki gün öncesi) kaos ortamı, radikal 
sağcıların egemenmiş gibi gösterilen fikirlerinin serbestçe Kitle İletişim 
Araçlarıdan afişe edilmesinin sonucuydu.Ya da Fransa’ da radikal sagcı Le 
Pen’in ilk turda % 21 oy almasına tepki gösteren halk ikinci tur 
seçimlerinde oyları tersine çevirerek belki de Chirac’ın o seçimlerden 
beklemediği bir zaferle çıkmasına neden oldu. I. tur seçimleri sonrası ortaya 
çıkan kaos sarmalın hareket etmeye başladığının bir işaretiydi. Zaten seçim 
sonrası bir grup Le Pen taraftarının tartaklanmasını veren haber kanalları 

sarmalın içine girmek istemeyen istisnaların başına ne geldiğini gösterdi.44 
 

“Sarmalı güdüleyen, *Kitle Toplumu Psikolojisi *Moda ve *Teşhir Direği 

kavramları sarmalın içinde olma gerekliliğini işaret eden Kitle İletişim Araçları 

nın son zamanlarda ön plana çıkardığı silahlardır.”45  

-Temel Modelde Kitle İletişim Araçları nın Yeri: 

Neolle Neuman’ın belittiği gibi: Kitle iletişim araçları ve bununla birlikte 

kişilerarası iletişim ağı baskın fikir ortamının (egemen çoğunluğun görüşü bireysel 

algılanışını biçimlendiren en önemli iki etmendir) belirlenmesi iki kaynaktan çıkar: 

Bireylerin kendi yaşam alanlarından anında gözlemde bulunması ve Kitle İletişim 

Araçlarının dolaylı gözlemi. Eğer belirli bir görüş kitle iletişim araçlarını sürekli 

                                                           
42 Neumann, 1998, ibid, sf:102 
43 Alemdar, Korkmaz, Erdoğan, İrfan, “ Başlangıcından Günümüze İletişim Araştırma ve Kuramları”, 
Ankara,M.Y.Yay., 1998. sf:204 
44 Örkün, İnci, “Kriz Sonrası Ecevit’in  İmajı”, Seminer Ödevi, A.Ü. S.B.E., Halkla İlişikler ve 
Tanıtım A.B.D., Ankara,  2002, sf:3 
45 Armand, Matelart, “İletişimin Dünyasallaşması”,İstanbul, İletişim Yay., 2001, sf:46 
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meşgul ediyorsa bu durum kitle iletişim araçlarının bakış açısının fazlasıyla 

onaylanması ile sonuçlanacaktır.  

Kuram ilk önceleri Alman politikasındaki şaşırtıcı bulguları açıklamak üzere 
formüle edilmiştir. Ne varki aynı zamanda kimin kazanma olasılığı olduğu 
hakkında popüler beklentiler partilerden birini giderek daha çok öne 
çıkarttı. Gerçekten de söz konusu parti sonradan çok ikna edici bir zafer 
kazandı. Açıkca ifade edilen seçim niyetleri, seçmenlerin ifade etmek 
istemedikleri gerçekleri izliyordu. Özetlenen, kuralları takip ederek sunulan 
kuramsal yorumlama bir çok insanın yalnızlık korkusu ile egemen düşünce 
hakkında ip uçları almak üzere kitle iletişim araçlarına yönelmiş olduğuydu. 
Seçmenler kitle iletişim araçlarında bir partiye (sosyal demokratlar) güçlü 
bir destek olduğunu farketmişlerdi; ancak bu destek aslında kitle iletişim 
araçlarının belirttiklerinden daha popülerdi. Düşüncenin gerçek durumunun 
bu şekilde yanlış anlaşılması toplumsal bilim edebiyatında çoğulcu 

umursamazlık olarak algılanmakta.
46

 

 
Kitle iletişim araçlarının genel görünümü fikir ortamının gelişiminden önce 

gelir. Bu değişiklik ise kişinin kendi tutumundaki  değişiminden önce gelir. Davranış 

-konuşmak istenilen- fikir ortamına göre düzenlenir; ayrıca zıt yönde sarmalı 

oluşturan bir etkileşim süreci de fikir ortamına göre düzenlenir. 

 

II.c. 2) Gündem Belirleme Yaklaşımı: 

 

Gündem belirleme yaklaşımı, liberal çoğulcu paradigma içinde medyanın 

gücünü görgül olarak kanıtlamaya yönelik çabaların bir ürünü olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Bu yaklaşımını önde gelen temsilcilerinden Mc Combe ve Shaw’a 
göre “1940’larda yapılan iletişim araştırmaları tutum ve davranış değişikliği 
üzerine odaklanmışlardı. Oysa ki medya iletilerine açık kalmaktan 
kaynaklanan etkiler belirli bir etki zinciri içinde gerçekleşiyordu ilk 
aşamada etki “haberdar etme” ya da “farkındalık yaratma” biçiminde ortaya 
çıkıyordu. Yani insanlar medya aracılığıyla çevrelerinde olup bitenlerin 
farkına varıyorlardı. İkinci aşamada insanlar haberdar oldukları sorunlar 
hakkında daha fazla bilgi edinme yoluna gittikleri için etki “bitiş” 
düzeyinde ortaya çıkıyordu. Tutum değişikliği ancak üçüncü aşamada 

görülüyordu. Son aşamada ise davranış değişikliği söz konusuydu.47 
 
 
 
Kitle iletişimin gündem belirleme düşencesinin temelinde bu konular 

hakkında halkın görüşlerinin kitle iletişimin verdikleriyle anlamlı bir 
şekilde etkilendiği varsayımı bulunur. Daha açık bir deyişle kitle iletişim 

                                                           
46 Neumann, Elizabeth Neolle, “Kamuoyu/Suskunluk Sarmalın Keşfi” Dost Yay., Ankara.1998. sf:60-
62 
47 İrvan, Süleyman, “Gündem Belirleme Yaklaşımının Genel Bir değerlendirmesi”,Ankara, 
A.Ü.İletişim Dergisi, Sayı:9, 2001. (Makale) 
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araçlarının konulara verdiği öncelikler, izleyiciler tarafından öğrenilir. 
Gündem belirleme zaman içinde uzanan bir ‘öğrenme’ sürecidir.Bazı 
konular kitle iletişim araçlarının gündeminden halkın gündemine geçebilir 
fakat geçişte zaman aralığı iki ile dört ay kadardır. Bu basit anlamda 
‘farkında olmadan’ötedir. Kitle iletişim araçlarının öncelikleri halkın 

öncelikleri olur. 48 
 
 

Behr ve Iyengar’ın araştırmaları da bir bakıma gündem belirleme de 

medyanın gücünü ortaya koymaktadır. “1985’ de yapılan alan araştırmasında 

medyanın gündemde bulunan önemli konuları kendine göre sıralamasının ardından 

halkın önceliklerini ortaya koymaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucu  medyanın 

belirlediği öncelik kodlamalarının halkın bakış açısını etkilediğidir. Yani medya 

önceliği ile kamuoyu önceliği örtüşmektedir.”49 

Sınırlı etkiler dönemi olarak adlandırılan dönemde yapılan araştırmalar etki 

hiyerarşisinin ilk iki aşamasını atlayarak doğrudan tutum ve davranış değişiklikleri 

üzerinde yoğunlaştıkları için medyanın etkisinin zayıf olduğu sonucuna ulaşıyorlardı. 

Ancak bu araştırma ilk iki aşamayı irdeleyerek “haberdar etme” ve bilgilendirme 

aşamasında ortaya çıkan etkilere yönelmiştir. 

 

- Yaklaşımın Temeli: 

 

Medya  iletileriyle bu iletyi açık kalan izleyiciler/okuyucular arasında 

nedensel bir ilişki kurmaya çalışan gündem belirleme tezinin temeli W. 

Lipmmann’ın Public Opinion (Kamuoyu) isimli çalışmasında atılmıştır. 

İnsanların kendi yakın çevreleri dışında olup bitenleri anlayabilmeleri için 

belli anlam haritalarına gereksinim duydukların söyleyen Lipmmann, bu 

anlam haritalarının medyanın aktardığı bilgiler doğrultusunda oluşturulduğunu 

ileri sürmüştür.50  

 

Gündem oluşturmayla ilgili ilk sistematik bilgiyi geliştiren Mc Combs ve 

Shaw Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 1968 Başkanlık seçimleri sırasında basının 

politik konulara karşı tutumların önemini etkileyerek gündemi oluşturduğu şeklinde 

bir hipotez geliştirmişler, ardından da bir dizi araştırma ve içerik analizi ile hipotezi 

                                                           
48 Erdoğan İrfan, Alemdar Korkmaz, “Öteki Kuram”,Ankara, Erk Yay.,2002 sf:212 
49 Milburn, Michael., “Kamuoyu ve Siyaset” Çev: Ali Dönmez, Veli Duyan, İmge Yay., Ankara. 
1998,sf: 250-251 
50 İrvan, 2001, a.g.m. 
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test etmişlerdir. Mc Combs ve Shaw’un araştırması gündem oluşturmanın olası etkisi 

açısından en şüpheli görülen seçmen kitleleri olarak kabul edilen kararsız seçmenler 

üzerinde uygulanmış, beş günlük gazete ve iki haber dergisiyle, iki televizyon 

kanalının akşam haberleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Seçilen yüz kişilik 

örneklem grubuna ülkenin beş önemli sorunun ne olduğu sorulmuş, deneklerin 

cevapları ile basındaki konular karşılaştırılarak, halkın gündemiyle basın gündemi 

arasındaki ilişki ortaya konmuştur.( Alemdar, 1998) Elde edilen bulgular gündem 

oluşturma etkisini desteklemektedir. Sonuç: Basının önem verdiği konuyu, seçmenin 

de dikkate aldığıdır. 

Yukarıda ayrımdan yola çıkarak Gündem Belirleme Çalışmalarının bilişsel 

düzeyde yoğunlaştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu oldukça dolaylı ve bilişsel 

etki, medyanın öncelikleri kamunun öncelikleri haline geldiğinde ortaya çıkmaktadır. 

“Gündem hazırlama tezi kitle iletişim araçlarının siyasal enformasyon için 

kullanışı ile araçların üzerinde durduğu konunun/konuların grup içindeki önemi (ya 

da görünümü) arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve kişinin siyasal konulara 

yönelme düzeyinin kitle iletişim aracının siyasal enformasyon için kullanılmasıyla 

pozitif olarak ilişkili olduğunu öne sürer.”51 Kitle iletişim araçlarının gündem 

belirlediği düşüncesi iletişim ile ilgilenen öncü kişilerin yazılarında görülür.. 

“Örneğin Lippmann kitle iletişim araçlarının kamu işlerinde görüşlerimizi ve yakın 

çevremiz ötesindeki geniş dünya hakkındaki düşüncelerimizi şekillendirmede 

oynadığı rolü üzerinde durmuştur. 1960’lardaki araştırmalar da yukarıda belirtildiği 

gibi halkın ilgilendiği konular ile gazetelerin kapladığı konular arasında pozitif bir 

ilişki ortaya koymuştur.”  52  

Mc Combs ve Shaw’un kitle iletişim araçlarının hangi aşamada etkili 

olduğuna açıklık getirmelerinin ardından ilk işleri, seçmenlerin kişisel özelliklerinin, 

medyanın gündem belirleme etkisini azaltıp azaltmadığını ölçmek olmuştur. 

Bulgulara göre medyaya açık kalmada üç önemli etmen söz konusudur. 

Birincisi; seçmenin ilgi düzeyidir. Seçmenler medyada dile getirilen 

sorunun kendileri için önemli olduğunu düşündüklerinde bu soruna daha fazla dikkat 

göstermektedirler. 

                                                           
51 Alemdar, Korkmaz, Erdoğan, İrfan, “ Başlangıcından Günümüze İletişim Araştırma ve Kuramları”, 
Ankara,M.Y.Yay., 1998. S.186 
52 Erdoğan İrfan, Alemdar Korkmaz, “Öteki Kuram”, Ankara,  Erk Yay., 2002 sf:214 
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İkincisi; soruna ilişkin olarak seçmenlerin hali hazırda sahip oldukları 

bilgilerin belirsizlik derecesidir. Belirsizlik derecesi arttıkça, bilgi edinme 

gereksinimi de artmaktadır. 

Üçüncüsü de; gerekli bilgileri edinmede gösterilecek çabadır. 

 

Araştırmacılar ilk iki gereksinimi “yönlendirme gereksinimi” olarak 
adlandırmışlardır. Bu gereksinim ne kadar büyükse medyaya gösterilen 
dikkatin de o kadar yüksek olacağı varsayılmaktadır, bu da medyanın 
gündem belirleme etkisini güçlendirecektir. Gerçekten de yönlendirme 
gereksinimi en yüksek olan seçmenler medyayı kullananlardır. Gereksinimi 
orta düzeyde olanların medyayı kullanma düzeyleri de orta seviyede 

kalmıştır.53  
 
“David H. Weaver da Medya Agenda Setting and Media Manipulation” adlı 

makalesinde yönlendirme konusuna değiniyor: 

“Hemen bütün gündem araştırmalarında medyanın bireylerin gündemini 

etkilediği sonucunun ortaya çıktığını  söylemek doğru olmaz, ancak ilgilerin dağılımı 

ve yönlendirilmesi konusunda etkili olduğunu söylemek doğru olur...”54 

 

Mc Combs ve Shaw (1976) gündem koyma ve saptama işlevini 
göstermek üzere Watergate olayını ele alırlar. Siyasal yozlaşmayı ortaya 
çıkarma yeni bir şey değildir, fakat daha sonra basının ilgisi ve televizyonda 
yayınlanan ABD senato duyuruları olayı yılın konusu haline getirmiştir. 
Buna rağmen araştırmalardan elde edilen ayrıntılı kasıt ve güçlü bir gündem 

koyma ve saptama sürecinin varlığını her defasında kanıtlamıştır.55 
 
“Alemdar ve Erdoğan’a göre: Gündem hazırlama zaman içinde uzanan bir 

öğrenme sürecidir. Bazı konular kitle iletişim araçlarının gündeminden halkın 

gündemine geçebilir fakat geçişte zaman aralığı iki ile dört ay arasındadır.”56 

“Gündem oluşturmada günlük dilde akış olarak değerlendirilen haber 

sıralaması ve bunlara ayrılan zamanla eşdeğer önem; medyanın gündem 

oluşturmadaki en büyük silahıdır.”57 

Her televizyon, gazete ve derginin gündemi her birinin izleyicilerine 
sunmak için seçtikleri enformasyondan oluşur. Her araç konuya verdiği 

                                                           
53 İrvan, Süleyman, “Gündem Belirleme Yaklaşımının Genel Bir değerlendirmesi”,Ankara, 
A.Ü.İletişim Dergisi, Sayı:9,2001. (Makale) 
54 D.H.Weaver, “Medya Manipülasyonu” Çev: Zülfikar Damlapınar,Konya, Selçuk İletişim Dergisi, 
Sayı:4, 2001 (Makale) 
55 Mc Quail , Denis, Windhall Suen, “Kitle iletişim Modelleri”, Ankara, İmge Yay., 1997, sf:124 
56 Alemdar, Korkmaz, Erdoğan, İrfan, “Başlangıcından Bugüne İletişim Kuram ve Araştırmaları”, 
Ankara.  M.Y.Yay., 1998, sf: 187 
57 Damlapınar, Zülfikar, “Basının Seçmen Davranışını Etkileme Süreci” Selçuk iletişim Süreci. 
Sayı:1. 2000 (Makale) 
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öneme göre önceliklerini belirler. En önemli konular ilk sayfaları, başlıkları, 
yorumları, tartışmaları, makaleleri, mülakatları kaplar. Konular öneme göre 
sıralanır ve ön sayfadan arka sayfaya, büyük başlıktan küçük başlığa, otuz 
tümceden üç tümceye, ya da hiç yer verilmemeye doğru azalan bir şekilde 

yer alır. Önemine, göre de sonra tekrarlanır. Ya da tekrarlanmaz...
58

 

 
“Gündem hazırlama araştırmalarında televizyon ve gazete egemen 

enformasyon kanalları olduğu için en sık kullanılan araçlardır. Farklı şekilde çalışan 

gazete ve televizyonun rolü ve etkisi birlikte sonraki çalışmalarda ayrıca ele 

alınmıştır. Farklı şekilde çalışan gazete ve televizyon farklı zamanlarda etkide 

bulunur ve gündem hazırlamada birbiriyle rekabet etme ya da birbirini destekleme 

yerine ayrı roller oynarlar.”59 

 

- Gündem Belirlemede Ölçme: 

 

“David H. Weawer: Gündem belirlemede ölçme çalışmalarının çıkış 

noktasını tamamiyle izleyici odaklı görmektedir. Bu kuramın Lippmann’dan sonra 

kökleşerek kabul görmesinde de bu çıkış noktasının etkili olduğunu savunur.”60  

Halk gündemini göz önüne alarak ölçmenin çeşitli yolları vardır: 

Birincisi; Kişinin ne tür konularla ilgilendiği soruşturulur. Bu incelemede, 

kamuoyu bireysel inanç ve görüşlerin toplamı olarak tanımlanır. 

İkinci yol, arkadaşlar ve tanıdıkları arasında hangi konuların tartışıldığının 

incelenmesidir. Kişilerin önemli gördüğü konular, öteki kişiler değildir. Bazı 

bulgulara göre, konuşma gündemi her hafta hızla değişir ve kamu konularının 

gündemi zaman içinde daha istikrarlı kalır. 

Üçüncü yol, toplumdaki kişilerin kamuoyunu algıla 

ması ile uğraşır.61 

Weawer, yaptığı araştırmalar sonucunda (ki genelde seçimler üzerine 

araştırma yaptığını söylemektedir ve bu sonuca ilk 1976 ABD seçimleri sonucu 

ulaşmıştır.) Alemdar ve Erdoğan’ın aktardığı 2. Yol: arkadaş ve tanıdıklar arası 

tartışma’dan edinilecek verilerin daha güvenilir olacağını söylemektedir.  

                                                           
58 Alemdar, Erdoğan, 1998, ibid, sf:187 
59 Atabek, Nejdet, “Gündem Belirleme Çalışmaları”,İstanbul, İstanbul  İletişim Dergisi Yay., 
(Makale).  
60 Weaver, H. David, “Media Manipulation” Çev: Zülfikar, Damlapınar, Konya, Selçuk İletişim 
Dergisi. Sayı:4, 2001 (Makale) 
61 Alemdar, Erdoğan, 1998,ibid, sf:187-188 
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“Weaver: “ Arkadaşlar arası politik sohbetler artarken çoğu insanın gündem 

konusundaki ilgisi ve toplumdaki diğer seçmenlere önemli gelen, diğer insanlarla 

tartışılan konular daha benzer hale gelmektedir.” 62 

- Sonuç Olarak: 

Şu da bir gerçektir ki gazete, dergi, televizyon muhabirleri neyi 

izleyecekleri konusundaki enformasyonu siyasilerden almaktadır. Dolayısıyla 

izleyici gündem oluşturmasına etkide bulunan bir aktör dunumunda olmaktan çok bir 

destekleyici bir “gündem güdüleyici” konumundadır. 

İzleyici gündemi, hangi soruların kimin görüşü tarafından sorulduğuna 

bağlıdır. Bu kişilerin kendi kendilerini algılaması ya da genel görüşleri olabilir. 

Dolayısıyla bir tek değil, bir çok kamuoyu vardır. 

Kitle iletişim araçlarının gündem hazırlama düşüncesi iletişim ile ilgili 

öncül kişilerin yazılarında görülür. 

1950’lerde Kitle İletişim Araçları nın etkisine daha az önem verilirken 

60’larda halkın izlediği ile Kitle İletişim Araçları arasındaki pozitif ilişki bulundu. 

Ancak gazete içeriği ile seçmen davranışı karşılaştırıldığında bu ilişkinin zayıf 

olduğu anlaşılınca şu sonuca ulaşıldı: Kitle İletişim Araçları, gündem hazırlama ile 

“enformasyonu” denetler. 

Aslında gündem hazırlama kavramı kapı tutucuyla yapılan görev 

bakımından aynıdır. 

Alemdar ve Erdoğan konuyla ilgili bulguları şöyle açıklar: Genel sonuç; 

kapı tutucunun kararı izleyicilerle izlendiğinin ne olduğundan çok, basımcı ya da 

yayımcının ne düşündüğüne bağlıdır. 

Kısacası:Suskunluk sarmalının da temeli gündem oluşturmaya 

dayanmaktadır. Ne de olsa yukarıda vurgulanılan, alıntı yapılan “Zihin 

Yönlendiriciliği” her iki kuram için de geçerlidir. 

Ancak daha öncelikli ve önemli olan konu bu kuramların uygulamada nasıl 

bir ikna stratejisi haline geldiğidir. Ne de olsa her iki model de sosyo-psikolojik 

açıdan kitleler üzerinde kanaat oluşumu, değişimi, etkileşimi ile ilgili olarak 

sonuçlara ulaşmaktadır. 

                                                           
62 Weaver, H. David, “Media Manipulation” Çev: Zülfikar, Damlapınar, Konya, Selçuk İletişim 
Dergisi. Sayı:4. 2001 (Makale) 
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Yine de Gündem Oluşturma ve Suskunluk Sarmalı’nın bir ikna stratejisi 

olarak nasıl kullanılacağı, nasıl işlev göreceğini göstermek için söylem analizi 

yöntemi ile deşifre edilecek arşiv bilgileri ile değerlendirme yapılması gerekecektir. 

Bu çözümleme ise son bölümde yapılacaktır. 

 

II. c. 3) Propaganda: 

 

   İnsan düşüncelerini etkileyerek ikna etme, sonul erek olarak da onlarda 

değişiklik yaratma çabaları, yönelen ve yönetilen ilişkisi kadar eski olsa da, 

propaganda olgusunun sistemli olarak kullanılmaya başlanması 17.yy.’da anlamını 

bulmuştur. 

Propaganda, propagandacının amaçlarının gerçekleştirilmesi niyetiyle, hedef 

kitlelerin algılarının sonucunu doğuracak motivasyonlar oluşturacak şekilde girişilen, 

maksatlı ve sistematik çabalardır. Kelimenin kökeni 17. Yüzyıl’ da Roma  Katolik 

Kilisesi’nin Hristiyan inancının yaymak amacıyla ‘ Congregatio de 

Propaganda’(Katolik İnancını Yayma Örgütü)’yı kurmasına dayanmaktadır ve ilk 

kullanımı böyle olmuştur.63 

 

İnceoğlu, propagandanın örgütlü olarak Sanayi Devrimi’nden sonra 
kullanılmaya başladığını söylemektedir. Fransız Devriminden sonra 
propagandanın şekil değiştirdiğini,  amacın etkilencek olan  kişiye göre 
ayarlanmaya başladığını belirtmektedir. İnceoğlu propagandanın son şeklini  
Lenin ile aldığını söylemiştir. Edilgen kişiler üzerinde kullanacak şekilde 

örgütleme, propagandanın son şeklidir demektedir.64 
 

Çoğulcu demokratik sistemlerde ise propaganda toplumsal yapıdaki 

farklılığa dayanan, bütünleşme, uzlaşma, konformist ve rızanın üretimine yönelik 

ideolojileri yaygınlaştırarak varlığını devam ettirmektedir. 

-Propagandaya Genel Bakış: 

Propaganda, Latince “propoger” kavramından türetilmiş sözlük dilinde 

inandırmak, ikna etmek, üretmek ve yaymak gibi anlamları ifade eden bir olgudur.65  

                                                           
63 Oktay, Mahmut ,” Politikada Halkla İlişkiler”, İstanbul,  Derin Yay., 2002, sf.81 
64 İnceoğlu, Metin, “ Güdüleme Yöntemleri”, Ankara, Ankara Üniversitesi BYYO Yay., 1985, sf: 63 
65 Özkök, Ertuğrul, “İletişim Kuramları Açısından Kitlelerin Çözülüşü”, Ankara, Tan Yay., 1985. sf: 
233 
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“Propaganda genel olarak kamuoyunu ve toplumu belirli  yönde etkileme 

onlara belirli düşünceyi benimsetme ve belirli yönde harekete geçirmeye yönelik bir 

eylemsel etkinliktir.”66  

Ellul’a göre propaganda ikiye ayrılır siyasal ve toplumsal 
propoganda. Siyasal propaganda bir siyasal parti ya da benzeri bir kurum 
tarafından kitlelerin kendisine karşı olan davranışını değiştirmek için 
uygulanan bir propaganda türüdür. Reklamdan en kolay ayrıd edilebilecek 
propaganda türüdür. Startejik veya taktiksel olabilir.Hedefleri net bir 
şekilde ortaya konmala birlikte, belirli bir alanda sınırlanmıştır. Toplumsal 
propaganda ise, bir toplumun mümkün olan en fazla sayıda bireyi 
kendisiyle bütünleştirme, üyelerinin davranışlarını belirli bir kalıp 
çerçevesinde birleştirme, kendi yaşam biçimini dışarıda yayarak kendini 
diğer gruplara kabul ettirme amaçlarıyla gerçekleştirdiği eylemlerin 
toplamıdır. Kısaca belirtmek gerekirse örgüt ve kurumların toplumsal 

davranışları etkilemeye yönelik çabaları toplumsal propagandadır. 67 
 
 

“İletişimsel perspektiften bakıldığında, propaganda bir bireyin yada grubun 

tutumlarını belirleyip biçimlendirmek ve denetim altına almak için kitle iletişim 

araçlarından yararlanarak onların tepkilerini istediğimiz doğrultuda belirleyebilmek 

için gerçekleştirilen bilinçli bir girişim olarak tanımlamak mümkündür.”68 

 

Propagandayı özgün kılan; onun, 
• Bilinçli girişim olmasından 
• Başka grupların tutumları üzerinde kontrol kurmayı ve değiştirmeyi 

amaçlamasından 
• Tek tek bireylerin dışında kitleleri hedef almasından 

• Haberleşme ve günümüzde de kitle iletişim araçlarından 

yararlanmasından kaynaklanmaktadır.69 
 
Propaganda kişi ya da grupların fikir, tutum ya da davranışlarını etkilemeye 

yönelik iletişim aracı olarak tanımladığında ise halkla ilişkiler ve reklam 

kavramlarıyla benzeşmektedir. 

“... Propaganda korkutucu özelliği nedeniyle önce ad olarak yerini halkla 

ilişkilere bırakmıştır. Topluma egemen gücün varlığını ve düzeni sürdürebilmesi için 

zorunlu olan ideoloji aşılama işlevinin totaliter ülkelerde propaganda, çoğulcu yapıya 

                                                           
66 Domenach, J.M. “Politika ve Propaganda”, İstanbul, Varlık Yay., 1995, sf: 7 
67 Bektaş, Arsev, “Siyasal Propaganda”, Ankara, Bağlam Yay., 2002, sf:198-199 
68 İnceoğlu, Metin, “ Güdüleme Yöntemleri”, Ankara, Ankara Üniversitesi BYYO Yay., 1985, sf: 66 
69 H. Qualter, Trance,”Propaganda Teorisi”,Çev., Ü. Oskay, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Dergisi, 
Cilt:35. 1990,sf: 135 
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sahip ülkelerde ise halkla ilişkiler adı altında (yalnızca ad değiştirilmiş olarak) yerine 

getirdiği ileri sürülmektedir...”70  

“Gelişim süreci içinde propaganda sözlü geleneğe sahip toplumlarda, 

bireysel tutum benzeşmesini oluşturmak için doğa üstü ve dış güçlerin etkisiyle 

yerine getirilirken, antik çağda yazının icadıyla daha militanca bir niteliğe bürünmüş, 

halkı hermenötik, metoforik ve diyalektik fikirleri yaymak ve kanaatleri oluşturmak 

için bu kez yazıyı kullanmışlardır.”71  

“Propaganda özünde siyasal kavramdır. Partilerin propaganda çalışmaları 

seçim dönemlerinde yoğunlaşmakla beraber, fiilen partinin kurulduğu günden siyasal 

yaşamdan çekileceği güne kadar devam eder.”72 

“Propaganda belirli bir zamanda belirli bir gruba  seslenmek durumundadır. 

Seslendiği grubun büyüklüğü arttığı oranda motivler de o denli karmaşık bir nitelik 

kazanır. Bir ulus kadar büyük bir birime ulaşıldığında ise, propaganda toplumun 

birbirine çelişik yanlarına aynı anda seslenmek zorunda kalır.”73 İnceoğlunun 

vurgulamak istediği, propogandanın iletişimle içiçe, komplike bir kavram ve 

siyasetin ayrılmaz bir parçası  olduğudur. 

Bir çok siyaset bilimciye göre eylemsel ideoloji olarak ortaya çıkan 

propagandanın, siyasal süreç içinde çok farklı siyasal iletişim modellerine 

rastlanıldığı ifade edilmektedir. Örneğin siyasal değişimi yaratmaya yönelik “tahrik” 

ya da bütünleyici propagandadan bahsedileceği gibi, bilgi ya da ideolojilerin olumlu 

ya da olumsuz oluşuna göre de beyaz ya da siyah propagandadan söz etmek 

olanaklıdır. 

Propagandanın özellikleri göz önüne alındığında etkin bir propagandanın 

amacı,  

Dinleyicide yeni bir tutum geliştirmek 

• Dinleyicide mevcut olan tutumun şiddetini arttırmak 

• Dinleyicinin var olan tutumunu değiştirmek olarak gruplandırılabilir. 74 

                                                           
70 Kazancı, Metin, “Halkla İlişkiler” Ankara,A.Ü. İletişim Fakültesi Yay., 1996, sf: 58 
71 Gürgen, Haluk, “Propaganda”İstanbul, Kurgu Dergisi, 1990. Sayı:8, sf: 135 (Makale) 
72 Domanech, Jean Marle,”Politika ve Propaganda”, İstanbul,Varlık Yay., 1985 sf: 7 
73 İnceoğlu, Metin, “ Güdüleme Yöntemleri”, Ankara, Ankara Üniversitesi BYYO Yay., 1985, sf: 69 
74 Alemdar, Korkmaz, Erdoğan, İrfan,” Başlangıcından Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları”, 
Ankara, M.Y. Yay., 1998, sf: 52 
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Hiçbir görüşe sahip olmayan bir kişiye bir görüş aşılamak zor değilir.. 

Çünkü yerleşen tutumu değiştirmek için kişi, büyük bir direnç gösterecektir. Bunun 

nedeni ise hedef  kişinin kendi görüşlerinden farklı bir birleştirimle karşı karşıya 

gelmesidir. Propagandanın iddiasıyla kendi görüşü arasındaki fark bir tutarsızlık, 

bilişsel çelişki oluşturacağından kişide sıkıntı yaratacaktır.Tutarsızlıktan kurtulmanın 

yollarından birisi ileri sürülen fikri kabul etmek ya da direnmektir. 

Kişi; propagandanın görüşünü karşı görüşle çürüterek 

• Propagandacıyı reddederek 

• Mesajı saptırarak 

• Mantığa bürünüp savunma mekanizması geliştirerek reddedilebilir. 

Propagandanın etki derecesini ise propagandanın ögeleri tayin eder. Bunlar; 

- Kaynak 

- İletişim 

- Hedef 

- Ortam’dır 

Kaynağın saygın, güvenilir ve sevilen bir kişi olması, tutumların belirlenme 

ve değişimine katkı sağlar. 

 

- Siyasal İletişim Biçimi Olarak Propaganda: 

“Her alanda karşımıza çıkabilecek propagandanın en önemli özelliği siyasal 

nitelik taşımasıdır. Hükümet, parti, yönetim, baskı grubunun ve kamuoyunun 

davranışını kendi paralelinde değiştirmek amacıyla kullandıkları etkileme 

(güdüleme) tekniklerinin içerir.”75 

Her türlü siyasal yapı, kurum, normlar, ve roller etkileşimi ve gene her türlü 

siyasal kaynak ve değerlerin bileşeni olan siyasal sistemler, kendi iletişim örüntüsü 

içinde saptadıkları siyasalları planlı olarak gerçekleştirirken, buna ek olarak da 

meşruiyet, düzen ve devamı sağlayabilmek için propaganda kaynaklarına baş 

vurmaktadır. 

                                                           
75 İnceoğlu, Metin, “ Güdüleme Yöntemleri”, Ankara, Ankara Üniversitesi BYYO Yay., 1985, sf: 74 
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“Toplumsal yapının özünü oluşturan yönelen, yönetilen ilişkisinde, 

kamuoyunda davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan propaganda siyasi bir güç 

işlevi görmektedir.”76 

Yani propagandanın değişmeyen görevi; kitledeki bireylerin eylemlerini 

değiştirerek mevcut kuvvet dağılımını propagandacının siyasi yararına daha değişik 

bir biçime sokmaktadır.  

“İlk çağlardaki site demokrasilerinde güzel ve kışkırtıcı konuşma yapabilen, 

ikna yeteneği yüksek hatipler, iktidarların elde edilmesinde veya korunmasında 

önemli rol oynamışlardır. Yüksek hitabet gücü bugün de aynı öneme sahiptir. 

Geçmişin naif mekanizması tanımlanmış kurumsal yapısıyla propagandaya 

dönüşmüştür.”77 

 

Propaganda kitlelerin tutumlarını değiştirmeyi hedefler. Bu noktada 
propaganda siyasal reklamdan farklıdır; çünkü reklam ve halkla ilişkilerde 
tutum değiştirmeyi hedeflemekle birlikte (tabi bu kategoriye siyasal reklam 
da giriyor) bu değişimin özelliği kitlesel değil tek tek birey ya da kamulara 
dönük olmasıdır. Ayrıca propaganda beklenen davranış değişikliği 

konusunda da aceleci değildir.78  
 

 
“Siyasal yaşamda propogandanın etkin olabilmesinin ön koşulu kitlelerin 

dikkatini çekebilmesinde, onlarda güven uyandırabilmenin yanında kitlenin umut ve 

beklentileriyle örtüşmesi ve bunun için uygun ortamın yartılmasıdır. Bununla birlikte 

ister gizli ister açık iknaya dayansın propoganda da psikolojik bir yan mutlaka 

vardır.”79 

Otoriter rejimlerde monist görüşlerle demoralize olan halkı peşinden 

kolayca sürükleyebilen propagandanın aynı gücü çoğulcu toplumlarda 

sürdüremediğini vurgulamıştık.  

“... Çoğulcu toplumlarda propagandayı gerçekleştirmenin çok zor olmasının 

en önemli nedeni bu tür toplumlarda savunulacak ideolojinin bulunmayışı değil, kitle 

iletişim araçlarını tek elden yönetmenin olanaksız olmasıdır. Çağdaş oluşum, Hitler 

türü propagandaya asla izin vermemektedir...”( Oktay,2002) 
                                                           
76 Oskay, Ünsal, “Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş” Ankara, A.Ü. S.B.F Yay., 1973. sf: 269  
77 Özkan,Necati,”Seçim Kazandıran Kampanyalar”, İstanbul,MediaCat Yay., 2002, sf: 13 
78 Damlapınar, Zülfikar, “Basıın Seçmen Davranışını Etkileme Süreci”Konya, Selçuk İletişim Dergisi. 
Sayı:1. 2000 sf: 96 
79 Özkök, Ertuğrul, “İletişim Kuramları Açısından Kitlelerin Çözülüşü”, Ankara, Tan Yay., 1985, 
S.135–140 
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Jean-Marie Domenach “Politika ve Propaganda” isimli kitabında 
sistemli propagandanın geçtiğimiz yüzyılın başında ortaya çıkan bir olgu 
olduğunu anlatır. Yazara göre 20. yy.’ın en büyük fırtınaları olan komünist 
devrim ile faşizmi propaganda olmasaydı tasarlamak bile 
imkansızdı.Lenin,Bolşevizm’i eleştirebilmeyi, Hitler ise iktidarı ele 
geçirebilmeyi propagandaya borçludur. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük 
iki siyasal ve sosyal çalkantının yaratıcısı olan bu iki lider birer devlet 
adamı ya da savaş lideri olmalarından önce propaganda dehası olarak kabul 

edilir.
80

 

 
Propaganda da topluma yönelik mesajların tek yönlü ve tek merkezden 

yönetilmesi zorunludur. Halkla ilişkiler ya da siyasal reklamın aksine propaganda da 

tartışma yoktur. Duraksamaya yer verilmez. Halkın tepkisini gösterme yolları bilinçli 

olarak kapalı tutulur.  

İnceoğlu propagandanın temel kurallarını belirlerken özünde aynı olan 

nitelikleri sıraya dizmekte  ve siyasal propagandayı sistemaktikleştirmektedir: 

“Sempati, sentez, sürpriz, yineleme, birlik, zamanlama, abartma ve çarpıtma, 

basitleştirme ve tek hedef, uyumlaştırma, yayılma, devamlılık ve süreklilik siyasal 

propagandanın özellikleridir.”81 

Propaganda, şimdiye kadar gördüğümüz özelliklerinden çıkarıldığı 

kadarıyla kitle iletişim araçları olmaksızın var olmayacak bir tekniktir.  

“Siyasal propaganda da bilerek kitlelerin üzerine gidilir. Yığınlardan 

yararlanılmak istenir. Mesajlar süzülür, kitlelere gönderilen mesajlar toplumda 

propaganda konusunun tersi yönde düşünen bireyleri “hasta olarak” gören ve pasif 

konumdaki izleyiciye şırınga eden “Hipodermik İğne” (Lazarsfeld)82 kuramının 

ardından çok yol katetse de özünde hep aynıdır.” 

 

Propaganda, kitlelere belirli bir düşünce, davranış ve duygu kalıbını 
aktarmaya çalışırken, o düşüncenin karşıtı ya da seçeneklerini asla dikkate 
almaz. Propagandayı; Ed Martin, ‘ Propaganda, düşünmeyen sürüye, hazır 
görüler sunar’ şeklinde, Charles Siepman ise ‘Propaganda örgütlü 
inandırmadır’ biçiminde özetlemişlerdi.( Aktaran: Özkan) Gerçekten de, 
propagandanın özünde, fikirlerin tartışılmadan kabul edilmesini sağlamak 
vardır. Tartışmadan, sorgulamadan inanmak ise bütün dinlerde  var olan iman 

                                                           
80 Özkan,Necati,”Seçim Kazandıran Kampanyalar”, İstanbul,MediaCat Yay., 2002, sf: 13-14 
81 İnceoğlu, Metin, “ Güdüleme Yöntemleri”, Ankara, Ankara Üniversitesi BYYO Yay., 1985, sf: 76-
80 
82 Alemdar, Korkmaz, Erdoğan, İrfan,” Başlangıcından Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları”, 
Ankara.  M.Y. Yay., 1998. S.52 
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mekanizmasının aynısıdır. Ancak poropaganda, iman etmiş kitlelerle 

yetinmez. Kitlelerin sorgusuz inanarak, harekete geçmeseni sağlamaktadır.83 
 
 

“Domenach’ın deyimiyle örgütlenmiş bir kurum olan propaganda çağımızda 

hem kendisine eylem alanı bulmuştur, hem de çağdaş kitlesi ve eylem yollarını 

rahatlıkla belirlemiştir.”84 

 

- Propaganda Modelleri: 

 

Ortaya konan veriler propaganda konusunda genel bir kuram oluşturmanın 

zorluklarını göstermektedir. Bu nedenle genel kuram yerine çok değişkenli modeller 

geliştirilmiştir.  

Propaganda işleyişi iki değişkence şekillendirilebilir: Bunlar geleneksel 

(ağızdan kulağa) ve çağdaş iletişim (kitle iletişimi) olarak belirlenebilir.  

 

Özkök’ün bakış açısından şu açıklamalar yapılabilir. Bir toplumda 
propaganda sonucunda ortaya çıkan sonuçlar çalışma sonunda bizi dört 
sonuca götürür: 
1.Çağdaş ve geleneksel iletişim sistemlerinin aynı yönde olması. Bu duruma 
ender rastlanır. 
2.Çağdaş iletişim sistemleriyle gelenekselin karşıt yönde çalışması. Bu da 
sık rastlanan bir durum değildir. Yabancı işgali durumunda (Amerika’nın 
Afganistan’a girmesi sonrası oluşabilecek bir durum gibi…) olabilir. 
4.Kitle iletişim sisteminin monopolik bir yapıya sahip olması. Buna karşın 
geleneksel sistemin karşıt yönde ve parçalanmış olması. Genelde az 
gelişmiş ülkelerde görülür. 
5.Toplumda var olan iki iletişim sisteminin de parçalı yapılara sahip olduğu 

durumlar; demokratik yapılarda (özellikle Batı Avrupa gibi..) karşılaşılır.
 85 

 
 

“Dengeli ve olması gereken dördüncü seçenek elbette, ancak ülkemizde 

önceleri devlet tekelinde ardından özelleşme zincirinin tekelleşmesi ile yukarıda 

övülen dengeye ulaşmak en azından yakın gelecekte zor bir ihtimal . 

Kitle iletişim araçlarının etkisinin gücüne gönderme yapan bu bölüm 

göstermiştir ki iletişim araçlarının güçlü etkileri vardır.” 86 

                                                           
83 Özkan,Necati,”Seçim Kazandıran Kampanyalar”, İstanbul,MediaCat Yay., 2002, sf: 16 
84 Domenach, Jean Marie,” Politika ve Propaganda” İstanbul, Varlık Yay., 1995,sf: 7 
85 Keane, Jhon, “ Medya ve Demokrasi” İstanbul,Ayrıntı Yay., 1999,sf: 10 
86 Özkök, Ertuğrul, “ Yeni Bir Kültür” Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1978. 
sf: 19 
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Tez açısından bir sonuca ulaşmamızı sağlayacak Suskunluk Sarmalı, 

Gündem Oluşturma, Propaganda teknikleri ve yüzeysel olarak incelendiğimiz 

Eleştirel Yaklaşım ve Anadamar araştırmaları göstermiştir ki kitle iletişim araçları 

“imaj” üretim sürecinde baskın bir güce sahiptir.  

“Genel kanı imajın üretim ve oluşumunda televizyonun üstünlüğü 

yönündedir. Televizyonun popüler ve yüzeysel niteliklerine vurgu yapan bu yargı, 

siyasal karar alma aşamasında kararsız olanlar ve apolitik bireylerin televizyon 

iletilerine daha açık oldukları savı ile birleşmektedir. Yazılı araçlar ise, daha çok 

eğitim düzeyi yüksek kimseler üzerinde etkili olmaktadır.”87 

“Yine Millburn da araştırma sonuçlarının televizyon haberlerinin yapı ve 

içeriğinin bireylerin önemli gördükleri siyasal sorunlar ve bireylerin  bu sorunlara 

ilişkin siyasal akıl yürütme süreçlerinin karmaşıklığı üzerinde oldukça etkili 

olduğunu vurgulamaktadır.”88 

Benzer biçimde gazete okumanın (önceki bölümlerde vurgulanıldığı gibi) 

televizyon haberlerini izleme olasılığını arttığını ancak televizyon izlemenin gazete 

okuma üzerinde hemen hemen hiç etkisi olmadığını gösterir.  

“Iyengar’a göre siyasal yaşamda televizyonun etkilerinin görgül olarak 

saptandığı tek alan kamuoyudur. Televizyon, kamunun imgelem gücü olarak siyasal 

gündemi  etkili biçimde oluşturmaktadır.”89 

Kanıtlar siyasal süreçte seçici izleme sürecinin kısa süreli olabileceğini fakat 
uzun süreli kitle iletişim kampanyalarının bu etkileri bastırabileceğini 
göstermektedir. Araştırmacılar haber yorumlarının siyasal tutumlar üzerinde 
çarpıcı biçimde etkili olduğunu göstermiştir. “Olumlu tek bir yorum % 4’ün 
üzerinde bir tutum değişikliğine denk düşmektedir. Bu da imaj çalışmaları 
ile Kitle İletişim Araçları arasındaki sıkı bağın nedenini tekrar gözler önüne 

seren bir açıklamadır.”90 
Sonuç: Özellikle ülkemizden örnek verecek olursak 1995 seçimleri ve 

sonrası (televizyonların kapatılmasına varacak sonuçlar doğuran) ana haber 

bültenlerinden, köşe yazılarından gündeme gelen lider portreleridir. Artık siyasal 

kampanyalar iletişim araçları üzerinden sürdürülmektedir.  

                                                           
87 Yıldız, Nuran, “Liderler, İmajlar, Medya”, Ankara, Phoenx Yay., 2002, sf:62 
88 Milburn, Michael, A. “Kamuoyu ve Siyaset” Ankara., Çev: Ali Dönmez, Veli Duyan, İmge Yay., 
1998, sf: 230 
89 İrvan Süleyman, “ Medya, Kültür ve Siyaset”Iyengar, Shanto, “ Siyasette Erişim Yanlılığı: 
Televizyon Haberleri ve Kamuoyu”, Ankara, Alp Yayınevi, 2002,sf: 234 (Makale) 
90 Milburn, Michael, A. “Kamuoyu ve Siyaset” Çev: Ali Dönmez, Veli Duyan, Ankara, İmge Yay., 
1998, sf: 257 
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Tokgöz: “... Basın, belirli olay ve olgularla ilgili olarak birtakım haber ve 

bilgilerin sunulduğu bir araçtır. Bugün basın organları dünyada meydana gelen 

enformasyon akımını yoğurup sentez yaparak okuyucunun ayağına getirmekte, 

bireyin uzak veya yakın çevrelesinde olup bitenleri haber olarak vermekte, kısacası 

dünyayı tanımlamaya çalışmaktadır...”91 der.  

Kısacası basının birey yerine tanımlama yapması, imaj makerları medyayla 

bir bütün haline getirmektedir.Politik  haber olarak adlandırılan şey, ( özellikle seçim 

zamanlarında) profesyonellerin bir paket haline getirdiği ürünün ( siyasetçi) medya 

tarafından algılanması istenilen şekilde hazırlanmasıdır 

“Olayı haber yapan unsurları, aslında kendi içinde sınıflamak mümkündür: 

örneğin; haberin zamanlılığının sağlanabilmesi için habere konu olan olay ve 

olgunun yeni ve ani olmasına ihtiyaç vardır. Haberde bu özelliklerin yanı sıra diğer 

önemli bir nokta ise “Kamu yararıdır”. Bu kitle iletişim ve basın toplumu doğru bir 

şekilde, zamanında, ayrıntılı olarak bilgilendirmesiyle sağlanmaktadır.”92 Çeşitli 

toplumsal kuruluşlar, gruplar görüşlerini kendi bakış açılarıyla basın organlarından 

duyurarak kamuoyuna mal etmek istemektedir. Amaçlarını gerçekleştirmede de basın 

organlarına sahip olmak ya da en azından sahip olanla iyi ilişkiler kurabilmek 

böylece gerçeği değil kendi gerçeklerini kamoyuna duyurmak için çaba 

sarfetmektedir. Bu durumda basın organları; siyasi amaçlarla ya da kar duygusuyla 

olayları çarpıtma, değiştirme, tek taraflı sunma ve hiç sunmama yoluna da 

başvurabilmektedirler.  

“Iyengar’a göre; “hızlı gelişen haberlerde, patlamaya yol açan olaylarda 

haber daha etkili olabilirken, yavaş gelişen olaylar haber olsa da “haber değeri” ni 

taşımakta zorluk çeker.”93 

Lippman ise haber ve gerçek arasında bir ayrım yaparak, ‘haber ile gerçek 

aynı değildir, haberin işlevi, bir olayı iletme, gerçeğin işlevi ise saklı kalmış olguları 

gün ışığına çıkarma suretiyle birbirleri arasında bağlantıyı kurarak, insanoğlunun 

iletişimine olanak tanımak için gerçeğin resmini yapabilmektir’ demektedir.  

                                                           
91 Tokgöz, Oya, “Temel Gazetecilik” Ankara, İmge Yay., 1999. sf: 37 
92 Damlapınar, Zülfikar, “Basının Seçmen Davranışını Etkileme Süreci”Konya, Selçuk İletişim 
Dergisi. Sayı:1,2000, sf: 96 
93 İrvan Süleyman, “ Medya, Kültür ve Siyaset”Iyengar, Shanto, “ Siyasette Erişim Yanlılığı: 
Televizyon Haberleri ve Kamuoyu”, Ankara, Alp Yayınevi, 2002,sf: 234 (Makale) 
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Kitle iletişim araçları haberin tanımına uygun olayları seçerken pek kolay 

bir seçimle karşı karşıya değildir. Birçok olay arasından belli başlılarını yayın akışı 

içerisinde değerlendirmek durumunda olan kapı tutucular (editörler, vb...) bir 

elemeden sonra haberi ortaya çıkarırlar. Ortaya çıkan metin temel olarak şu sorulara 

cevap vermelidir. Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden?  

 



III. BÖLÜM 

 

HABER ÜRETİM SÜRECİ VE POLİTİK HABERLERDE İMAJA                        

BAKIŞ 

 

III. a) Haber Üretim Süreci ve Yanlılık Sorunu: 

Haber kavramı ile ilintili bazı bilgiler verilmeden önce haberle ilgili genel 

kavramsal açıklamalar yapılmalıdır. Buna göre kitle iletişim araçlarında yer alan 

haberlerin niteliği üzerine araştırma yaparken öncelikle haber olgusunun dikkatli bir 

şekilde olması gereken yere konulması ihtiyacı belirmektedir. Bu açıdan öncelikle 

haber diye tanımlanan olguyu bilimsel açıdan incelememiz gerekmektedir. 

Bunun için haber kavramının genel anlamı, nitelikleri, politik haberlerin 

doğası ve propaganda ile ilişkisi, haberi etkileyen faktörler, objektiflik kriterlerinin 

neler olduğu, haberde söylemin anlamı ve kapsamı, haber dağılım olgularının gözden 

geçirilmesinde fayda görülmektedir. 

III. a.1) Haber Kavramına Bakış: 

Haber genel olarak “insanların ilgisini çekecek güncel olan bir olayı veya 

olgunun edebileştirilmiş şekli olarak tanımlanabilir. 

Kitle iletişim araçları teorik olarak haber için kullanılabilecek en önemli 

konuma sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla basının güvenirliliğinde objektiflik son 

derece önemli bir unsuru oluşturmaktadır. 

 Millburn haberi; “değişik, bugün olup biten ve dünyada yeni olan herşey 
... olarak tanımlar. Bennet: “Haberlerde gözlenen görünürdeki büyük 
çeşitlilik gerçekte büyük ölçüde aynı bilgilerden oluşturulmuş bir büyük 
sınıflandırmadan başka bir şey değildir. Önemli olan bize verilen 
haberlerin bir demokrasi için uygun olmadıklarıdır. Yüzeysel, dar, 
klişeleşmiş, propaganda yüklü, çok az açıklayıcıdırlar ve eleştirel tartışma 
ya da halkı harekete geçirmek için düzenlenmemişlerdir. ” der.1 

 

Tokgöz: “Haber genel olarak ‘olayların hikâyesi veya özeti’dir der, 

Shramm’a göre, “ haber, bir olay değildir, olduktan sonra algılanabilen bir olgudur. 

Olayla özdeş değil, fakat olayın esas çerçevesi içinde tekrar kurulabilmesi 

 
 
 

                                                 
1 Milburn, Michael, A. “Kamuoyu ve Siyaset” Çev: Ali Dönmez, Veli Duyan, İmge Yay., Ankara. 
1998, sf: 231-232 



 68 

III. a. 2) Haberin Nitelikleri: 

 

Kitle iletişim araçlarının haber olarak yayın akışı içerisinde izleyici 

kitlelerine ulaştırdığı içerik bazı temel özellik ve ilkeleri barındırmalıdır. 

 

            Bunlar: Zamanlılık, yakınlık, önemlilik, sonuç ve insanın ilgisini 
çekme gibi haberi haber yapan belirgin nitelikler olarak ortaya çıkmaktadır. 
Kean de “Medya ve Demokrasi” kitabında, Pazar Ekonomisi cephesinden 
bakıldığında kamu yararı ilkesine dayanan, kamunun ilgisini çekecek, 
güncel olan olayların niteliğine sahip olabilecek bu haber tanımının sistemle 

paralel olduğunu savunur.2 
 
Politik haber süreci, politikacılar ve medya mensuplarının birbirine karşılıklı 

bağımlılık ilişkisi içinde bulunduğu bir süreç olup, her iki taraf da bundan yarar 

sağlamaktadır. Bir başka deyişle, her iki tarafın faaliyetleri, diğer tarafın haber verme 

ve alma konusundaki tutum ve davranışlarına bağımlıdır. Amerika’da 1990 tarihli 

araştırma, The New York Times ve The Washington Post gazetelerinin haber 

kaynakları incelenerek, her türlü haber toplama imkânlarına sahip olmalarına rağmen 

bunların haberlerinin yüzde doksanının kaynakların hesaplanmış ve özel 

düzenlenmiş kurmaca mesajlarına yer verdikleri yani haberlerinin çoğunun halkla 

ilişkiler kaynaklı olduğu ortaya çıkarılmıştır.(Oktay,2002,sf:104) 

 

III. a. 3) Haberde Yanlılık Sorununa Bakış: 

 

Medyayı toplumdaki özerk güç ve gerçeklerin yansıtıcısı olarak gören 

çoğulcular marksistlerin eleştirileri ile karşılaşmıştır. 

Medya çalışmalarında da pek çok yaklaşım yanlılığı “olguların aktarımına 

“yorumların sızması” olarak görüür. Mc Lean’a göre eğer öyküde yazarın yorumları 

ile anlatılan olgular arasında ayrım gözetilmiyorsa bu yanlı yazım biçimidir. 

(Hackett,1997-1998) 

Medya aracılığıyla yapılan iletişim süreci zihinlerimizde hayati 
anlamların yaratılmasına yardımcı olur. Bu anlamlar da dünyayı görme 
biçimini tanımlar. Hatta daha basit bir düzeyde eğlencenin vb... ne olduğuna 
dair düşünceleremiz de tanımlanabilir. Gazetelerdeki manşetler neyin 
önemli haber olduğunu düşünmemiz gerektiğini işaret eder. Haber 

                                                 
2 Tokgöz, Oya, “Temel Gazetecilik” İmge Yay., Ankara ,1999, sf: 34 
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fotoğrafları kimin ve neyin önemli kabul edilmesi gerektiği hakkında 

işaretler içerir.3 
Bennet: “Haberin demokrasinin ihtiyaçlarına hizmet edeceğini garanti 

edecek hiçbir kurumsal denetim veya kontrol mekanizması yok. Aksine haber, haber 

dünyasındaki ticari güçlerin politikacılar ve iletişim danışmanlarınca kemale 

erdirilen iletişim danışmanlarınca  teknolojilerinin, halkın beğeni ve eğlence 

alışkanlıklarının bir birleşiminin yönlendirdiği serbest bir çarktır. Politik bilgi, çok 

önemsiz ev eşyalarının dahi karşı karşıya olduğu kalite kontrol sistemleriyle 

karşılaşmadan üretilmekte pazarlanmaktadır.”  demektedir (Oktay,2002) 

Bu  olgu en çok “Dengesiz İletişim”  akışı ile kendini göstermektedir. 

“Amerika’nın üçüncü dünya ülkelerinden aldığı haberleri kendi sisteminin ürünü 

olan bakış açısıyla değerlendirmesi, hatta bu konuda gündem oluştaracak 

düzenlemeler yapması dengesiz iletişim çerçevesinde gerçekleşen çarpışmanın 

ürünüdür.”4 

İnal, Neumann ve Lazarsfeld’in çalışmalarından çıkardığı sonuca dayanarak 

şöyle demektedir, “Yanlılık zannedildiği gibi kitle iletişim örgütlenmesinin 

tepesinden değil, muhabirin kendi içinden başlar.”5 

Haber savunmadaki dengelilik ve taraflara eşit yer verme ise “yanlılık” 

araştırmalarında en sık karşılaşılan ölçüttür. Amerikan İletişim Yasası ve Federal 

İletişim Komisyonu’nun haberde hakkaniyete ilişkin benimsediği doktrin gazetecileri 

kamusal olarak önem taşıyan konularda karşıt tarafların görüşlerine yer vermeye 

zorlamıştır. Böylece tartışmalı konularda farklı taraftar cevap hakkına kavuşur ve bu 

yolla siyasal adayların temsilinde de eşitlik sağlanabilmiş olur.6 

 

Denis K. Mumby: “... Toplumsal gerçekliği yeniden üreten medya için 
doğası gereği kötüdür demek yanlış olur, ancak K.İ.A kapitalist toplum 
içinde oturtulduğu belirli konum itibariyle, statükoyu sürekli yeniden 
üretmek ve şeyleştirmek eğilimindedir.”7 der. Mumby’ın bu görüşü Elias 
Canetti’nin “İktidar Tektir” toplum grupları ya onun yanındadır ya da 
değildir.8 Görüşü ile birleştirilince medyanın örtük biçimde de olsa bir 

                                                 
3 Burton, Graeme, “ Görünenden Fazlası”, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1995, sf: 111 
4 Geray, Haluk, “Yeni Enformasyon Teknolojileri” Ankara, A.Ü. Basım Evi,1996. sf: 81 
5 İnal, Ayşe, “Haberi Okumak”İstanbul, Temuçin Yay., 1996 S.35 
6 Hacket, Robert A. “Haber Medyası Çalışmalarında Yanlılık ve Nesnellik”, Ankara, A.Ü. İletişim 
Fakültesi, Yıllık 1997–98. sf: 35. (Makale) 
7 Mumby, Dennis K., “Politik Haberlerin Metaforik Çözümlemesi”Ankara, A.Ü. İletişim 
Fakültesi.Yıllık. 2001, sf: 71 
8 Canetti, Elias, “Kitle İktidar” Çev: Gülsat, Aygen, İstanbul, Ayrıntı Yay., 1998, sf:281 
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yorum yapma, bir tarafa ilişkin olumlu noktaları göz ardı etmeye çalışması 
cevap bulmaktadır. 
Dooy ve Bradley yanlılığı tanımlama çalışmalarını tümüyle terketmiştir. 
Bunun yerine yanlılığı olumsuz yönden, nesnelliğin olmama durumu olarak 
açıklamışlardır(.Hackett,1997-1998) 
 
 

Medya gerçek dünyayı doğru ve dengeli biçimde yansıtabilir ve yansıtmalıdır. 
1.Yanlılığın denetlenmesi demokratik kurumlara kavuşmak için ve insanların 
yansız siyasal enformasyon alma hakları için çok önemlidir. 
2.Dengeli ve doğru haberciliğin önündeki en büyük engel oto sansür’dür 
3.Haber içeriğinde siyasal yanlılık belli bir siyasal aday, parti, politik tavır ve 

çıkar grubunu farkında olmaksızın diğerlerine tercih etmektedir.9 
 

III. b) Politik Haberin Doğası ve İmaj: 

 

Politik haberler herkes için gerçekten sosyal bir öneme sahip olduğundan, 

bir dürtü olarak ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Haberdeki insanlar, olaylar ve politik 

tartışmalar toplumsal hayatta doğrudan veya dolaylı bazı etkileri gündeme getirir. 

Fakat bireylerin bu uyumluluğu çeşitlilik gösterir. Sonuçta haber kolayca yorumlanır 

bir şekilde alıcıya ulaşmaz. Çünkü gazetecilerin politik haberleri kitle iletişim 

sürecinde de garip ve şaşırtıcı bir şekilde ele alma  eğilimleri vardır. Bunun sonucu 

olarak politik haberler herkes için önem arz eder. Ancak bu haberlerde anlam gerçeği 

her zaman, olduğu gibi yansıtmayabilir. Özellikle politik haberlerde kitle iletişim 

araçları olaylara partiyle yakın ilişki, ideoloji ve çok bilmişlik açısından 

yaklaşabilirler. Bu sonucun açıklamasını Belsey, gazetecilerin politik sürecin bir 

parçası olduğunu savunarak yapar.10 (Damlapınar,2000) 

Iyengar, makalesinde, Lang ve Lang’ın Amerika Başkanlık seçimleri 

üzerine yaptıkları çalışmalara dayanarak şunları söyler: 

“Politik haberlere kollektif hafıza arasında bir bağlantı vardır. Çünkü onlara 

göre haber yapıları var olanı yeniden şekillendirerek olayların kollektif hafızadaki 

durumun etkileyebilir...” 

 

Genelde medya haberlerine, özelde de politik haberlere yönelik en 
yaygın eleştirilerden biri bunların, toplumun sadece çarpık ve yüzeysel bir 
imajını sunabildiği yönündedir. Bu eleştirilerin dayanağı, medyanın, her 
gün meydana gelen yığınlarca olayın arasından ancak çok  sınırlı bir bakış 
açısıyla ve derinlik  yerine çarpıcılğı, sosyal önem yerine çekiciliğe ağırlık 

                                                 
9 Hacket, 1997-1998, agm,  sf:35 
10 Damlapınar, Zülfikar, “Basının Seçmen Davranışını Etkileme Süreci”Konya,  Selçuk İletişim 
Dergisi. Sayı:1. 2000. Konya, sf:96 
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vererek ve keskin analiz yerine formalite habercilği yaparak topluma 
yansıtmasıdır.../ Sosyolog Robert E. Park’a göre televizyon: “Bir 
bilgilendirme aracı değil bir aşina etme aracıdır...” / Nimmo ve Çomb.’a 
göre de: “Haberler mecazla, entrikalar, halk gelenekleri, mitler ve ana 
fikirler içerir...”/ Altheide ve Snow da: “Medya mantığı ’bize, gerçeğin, 

imajın gösterdiği şey olduğunu söyler ” demektedir.
11
 

 

 
Kapferer: “Politik haberlerde “söylentiler” sıkça görülecek bir içeriği 

oluşturmaktadır. Devletin tam olarak hangi kaynaktan yönetildiğinin bilinmemesi 

iddiasına dayanan “saklı iktidar” söylentileri, belirsizlikleri vurgulayan “gizli el 

söylentileri”, meşru seks söylentileri, iki yüzlülük söylentileri politik haberlerin 

doğasında önemli yer tutar (Özer,2000) Ne de olsa gazeteciler politik haberlerin 

kitlesel olarak algılanmasını sağlamak için jüri üyeleri gibi davranırlar ve olayları 

kendi politik görüşleri açısından yorumlayarak kendi okuyucularına iletme ihtiyacı 

duyarlar. 

Politik haberlerde söylentiye yer verilmez. Politik geleneğin açıkca 

konuşulmasını yasakladığı konular halk meydanına ancak söylem ya da içerik 

çözümlemesi ile deşifre edilebilecek şekilde iner 

“Politik haberler yapısı gereği propagandist özellikler taşıyabilir. Kamuoyu 

oluşumundaki önemli bir role sahip olan propaganda “beyin yıkama” deyimi ile 

özdeş anlamda kullanılmıştır. Hitler; cennetin cehennem olduğu hakkında 

propaganda ile kamuoyu sağlanabileceğini iddia etmektedir. Bu nedenle kitle iletişim 

araçlarının hedeflerinin propaganda unsuru taşıması muhtemeldir.”12  

Hegel, kitle haberleşme araçlarının ilki olan “gazete”nin 19.y.y.’ın 

başlarındaki konumunu şöyle anlatır: 

 

Yurttaşlarına sürekli aktaracağı mesajları olan bir devletin böylesi 
önemli bir kitle iletişim aracına kayıtsız kalması düşünülemezdi: ulus 
devletler, gazetelerin ortaya çıkışı ile birlikte, ya doğrudan yayını kendi 
tekellerinde tutarak, ya da özel girişimlerin yayın faaliyetlerini denetleyerek 
veya her ikisini birden yaparak alan üzerine ağırlıklarını koydular. Diğer 
yandan gazetelerin haber, yorum trafiği içinde yavaş yavaş şekillenmeye 
başlayan “dünya kamuoyu”, ulus devletlerin dışarıya yönelik propagandaya 

da önem vermeleri ihtiyacını hissettirdi...13  
 

                                                 
11 Oktay, Mahmut ,” Politikada Halkla İlişkiler”, Derin Yay.,İstanbul, 2002, sf.109-111 
12 Domenach, J.M. “Politika ve Propaganda”İstanbul, Varlık Yay., 1995, sf:41 
13 Bostancı, M. Naci,” Toplum, Kültür ve Siyaset”, Ankara., Vadi Yay., 1995, s.69 
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“Ulus devletin, doğuşundan itibaren hükmettiği insanlar karşısındaki 

nitelikleri, kitle iletişim araçlarının doğumuna ve yaygın bir şekilde ivme 

kazanmasına neden olmuştur.14” Bu konu daha önce propaganda bölümünde 

irdelenmiş olsa da “Politik Haberin” köklerinin sorgulanması açısından tekrar 

üzerinde durulmuştur. “Lerner’e göre etkin propaganda için kitlelerin dikkati çekilir 

ve kitlelerin güveni sağlanır. Schiller ise tam bu noktada kitle iletişim araçlarının 

içeriğinin manipülasyon ve propaganda amacıyla kullanılabileceğine dikkat 

çekmektedir.”15 Bu noktada propaganda ve politik haber iç içe geçirilmektedir. 

Dolayısıyla haber, Ulus Devletin halkı kontrol için kullandığı bir araç olarak 

tanımlamaktadır. 

Bu noktada politik haber için söylenebilecek; yanlı olduğudur. 

Propaganda yüklü olduğu söylenebilecek çoğu “Politik Haber” siyasi 

amaçların birer aracıdır. 

“Seçim döneminde uyuyan seçmenler propaganda yüklü kitle iletişim 

araçları aracılığı ile uyandırılır. Bu içeriğin özellikle “seçim dönemlerinde” siyasi 

iletişim ve siyasi haberlere yansıması kaçınılmazdır.”16 

“Özellikle politik liderlerin yansıtılması açısından “politik haberlerin” 

doğru, tarafsız ve nesnel olması gerekmektedir. Ancak politika söz konusu 

olduğunda haberin akışını ve içeriğini etkileyen bir takım unsurlar olması ve haberin 

nesnellikten uzaklaşması muhtemeldir: Bu unsurlar mesleki pratikler, rutinler, sosyal, 

kurumsal çevrelerin özellikleri ve ideolojisidir.”17  

Daha önce ele alınan kitle iletişim araçlarının toplumsal sistemlerle 

ilişkisinde onları etkileyen unsurlar, elbette bu araçların ürünü olan haberleri de 

etkileyecektir. Ancak haberde, bu belirleyici faktörlerinin yanı sıra metne konu olan 

gerçekliğin de önemli bir belirleyiciliği olmalıdır. 

“Fallows’a göre: Haber içeriğini etkileyen bu faktörler objektiflik 

kriterlerini gölgede bırakmaktadır. Bu husus göz ardı edildiğinde yönlendirme amacı 

açıkca ortaya çıkar ve kitle iletişim aracı kendi sınırlarını aşmış olur. Özellikle 

                                                 
14 Milburn, Michael A.,”Kamuoyu ve Siyaset”, Ankara,İmge Yay., 1998, sf:50 
15 Özer, Ömer,”Siyasal İletişim ve Basın”Konya, Selçuk İletişim Dergisi Yay., Sayı:, sf:97(Makale) 
16 Domenach, J.M. “Politika ve Propaganda”, İstanbul, Varlık Yay., 1995, sf:41 
17 İnal, Ayşe,”Haber Sosyolojisi Dersi”Teksirleri. A. Ü. İletişim Fakültesi. Ankara, 2001 
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politika söz konusu olduğunda kitle iletişim aracının konuya özel bir hassasiyet 

göstermesi, demokrasi açısından önemlidir.”18  

Politik haberlerde “imajın” işlenmesi az önce işlenen konuların yerlerine 

oturmasını sağlayacaktır. 

“İmaj konusunda, görüntü, kurgu ve söylem bilgi vermekten daha fazla işlev 

görür. Ayrıca imaj oluşumunda neyin gösterildiği kadar neyin gösterilmediğinin de 

önemi hatırlatıldığında”19 politik haberin, haberi oluştururken düzenlediği makro ve 

mikro yapı ayrı bir önem kazanmaktadır. 

 

İmaj oluşumunda oldukça etkili olan haberler, reklam alabilmek 
amacıyla izlenirlik oranını yüksek tutma gereksiniminde olan yöneticiler 
için çözülmesi gereken bir sorun olmayı sürdürmektedir. Bilgilendiriken 
aynı zamanda izlerkitleyi sıkmamaya va kaçırmamaya çalışan haber 
yönetimi ‘bilgi eğlencesi’ olarak tanımlanan yeni bir haber biçimini de 
üretmişlerdir…/ Gerçeği yeniden  kurarken, tanımlarken haberin yapım 
sürecinde nesnellik, tarafsızlık ve dengelilik değerlerini gazetecinin 
tutumunu belirleyen haber değerleri olarak tanımlamak soyut ideallerden 
başka bir şey olmamaktadır. Son yıllarda gazeteciler de nesnel 
olamadıklarını görererek ‘doğruluk’, ‘denge’, ve ‘ hakkaniyet’ gibi daha 

kolay savunulabilir ilkelere sarılmaktadırlar. 20 
 
 

Bu durumda televizyonda kurgucuların, gazetelerde ve dergilerde 

fotoğrafçıların önemi de tartışılmaz olmaktadır. 

“Yani imaj oluşumunda televizyon gazete ve dergiler, belirli metaforik dil 

yapıların kullanarak, üzerlerine sembolik görsel yapıları* da inşa ederekgörevlerini 

yerine getirmektedir.”21 

 

Başarılı imaj danışmanları iletişim araçlarından akan bilginin 
anlamlandırmadaki yetersizliğini kullanarak olayların arka planı ve 
bağlamına ilişkin bilişsel ögeleri de düzenleme yeteneğine sahip 
olabilmektedir. Örneğin A partisinin liderleriyle ilgili arka planı öyle güven, 
sempati ve içtenlik ögeleriyle kurar ki, o lidere ilişkin yolsuzluk haberi 
liderle ilişkilendirmekten çok iletişim aracının kendisine duyulan 
güvensizlikle ilişkilendirilebilmektedir. Daha önce belirtilen “İmaj 
oluşumunda neyin gösterildiği kadar, neyin gösterilmediği de önemlidir” 
saptaması anımsandığında, televizyonda kurguların, gazete ve dergilerde 

                                                 
18 Özer, Ömer,”Siyasal İletişim ve Basın”Konya, Selçuk İletişim Dergisi Yay., Sayı:, sf:97(Makale) 
19 Robins, Kevin, “İmaj”, Çev: Nurçay Türkoğlu,İstanbul,  Ayrıntı Yay., 1999, sf:28-29 
20 Yıldız, Nuran, “Liderler, İmajlar, Medya” Ankara,,Phoenx Yay., 2002, sf:66 
* Not: Makro Yapı: Başlık, Altbaşlık ve Fot. Gibi Haberde İlk Göze Çarpan Öğelerdir. Mikro Yapı 
ise, Haberin İçeriğini Oluşturan Öğeleri İçerir. 
21 Mumby, Denis K., “ Politik Haberin Metaforik Çözümlemesi ”, Çev :Gülcan Seçkin,Ankara,  A. Ü 
Yıllık, 2001, sf: 73 
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fotoğrafların önemi de tartışılmaz olmaktadır. “Haber fotoğraf olmadan 

güçsüzdür ve görsel olanaklar olmazsa bir öykü kolay anlatılamaz.
22  

 
 

Ülkemizden bu konuda verilecek örnekler, yayın organlarının liderlere 

yakınlığı ayarlama sorunları nedeniyle genelde olumsuz nitelikte olacaktır. 1995 

seçimlerinde iki ulusal kanalın iki ayrı siyasi parti adına yayın yapar hale gelmeleri 

(ATV- Kanal D ) ve lider profilinin mükemmele yakın çizimi, Türkiye’de “politik 

haber” sınırlarının anlaşılmadığına işarettir. 

 

             Yine 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde, Ecevit’in (Hürriyet, 
Milliyet ve Radikal Gazetelerinde) yürüyemez görüntüleri, gafları, 
yalpalamaları, Çiller’in gafları ve abartılı vaadleri, Kutan ve Erbakakan’ın 
ikili yalnızlıkları, Erdoğan’ın güç ve iktidarı, Baykal’ın sportif kişiliği ve 
yenilenen yüzü, seçim sonuçlarına odaklı bir akışla makro ve mikro 
düzlemde K.İ.A’da örgütlü olarak karşımıza çıktı. Lider imajlarına odaklı 
olarak da seçim sonuçları ülkeyi tek parti iktidarına taşıdı. Bu da 
göstermektedir ki haberlerin yapısı  günümüz “imaj üretiminde” bir 

fabrikasyona neden olmaktadır.23 
 
 
İmaj fabrikasyonunun temelinde yatan sebep raiting oranını yüksek tutmak 

isteyen haber örgütlenmesinin tepesindeki mekanizmalardır. 

Artık haber konsantre bir yapıda olmalıdır: hızlı, kısa, yoğun. 

Gerçek, olayın en ilgi çekici yönünden parçalardır. Haberi izletecek olgu; 

şiddet, eğlence ve dramdır. 

Bu ortamda yaratılan akışkan imajlar haberin hızlı ve yoğun yapısı içinde 

çoğu zaman kabul görmektedir. Bu bazen dolu bir miting alanında halkıyla 

kucaklaşan “lideri” kabul ettiren , bazen de çok küçük bir kitle ile küçülen ya da 

uzun konuşmaları içinde gafları ile boğulan, siyasetten anlamayan siyasetçiyi 

kodlayarak izleyici yönlendiren bir mekanizmadır. 

 

 

 

 

                                                 
22 Yıldız, Nuran, “Liderler, İmajlar, Medya”, Ankara, Phoenx Yay., 2002, sf:67 
23 Bennet, W. Lange,” Public Opinion in American Politics”,New York. Harcourt Brace Jovanovich 
s.38 
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Araştırmada bir diğer dikkat çekilmeye çalışılacak nokta basının görevini 

yerine getiriyormuş gibi yaptığı haber imal sürecinde, döneme göre gerçekleri nasıl 

sunduğu olacaktır.1999’da da onlarca hastalığı olan Ecevit’in sağlığından hiç 

bahsetmeyen, sadece geçmişteki başarılarına (Kıbrıs Fatihi Geri Döndü! gibi)  

gönderme yapan medyanın, ülkedeki dengeler medyanın beklentisinin tersi yönünde 

değişince görmediği pek çok hastalık, tik ve olumsuz kişilik özelliklerini ortaya 

koyacak davranışları, gerek fotoğraflar gerek gaflar gerekse diğer siyasi çıkışlarla 

ortaya dökmeye başlamasıdır. Bu bölümde basının değişen koşullara göre gerçeği 

kurgulama süreci adım adım haberler ile izlenmeye çalışılacaktır. 

 

Haberler değerlendirilirken serbest metin analizi yapılarak açık ve kapalı 

uçlu haberler ile başbakanın nasıl şekillendirildiği gözler önüne serilecektir. Makro 

yapı oluşturulurken seçilen vurgulamalar, mikro yapıların satır aralarında yüklü 

yorumlar çözümlenmeye çalışılacaktır. Seçilen haber metinleri bölümlere ayrılarak 

medyanın değişik dönemlerde değişik davranış kalıpları ortaya koyduğu 

açıklanacaktır: 1999 Seçimlerinde Karaoğlan kodlamaları ile Bülent Ecevit’i 

küllerinden yaratan bu üç gazetenin 2001 Şubat’ında aynı siyasiyi hasta ve yaşlı 

adama çevirmesi üzerinde durulacaktır. Bu zaman aralığında değişen metin dili, 

fotoğraf kurguları irdelenecektir.  

 

Arşiv araştırmasında haberler çözümlenirken makro yapı: fotoğraf, üst 

başlık, başlık, alt başlık ve metin sıralaması ile verilecektir. Fotoğraf ya da üst başlık 

olmaması durumunda sıralama kaldığı yerden devam edecektir. Makro yapıların 

başına ayrıca ne olduklarını belirten bir başlık ya da kısaltma koyulmayacaktır. 

 

Bu bölümde araştırmanın temel hipotezlerini doğrulamak amacıyla 636 haber 

incelenmiştir. Bu haberler incelenirken hangisinin Ecevit’in eskiden beri var olan imajını 

yeniden ürettiği, hangisinin ise Ecevit imajına ilişkin yeni kodlar geliştirdiğinin altı 

çizilecektir. Ecevit haberlerinde Ecevit’e yüklenen olumlu ve olumsuz niteliklerin, 

adlandırmaların, sıfatların neler olduğuna da bakılacaktır. 
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Üzerine durulan bu kavramlar karikatürlerde de kendini gösterecektir. Zaman 

Gazetesinin internet düzenlemesinde ilgi çekici siyasi karikatüre rastlanmadığından 

değerlendirme iki gazete arasında yapılacaktır. Cumhuriyet ve Hürriyetin dört yıllık 

arşivinden 98 Karikatür incelenmiştir. Bunlardan 51’i Cumhuriyet’te, 47’ si 

Hürriyettedir. Çizimlerden dikkat çekenlerden rastgele seçilen 33 tanesinin 

çözümlemesi yapılacaktır.  

 



IV. BÖLÜM  

YAZILI BASIN HABERLERİNDE ECEVİT İMAJININ TEMSİLİ 

 Araştırma, Abdullah Öcalan’ ın yakalanması ile başlayan ve iktidar 

olmasını sağlayan 1999 Seçimleri ile başlayacak, 2001 Şubat Krizi ile devam edip, 3 

Kasım 2002 Seçimleri ile sona erecektir. Asıl ağırlık verilen bölümler seçim 

kampanyaları, kriz ve yaşlanma süreci olacaktır. Ağırlık merkezinin bu şekilde 

belirlenmesinin nedeni, inceleyeceğimiz yazılı organların haberi (fotoğraflar ve haber 

dili vasıtasıyla) kitleleri etkilemek için bu dönemlerde bir silah olarak kullanmasıdır. 
Ayrı uçlarda oldukları için farklı haber diline sahip Hürriyet, Zaman ve 

Cumhuriyet gazeteleri incelenmek üzere seçilmiştir. Arşiv araştırması, yapılırken 

özellikle kriz anlarında (seçimler, ekonomik ve siyasi krizler) üç gazetenin haber 

üretim süreçlerindeki benzerlikleri ortaya koymak hedeflenmektedir. Arşivlerden 

derlenen haberler aracılığı ile, yazılı basının Ecevit’in imajını örgütleme sürecindeki 

haber metni imal süreçlerindeki değişiklikleri ortaya koyulacaktır. Araştırmaya 

başlamadan önce belirtilmesi gereken önemli bir nokta, bu üç gazetenin diğer 

haberlerde yine farklı bakış açıları ile metin imal ederken yukarıda belirtilen kilit 

zamanlarda sadece Ecevit haberlerinde, ya da Ecevit konulu köşe yazılarında benzer 

metin ağları geliştirdikleridir. Ancak bu karşılaştırma tez sınırları içinde 

yapılamayacaktır. 

Araştırma boyunca üç gazetenin tavırlarının hangi dönemlerde ortak, hangi 

dönemlerde farklı olduğuna da bakılacaktır. Araştırma dönemlere ayrıldığında Merve 

Kavakçı ve Fethullah Gülen olaylarında sağ görüşlü yayın organı Zaman’ın 

haberlerine ağırlık verilecektir. Bu dönemde diğer iki gazetenin haber dili ile Zaman 

Gazetesinde yer alan haberlerin dilinde bir farklılık olup olmadığı incelenecektir. 

Serbest metin analizi yapılırken özellikle köşe yazarlarının dilindeki 

değişime dikkat çekilecektir. Ali Sirmen, Cüneyt Arcayürek, Ertuğrul Özkök ve 

Emin Çölaşan en çok irdelenen yazarlar olacaktır. Bu kamuoyu önderlerinin 1999 

Seçimleri öncesindeki yazıları ile 2001 Krizi sonrası yazıları ve Yaşlı Ecevit 

kodlamalı yazılarına özellikle dikkat çekilecek farklı dönemler arasındaki metin dili 

farklılıkları gözler önüne serilecektir. 
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Araştırmada bir diğer dikkat çekilmeye çalışılacak nokta basının görevini 

yerine getiriyormuş gibi yaptığı haber imal sürecinde, döneme göre gerçekleri nasıl 

sunduğu olacaktır.1999’da da onlarca hastalığı olan Ecevit’in sağlığından hiç 

bahsetmeyen, sadece geçmişteki başarılarına (Kıbrıs Fatihi Geri Döndü! gibi)  

gönderme yapan medyanın, ülkedeki dengeler medyanın beklentisinin tersi yönünde 

değişince görmediği pek çok hastalık, tik ve olumsuz kişilik özelliklerini ortaya 

koyacak davranışları, gerek fotoğraflar gerek gaflar gerekse diğer siyasi çıkışlarla 

ortaya dökmeye başlamasıdır. Bu bölümde basının değişen koşullara göre gerçeği 

kurgulama süreci adım adım haberler ile izlenmeye çalışılacaktır. 

 

Haberler değerlendirilirken serbest metin analizi yapılarak açık ve kapalı 

uçlu haberler ile başbakanın nasıl şekillendirildiği gözler önüne serilecektir. Makro 

yapı oluşturulurken seçilen vurgulamalar, mikro yapıların satır aralarında yüklü 

yorumlar çözümlenmeye çalışılacaktır. Seçilen haber metinleri bölümlere ayrılarak 

medyanın değişik dönemlerde değişik davranış kalıpları ortaya koyduğu 

açıklanacaktır: 1999 Seçimlerinde Karaoğlan kodlamaları ile Bülent Ecevit’i 

küllerinden yaratan bu üç gazetenin 2001 Şubat’ında aynı siyasiyi hasta ve yaşlı 

adama çevirmesi üzerinde durulacaktır. Bu zaman aralığında değişen metin dili, 

fotoğraf kurguları irdelenecektir.  

 

Arşiv araştırmasında haberler çözümlenirken makro yapı: fotoğraf, üst 

başlık, başlık, alt başlık ve metin sıralaması ile verilecektir. Fotoğraf ya da üst başlık 

olmaması durumunda sıralama kaldığı yerden devam edecektir. Makro yapıların 

başına ayrıca ne olduklarını belirten bir başlık ya da kısaltma koyulmayacaktır. 

 

Bu bölümde araştırmanın temel hipotezlerini doğrulamak amacıyla 636 haber 

incelenmiştir. Bu haberler incelenirken hangisinin Ecevit’in eskiden beri var olan imajını 

yeniden ürettiği, hangisinin ise Ecevit imajına ilişkin yeni kodlar geliştirdiğinin altı 

çizilecektir. Ecevit haberlerinde Ecevit’e yüklenen olumlu ve olumsuz niteliklerin, 

adlandırmaların, sıfatların neler olduğuna da bakılacaktır. 
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Üzerine durulan bu kavramlar karikatürlerde de kendini gösterecektir. Zaman 

Gazetesinin internet düzenlemesinde ilgi çekici siyasi karikatüre rastlanmadığından 

değerlendirme iki gazete arasında yapılacaktır. Cumhuriyet ve Hürriyetin dört yıllık 

arşivinden 98 Karikatür incelenmiştir. Bunlardan 51’i Cumhuriyet’te, 47’ si 

Hürriyettedir. Çizimlerden dikkat çekenlerden rastgele seçilen 33 tanesinin 

çözümlemesi yapılacaktır.  
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  IV a)Ecevit’in Siyasi Geçmişine ve Politik Karakteristiğine  Bakış: 

 

Kasım Gülek tarafından partiye tanıtılan ve desteklenen 1957 seçimlerinde 

Ecevit Ankara Milletvekili olarak Meclis'e girer. 

27 Mayıs 1960 sabahı Türkiye tank sesleriyle uyanır. Ecevit, o sabah İsmet 

İnönü'nün evindedir. Kendi ifadesine göre Paşa, o sabah olan bitenden huzursuzdur. 

Ecevit ise 27 Mayıs'ı bir' halk hareketi' olarak görmektedir. 

27 Mayıs 1960’dan sonra yeniden şekillenen MBK, Meclis'in 

oluşturulmasına karar verir. İlk toplantısını 6 Ocak 1961'de yapan Kurucu Meclis'in 

görevi yeni Anayasa'yı yapmaktır. Ecevit de aralarındadır. Anayasa, darbenin birinci 

yıldönümünde kabul edilir. 12 Haziran'da da siyasi partilerin yeniden kurulmasına 

izin verilir Seçimler 15 Ekim 1961'de yapılacaktır. Hiçbir partinin tek başına oy 

alamadığı seçim sonunda oyların yüzde 36.7'sini alan CHP, Adalet Partisi ile 

koalisyon kurar. İnönü başbakanlığındaki hükümette, Ecevit Çalışma Bakanlığı'na 

getirilir. Bakanlık koltuğundaki Ecevit, 36 yaşındadır. Bu arada krizlerle sarsılan 

hükümet üç kez dağılıp kurulur ancak her seferinde Çalışma Bakanı aynıdır: Bülent 

Ecevit. 

1965'lere gelindiğinde CHP ile 'sosyal demokrat' kavramı yan yana ifade 

edilir olmuştur. 1965 genel seçimlerinin hemen öncesinde 29 Temmuz 1965'te Genel 

Başkan İsmet İnönü, CHP'nin çizgisinin 'ortanın solu' olduğunu ilk kez dillendirir.  

Ancak muhalefette partiyi komünist olmakla suçlar. Ortanın solu 1965 seçimlerinde 

CHP’ye muhalefeti getirir. DP'nin mirasını sahiplenen AP, seçimlerden açık ara bir 

zaferle çıkar.  

Bu gelişmeler ortanın solu ve dolayısıyla Ecevit’in suçlanmasına neden 

olur. CHP içinde artık bölünme başlanmıştır. Ecevitçiler ve İnönücüler. İşte “bir 

bölen” yakıştırması da o günlerin eseridir. 

18 Ekim 1966'da toplanan Kurultay, tekmeli, yumruklu, kıyasıya bir söz 

düellosuna sahne olmuş, alkışlanan adam ise Ecevit olmuştur. (Ecevit 2000 

sonrasında tekmeli yumruklu kurultayların başrol oyuncusu olarak karşımıza 

çıkacaktır.Ancak basın 1999 seçimlerinde “bir bölen” gibi kodlamalardan, kurultay 

olaylarından hiç bahsetmeyecektir. Kriz dönemine kadar…) 
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Genel sekreterliğe seçilen Ecevit CHP’nin ikinci adamı olmuştur. CHP o 

dönemde yapılan 1969 seçimlerinde de AP’ ye yenilir. Hezimet parti içi bölünmeyi 

ve sorunları iyice körükler. Ancak galip hükümette de işler çok iyi değildir. Ülkedeki 

sosyo-ekonomik dengeler hızla sarsılırken AP hükümeti de yolun sonuna gelmiştir. 

Ülke 12 Mart’a doğru hızla ilerlemektedir.  12 Marttan sonra kısa bir süre de olsa 

Milli Şef ile ortak hareket eden Ecevit seçimlere yalnız girecek ortamı kendine 

hazırlar. 14 Mayıs 1972’de “Ya ben  ya Bülent” diyen İnönü’yü hayal kırıklığına 

uğratan kurultay, Ecevit’e siyasetin yollarını sonuna kadar açar. 

1973 Seçimleri Ecevit’in siyasal hayatı için bir dönüm noktasıdır: 

Karaoğlan Efsanesinin doğuşu da o döneme rastlar. Seçim alanına gelip Karaoğlanı 

görmek istiyorum diyen bir yaşlı kadının kimi kastettiği anlaşıldığında, Ecevit 

üzerine tam oturacak kodlamayı bulmuştur:Halkın KARAOĞLANI. Halk 

Karaoğlan'ı tuttuğunu sandıkta gösterir ve CHP seçimlerden yüzde 33.3 oy oranıyla 

birinci parti olarak çıkar. Aslında Ecevit'in halkçı kimliği 1963'te Çalışma Bakanı 

olarak görev aldığı sıralarda şekillenmeye başlar. Halkın önemli bir bölümünü 

oluşturan işçilere, özgür sendika hakkı, grevli, toplu sözleşmeli sendikacılık yapma 

hakkını veren yasalara imza atan Ecevit, halktan yana olduğu mesajını ilk olarak bu 

icraatlarıyla verir.  

Ecevit'in yaşlı bir kadından aldığı Karaoğlan ismi, bir yıl sonra başbakanlığı 

döneminde yaşanan Kıbrıs olayıyla pekişir, Karaoğlan'a bir de “Kıbrıs Fatihi” 

eklenir. CHP tek başına iktidar olamadığı için Erbakan'lı MSP'yle koalisyon 

hükümeti kurar ve Karaoğlan başbakan olur. 1974 yılının Temmuz'unda Türkiye'nin 

Kıbrıs'taki çıkarlarını korumak için harekete geçeceğini açıklar. 20 Temmuz 1974'te 

tarihi Kıbrıs Çıkarması yapılır. İngiltere ve ABD'nin harekât yapmama konusunda 

ikna edemediği Ecevit, tarihi bir karara imza atar. Artık Karaoğlan'ın yanı sıra Kıbrıs 

Fatihi, Mücahit Ecevit olarak da anılmaya başlar. Kıbrıs zaferiyle esmeye başlayan 

olumlu rüzgârı kullanmak için erken seçime gitmek ister ve rakipleri tarafından 

"Kıbrıs'ı sandığa taşımakla suçlanır. (Ecevit’in Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının 

ardından yaşadıkları da aynıdır. Tarih tekerrür etmektedir.) 

Ancak Kıbrıs etkisi çok uzun sürmez. Ülkede süre giden sorunlar karşısında 

1974 sonbaharında istifa eder. Ecevit muhalefetteyken Demirel'in liderliğinde 

kurulan 1. Milliyetçi Cephe (MC) hükümetine ağır eleştiriler yöneltir. Bu arada 
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çalışmalarını sürdürür ve 1977 seçimlerinde CHP tek başına iktidar olamayacak bir 

oy alır. Azınlık hükümeti kurulur. Ancak ülkede hala huzur ortamı oluşmamıştır. Bir 

yandan sağ ve sol gruplar arasında süren çatışmalar artmakta diğer yandan ekonomik 

çöküntü belirginleşmektedir. Bu Ecevit ne zaman iktidar olsa ülke kötüye gidiyor 

söylentilerinin doğmasına neden olur. (Tez boyunca incelenen pek çok haberde de 

dikkat çeken kodlamalardan biridir bu. Kuyruklar ve Ecevit özdeşleşmesi, 2000’lerde 

krizler ve Ecevit eşleştirmesine döner.) 

12 Eylül dönemi Ecevit’in siyasetten uzak kaldığı bir zaman dilimidir. 

Yasaklı bir lider olan Karaoğlan o dönemde DSP’yi kurmak için çalışmaya başlar. 

Ecevit yasaklı olduğu için partinin görünen ilk başkanı Rahşan Ecevit 14 Kasım 

1985’te DSP’nin kuruluş dilekçesini verir. Siyasi yasaklar kalkıp Bülent Ecevit genel 

başkan olduğunda Rahşan Ecevit baştan beri yürüttüğü parti işlerine devam eder. 

Ecevit karısı ile devleti yöneten başbakan sıfatını ilk bu dönemlerde kazanır. (Basın 

tarafından 1999’da gündemden uzak tutulan bu konu kriz sonrası yeniden gündeme 

oturtulur.) 

Seçim kampanyası çok renkli geçer. Mavi gömlek, kara kasket o günlerden 

kalma bir bilinç yoklayıcıdır. Seçilen güvercin amblemi de halkın o dönemler 

özlemle söz ettiği ‘barışa’ gönderme yaptığından zihinlerde Ecevit’le bütünleşerek 

yer eder. Parti 2004’te Ecevit parti liderliğini bırakana kadar eşi ve kendisinin 

kontrolünde kalacaktır. 

5 Ocak 1989’da yeniden siyasi arenaya dönen Ecevit 26 Mart 1989’da 

yapılan yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkar. 1991 seçimlerinde SHP ile bir 

türlü birleşemeyen Ecevit seçimlere yine yalnız girer.1993’te SHP ile CHP birleşir 

ancak Ecevit yine tek adamlıktan yanadır. (Yine vurgulanması gereken bir noktadır: 

1999 seçimlerinde siyasette tek olmak konusundaki inatçılığına deyinilmeyen 

Ecevit’in bu yönleri 2001’de sıkça zikredilmeye başlayacaktır) 

RP, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinden galip çıkar. Yolsuzluklarla yıpranan 

ANAP’ı es geçen Ecevit son bir hamle yaparak, DYP'lilere çağrı yapar ve Refahyol 

Hükümeti'ne güvenoyu vermemelerini ister. Ecevit'in çağrısı RP ile ortaklıktan 

rahatsız olan DYP'lilerce desteklense de 8 Temmuz 1996'da Refahyol Hükümeti 

kurulur. Ancak RP’nin Sincan olayları ve Aczimendi tarikatının aykırı çıkışları ile 

hedef haline dönüşmesi ve ülkenin 28 Şubat sürecinden geçmesi DYP- RP 
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koalisyonunun sonu olur. Demirel, Erbakan'ın istifasını kabul eder, hükümet kurma 

görevini, Anayasa'nın 104. maddesindeki "Cumhurbaşkanı devlet organları arasında 

uyumlu çalışmayı gözetir" ifadesine dayanarak, "Ülkedeki gerginliği giderecek" olan 

Mesut Yılmaz'a verir. Yılmaz, çıktığı liderler turu sonrasında Çiller'i ikna edememiş 

ancak, 30 Haziran 1997'de CHP'nin dışarıdan desteğiyle ANAP-DSP ve DTP 

hükümeti kurmayı başarmıştır. 

ANASOL-D'nin ilk icraatı, RP'nin güçlü muhalefetine ve Cuma 

Eylemlerine rağmen, kesintisiz 8 yıllık Eğitim Yasasını Meclis'ten geçirmek olur.  

Ancak o dönemde ortaya çıkan yolsuzluklar erken seçimi gündeme getirir. Uzun 

tartışmalar, formüller sonucu karar verilir: 18 Nisan 1999'da sandık başına 

gidilecektir. 

Çakıcı olayı ile Yıpranan ANAP, en büyük darbeyi basından alır. 10 Kasım 

1998'de iki televizyon kanalında yayımlanan ve Çakıcı- Yılmaz ilişkisini ortaya 

çıkaran ses bandı, ANASOL-D'nin de sonunu getirecektir. 25 Kasım 1998'de 55. 

hükümet düşürülür. Ecevit ise hükümet kurmakla görevlendirilir, 11 Ocak 1999'da 

56. hükümeti kurar. Ecevit, 20 yıl sonra Başbakanlık koltuğundadır. 

18 Nisan 1999 seçimlerinden DSP, 21.71 oy oranı ve 136 milletvekili ile birinci parti 

olarak çıkar. Karaoğlan yıllar sonra ilk kez iktidardadır. 

Ecevit'in 1970’lerde seçtiği yalnızlık onun kişiliğinin de en önemli 

özelliklerinden biri olur. Etrafında gerçekten yakın kimsenin olmayışı bir yönüyle 

eleştirilir, Ecevit ise zaman zaman yapılan söyleşilerde bunu “Ona buna çıkar 

sağlıyor demesinler diye yapıyorum” demektedir. ("Ecevit yemez, kimseye de 

yedirmez" geçmişten 2001 krizine kadar taşınır. Kriz sonrası “ Yemez yiyene de ses 

çıkarmaz” şeklinde değişikliğe uğrar.) 

Parti ilk kurulduğu yıllardan beri aile partisi eleştirisi ile karşı karşıya kalsa 

da bu Ecevitleri etkilemeyecektir. Ecevit çifti 2004 Nisan’ına kadar aile iktidarını 

sürdürecektir. 

  Ecevit’in sadeliği giyim tarzında da kendini gösterir. Kışın hiç vazgeçmediği 

kasketi, tıpkı gök mavisi gömleği gibi Ecevit'in alamet-i farikalarından biri olur. 

Ecevit kasketi, gençliğini 70'lerde yaşamış kuşağın bir bölümünün gardırobunda 

yerini alır. Ecevit'in adını verdiği bir başka şey de bıyık şeklidir. 70'li yıllardan beri 

değişmeyen "Ecevit bıyığı" stili o dönemde yine pek çok genç tarafından taklit edilir. 
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Ecevit imaj çağının 20 yıl öncesinde ciddi bir imaj örgütlenmesi ile halkın belleğinde 

yarattığı kodlamalarla hep ön planda olacaktır. (Bu imaj hastaneye yatırıldığı ve 

krizin patladığı dönemlerde modifikasyona uğrayacak ve son şeklini Kasım 2003 

seçimlerinde alacaktır. 70’lerin kahramanı “Karaoğlan”, 2000’lerin Osmanlı’ya 

benzetilen yaşlı ve hasta adamıdır.) 
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IV b) Ecevit’in İmajına Etki Eden Haberler: 

 

IV b. 1)Abdullah Öcalan’ın Yakalanması Ve Karaoğlan’ın Dönüşü: 

 

Karoğlan’ın dönüşünü anlatan bu bölüm Ecevit’in geçmişten gelen olumlu 

tanımlamalarla ele alındığını göstermektedir.1999 Seçimleri boyunca Ecevit: 

Dürüstülük Timsali, Kıbrıs Fatihi, Halktan Biri, Yerli Malı Araba Kullanan ve  

benzeri genel kodlamalar ve metin ağında aktif ajan kullanımı ile karşımıza 

çıkacaktır. 

Haber metinlerindeki kapalı uçlu sunumlara, pozitif cümlelere ve makro 

yapılardaki tekil ( ilerleyen zamanlarda Eşi veya Özkanla çoğul olarak ele alınıp 

pasifize edilecektir) temsille dikkat çekmek gerekmektedir. 

 

 (Zaman-08.01.1999 güncel hb.syf./ köşe yz. syf.) Haberin fotoğrafı iç içe geçmiş 
iki bölümden oluşmaktadır. Bir yarısı Ecevit’in profilden çekilmiş 
fotoğrafından, diğer yarısı alanları doldurmuş büyük bir kitlenin görüntüsünden 
oluşmaktadır.  

   Hadi Hayırlısı  
 
 Mustafa Ünal  ( Köşe Yazarı) 
 Erez Tarih Olurken Top Yeniden Ecevit'e geçti.  
 Önceki gün söylediği "Ben zor günlerin adamıyım. Bana kolay zamanlarda 

hükümet kurmak hiç nasip olmadı." sözü DSP liderinin hayatını özetliyor./ 
Ecevit'in yaşamındaki ilkeli duruşlarından "İddiamız Türkiye'yi esenlik içinde 
sandığa götürmektir." sözünün arkasında duracağını rahatlıkla söyleyebiliriz   

  
 (Cumhuriyet–09,01,1999 s: 1-5) Başlık: Ecevit; 1973’  

lerde Olduğu Gibiyiz             
 (Cumhuriyet–12.01.1999 s: 1) Başlık: 20 Yıl Sonra Ecevit  

 

İlk haber fotoğrafı eşik bekçisinin niyetini ortaya koymaktadır.Kitlelerin 

gücü eşik bekçisi tarafından kullanılmaktadır. Ecevit’i genel destekliyor, sen de 

destekle mesajı iletilmektedir.’Hadi Hayırlısı’ başlığı ise beklentiyi özetlemektedir. 

Ecevit’i olumlayan pozitif dil Ecevit’i seçime hazırlamaktadır. Ünal’ın yazısında 

dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. ‘Ben zor günlerin adamıyım’ 

açıklamasına yer verilmesi ve cümlenin metnin genelinde de destek bulması 

geçmişten gelen Karaoğlan imajının günümüze taşınması çalışmalarının metne 

enjekte edilmesine verilecek örneklerden biri olabilir. Yazar: Şu anda da zor günler 

yaşıyoruz, Ecevit gelecek ve sorunlu günler son bulacak mesajı yollamaktadır. ‘İlkeli 
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duruş’ kodlaması da Ecevit’in değişmediğine gönderme yapmaktadır. Eskiden 

nasılsa, ‘Dürüst, Halkçı, Demokrat, Eşitlikçi,’ yine aynı demektedir. Konserve 

edilmiş imaj tazelenmektedir.Ecevit’e güvenildiğini özetleyen yazı, hedef kitlesi 

üzerinde etkili olacak bir alt yapı oluşturmaktadır denilebilir.  

  
 (Hürriyet-12.01.1999 güncel hb.syf.) Ecevit objektiflerin önünde yakın plan 

durmaktadır. Kendinden emin bir yüz şekli ile profilden verilen başbakan 
haberin önüne çıkmaktadır 

 Karağolan Geri Döndü 
 Başbakanlık görevine 20 yıl sonra yeniden gelen DSP Lideri Bülent Ecevit, 

siyasetteher zaman mütevaziliğin simgesi oldu. 1980 öncesindeki tavrını bugün 
de sürdüren Ecevit, makam aracı olarak Mercedes yerine Renault'u tercih 
ediyor./ Kendisine yapılan ‘‘Daha güvenli bir araba kullanın, Mercedes alın’’ 
önerilerine hep direndi./ Köşk'ün çıkışında gazetecilere kabinesini açıkladı ve 
13.25'te Renault aracıyla Köşk'ten ayrıldı. ” Ve nihayet Ecevit Hükümetinin 
mecliste kabulü büyük puntolarla sayfada dikkat çekecek şekilde 
vurgulanmaktadır: “REKOR: KABUL:306 RED:188”  

 (Zaman-14.01.1999 köşe yazarları syf.) Hüseyin Gülerce 
 Ecevit’in Yakaladığı Rüzgar 
 Hafta sonunda güvenoyu alması beklenen azınlık hükümeti sayesinde 

Demokratik Sol Parti (DSP)'nin, geleceğini olumlu etkileyecek bir rüzgar 
yakaladığını söyleyebiliriz. Bunda DSP lideri Sayın Ecevit'in dürüst, saygın, 
mütevazı ve sabırlı kişiliğinin elbet büyük payı var  

 
 (Hürriyet–15.01.1999 köşe yazarları syf.)Oktay Ekşi  
 Dediğimiz gibi Ecevit'ler lüksten, gösterişten uzak yaşarlar. Üstelik ‘‘ayrıcalık’’ 

saydıkları hiçbir kuralı sevmezler, kendilerine uygulanmasını istemezler. O 
yüzden örneğin Bülent ve Rahşan Ecevit hiçbir özel yolculuklarında VIP 
salonunu kullanmamıştır.  

  

Üç haberdeki ortak noktaları sıralayıp inceleyebiliriz. Öncelikle hepsi geçmişe 

atıfta bulunmaktadır. 20 yıldır iktidar yüzü görmeyen siyasetin tecrübeli yüzü geri 

dönmektedir. Eskiden nasıl ilkeli ise öyledir. Karaoğlan geri döndü başlığı eşik 

bekçisinin niyetini ortaya koymaktadır: Geri dönen aynı kişidir. Siyaset kirlidir ancak 

geri dönen lider aynıdır: Temiz ve İlkeli. Zaman’ın haberinde yalkalanan rüzgârın 

nedenleri açıklanırken de belki bu bir şans ama nedeni de belli denmektedir: Dürüst, 

saygın, mütevazı ve sabırlı lider: Ecevit. Yine Ecevitler’in lüksten kaçmaları, halkın 

içinde olmalarından bahsedilmektedir. Halka sizden biri başınıza gelecek ve sizi 

anlayacak mesajını yollamaktadır. Ecevit basın tarafından hemen her haberde 

onanmaktadır. Dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta Ekşi’nin Rahşan Ecevit’in VİP 

salonunu kullanmamasını bir erdem, bir halktanbirilik olarak tanımlamasıdır. Çok değil 

bir buçuk yıl sonra  ‘ VIP salonlarını kullanmazlarmış!’ diyen haber metinleri içinde tüm 

bunların samimiyetsizliklerinin ürünü olduğu yönünde suçlanmışlardır. Ecevit’in bir 
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buçuk yıl içinde çok farklı iki şekilde şekillendirilmesi basının imaj dönüştürmek için 

aynı durumlardan koşullara göre farklı yararlanabilme lüksü olduğunu da göstermektedir. 

Bunu yaparken  kamu bilincinin unutkanlığında da yararlanmayı bilmektedir. 

 

 (Hürriyet-21.01.1999 güncel hb.syf.)  Alt başlık: Neden DSP?  
 Tamer: ‘Bu seçimlerde oyumu DSP'ye vereceğim. Üstelik de kötülerin en iyisi 

olarak zoraki değil, gönülden seçilmesini arzu ederek./ DSP'nin gücü bana göre 
örgütsüzlüğünden geliyor. Aracısız siyaset yapmasından kaynaklanıyor. Parti 
mafyasının DSP'ye sızamaması sayesinde birikimli, düzgün insanlara siyasetin 
yolu açılmış oluyor 

 Önce Lider  
 Yeniden yapılanma, liderin tarifi ve kişiliğinin iyi belirlenmesinden 

başlamalıdır. Türkiye'nin, yeni demokrasi paketleri, laiklik tarifleri gibi sofistike 
paketlerden önce bir liderlik etiği ile işe başlaması gerekiyor. DSP olayının en 
çarpıcı dersi işte budur. 

 

Aynı haberde lider karizmasını çerçevelendiren ve hedef kitle için sihirli mermi 

olabilecek şu cümleler dikkat çekmektedir: Yazı neden DSP’ye oy verilmesini anlatırken 

Ecevit’in imajını oluşturan ögeleri de ortaya koymaktadır. Örgütsüzler yani halka 

doğrudan açılıyorlar, halktan biri, mafyalaşma yok, dürüst siyaset yapılıyor, elit 

insanlarla çalışılıyor kodlamaları Ecevit’i seçimler için en önde olacak şekilde 

hazırlamaktadır. Hürriyet, Lideri merkez alan yeni düzenin farkındadır ve  Ecevit’in hem 

kişiliği hem de parti örgütlenmesi ile iktidara gelmeye hazır olduğunu açıklamıştır. 

Laiklik te itici güç olarak kullanılmaktadır. Önce Lider yazan başlığın metinden ayrı 

olarak koyu yazıldığını belirtmek gerekir. Hürriyet seçimlerden önce Kamuoyu 

önderlerinin 18 Nisan seçimlerinde DSP’ye oy verme nedenlerini açıklarken aslında 

seçim mihmandarlığı yapmaktadır:  

 Seçim öncesinde Abdullah Öcalan olayı da Ecevit’in seçimi kazanması için itici 

güç olarak kullanılmıştır. Basın sürekli olarak bu olayla Kıbrıs Çıkartamasını eşleştirerek 

kamuoyu hafızasını yoklamıştır. Ecevit’ in Abdullah Öcalan’ ın Avrupa’ daki 

hareketliliğinden haberdar olduğu yönünde açıklamalarına yer verir bir metin ağı 

sergilemektedir, Ecevit aktiftir ve halkın düşmanını yakalamak için uğraşmaktadır: 

  

 (Cumhuriyet–19.01.1999 s: 1) Öcalan’ a Yakın Takip 
 Rusya Federasyonu yönetiminin bu konuda Türkiye’ ye vermiş olduğu 

taahhütlere bağlı kalacağından hiçbir kuşkumuz yoktur dedi./... İtalyan 
kamuoyunda ve siyasal alanında karşıt görüşler ortaya çıkmıştır ve Abdullah 
Öcalan gibi bir kanlı örgüt başına, bir hukuk devletinin kucak açmasının ağır 
bedelleri olduğu görülmüştür. 
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 (Hürriyet- 03.02.1999 köşe yazarları sf.)  Geçen gün Başbakan Ecevit'in 
söylediği gibi Apo artık bitmiştir. Onu ve PKK'nın bitişinin izlemesi 
kaçınılmazdır. 

 (Cumhuriyet–04.02.1999 s: 1) Makro yapıya kenetlenen, uzun, yakın plan 
alınmış ve Ecevit’ i gülerken tasvir eden fotoğraf durumu özetleyici ve haberi 
destekleyici bir unsur teşkil etmektedir. 

 PKK Macerası Sona Eriyor 
 
 Haberde dikkat edilmesi gereken ‘dedi’, ‘diye konuştu’,  şeklinde biten 

cümlelerin Ecevit’ in kararlı, dış politikada istikrarlı ve tecrübeli eski lider portresine 

destek olmasıdır. Yanı sıra Ecevit’ in ‘Rusya’ nın taahhütlerine uyması’, ‘İtalya’ nın ağır 

bedelleri görmesi’ gibi cümleler kullanması, haberde Ecevit yanlı bir ağırlık olduğunu 

gözler önüne sermektedir. Oktay Ekşi de Apo olayına son noktayı Ecevit’ten aldığı bir 

cümle ile koymaktadır, referansın Ecevit olması dikkate değer. Ekşi’nin tavrı bellidir. 

Apo olayını tetikleyici olarak kullanmaktır. Aktif lider Ecevit halkın düşmanını takip 

etmektedir. 1999 Seçimlerinde ve öncesinde Ecevit’i yürürken ya da ayakta dururken 

kareleyen haberler bulmak oldukça zordur. Başbakan metnin özelliğine göre ya 

kendinden emin ve sert bir tavırla ya da gülümseyen ve sempatik bir yüzle karelenmiştir. 

Yukarıdaki haberin makro örgütlenmesi de buna bir örnektir.  

 
Kısa süren 56. Hükümet döneminde Ecevit medya tarafından işleri devralan bir 

vekil olarak görüldüğünden, çok üzerine gidilmedi, tam da o sıralarda Abdullah Öcalan’ 

ın takibi söz konusu iken birden bire Kenya’ dan ülkemize getirilmesi, Karaoğlan’ ın 

dönüşünü kamuoyu önünde ilan etmesi için medyaya fırsat tanıdı.16 Şubat günü birinci 

sayfadan giren haberler Ecevit’ in beklediği şansı da beraberinde getirmiştir. 

   

           (Hürriyet- 16.02.1999 güncel hb. sf.) Zafer 
 Halk Sokaklara Döküldü/ Kanlarının Hesabını Verecek/Müthiş 

Operasyon/Türkiyeye Getiriliyor/Atina da  Korku 
 (Zaman- 17.02.1999 güncel hb. sf) Başlık:  Şehit Aileleri Bayram Etti  
 Ellerinde çiçek ve Kur'an'larla evlatlarının mezarları başına gelen gözü yaşlı 

ana-babalar, "En güzel günümüz. Ecevit, şehit annelerinin yüzünü güldürdü... 
 (Cumhuriyet–17.02.1999 s: 1) Ecevit’ in yine yakın plan, ciddi, mikrofona 

konuşurken çekilmiş bir fotoğrafı kullanılmaktadır. 13 gün önce gülümseyerek 
terör liderinin yakalanacağını haber veren lider, şehit analarının acısını 
paylaştığı bu gün, sert ve kararlı bir fotoğrafla mikro yapıya kenetlenmektedir...
  

 PKK Lideri Öcalan Kenya’dan Türkiye’ Ye Getirildi”  
 Yargılanacak’ tır / Ecevit: Sözümüzü Tuttuk 
 Şehit analarına verilen söz yerine getirildi. Bütün dünyadan dışlanan Abdullah 

Öcalan, sonunda kendini Türkiye’ nin kucağında buldu. Yaptıklarının ve 
yaptırdıklarının hesabını, bağımsız Türk adaletine verecektir. 
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 (Hürriyet- 17.02.1999 köşe yazarları sf.) Ertuğrul Özkök (Köşe Yazarı) 
 İşte Türkiye İşte Büyük Devlet 
 Başbakan Bülent Ecevit tarihi açıklamayı yaparken, hepimiz televizyon 

ekranının başındayız. Beklediğimiz cümle geliyor. Bölücübaşı Abdullah Öcalan, 
Türkiye'de/ Bir anda alkış kopuyor. Başbakan Ecevit'in sesi titriyor. Bizlerse 
ağlamaklıyız. Herkes birbirine sarılıyor. 

 
 (Hürriyet- 17.02.1999 köşe yazarları sf.) Oktay Ekşi ( Köşe Yazarı) 
 Başbakan Bülent Ecevit'in bu son başarıyı kendisine, partisine veya hükümete 

değil devlete mal ederek sunması bu açıdan mükemmel bir örnektir. 
 
 Dikkat edilirse haberler ve yazılar okunmasa bile fikir oluşturabilecek başlıklar 

kullanmıştır. Metinlerde de Ecevit’in konuşmalarına yer verilmekte, duygusal tepki 

oluşturacak dramatik sunumlar göze çarpmaktadır. Makro yapılar, da duygusal tepki 

oluşturacak ögeler içermektedir: ‘Kanların Hesabı Verilecek, Çiçekler ve Kur’anlar’ ile 

alt başlıklar oluşturulması gibi. Yine Ecevit’in duygusal konuşmasını yazısında 

betimleyen Özkök Ecevit’i zihinlerde canlandırmakta ve  yüceltmektedir. Oktay Ekşi ise 

direkt olarak başarıyı Ecevit’e bağlamıştır. Cumhuriyet’in haberinde makro yapıda göze 

çarpan yakın plan etkileyici fotoğrafı ve altındaki ‘Sözümüzü Tuttuk’, alt başlığı 

Ecevit’in geçmişten gelen imajını sağlamlaştırmaktadır. Metinlerdeki Şehit annelerinin 

sevinç çığlıkları hedef kitlede Ecevit’e sempati kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Karaoğlan aktif ajandır ve halka halkın dilinden olumlamalarla verilerek “kahraman” ilan 

edilmektedir. Ecevit için Abdullah Öcalan’ ın yakalanması ile zaten açık olan iktidar 

yolunun sonunda koltuk görünmüştür. Tüm bu duygusal tipi içinde Seçim- Apo 

eşleştirmesine Hürriyet gazetesi çok açık bir dille yaklaşmıştır 

 

 (Hürriyet–17.02.1999 güncel haberler sf.) Ecevit'e İkinci Talih Siyaseti Sarsacak 
 Apo'nun Türkiye'ye getirilmesinin iç politikayı derinden sarsması bekleniyor. 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın rüzgârıyla "Kıbrıs Fatihi" olarak girdiği 
seçimlerde oylarını artıran Başbakan Bülent Ecevit'in Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye getirilmesinden prim yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Siyasi 
gözlemciler, DSP'nin 18 Nisan seçimlerinde başta şehit aileleri olmak üzere sağ 
tabandan önemli ölçüde oy alacağını kaydediyorlar.”  

   
 (Zaman-19.02.1999 köşe yz. sf) Tamer Korkmaz ( Köşe Yazarı) 
 Ne Zaman Ecevit Başbakan Olsa... 
 Ecevit, bugüne değin, Kıbrıs çıkarmasında en iyi örneğini yaşadığımız üzere, dış 

dünyaya karşı, rasyonelliği de elden bırakmadan en fazla risk alabilen siyasi 
lider oldu. Apo'nun onun döneminde yakalanmış olması; olayın bundan sonraki 
safhasındaki uluslar arası boyut dikkate alındığında, gerçekten hatırı sayılır bir 
avantaj ve gerçek bir şans.../ Bir de iç siyaset tarafı var, işin!/... Düşünelim... 
Hayatın o gizemlerle dolu çarkıfeleği; hükümeti kurma süreci bir o yana bir bu 
yana debelenirken, gitti bir kez daha Karaoğlan'ın önünde durdu: Son tahlilde, 
Apo'nun Ecevit döneminde yakalanmış olması, DSP'nin yelkenlerine kuşkusuz 
18 Nisan için yeni rüzgarlar getirecek. 
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 (Zaman-19.02.1999 köşe yz. sf) Mustafa Ünal ( Köşe Yazarı) 
  Ecevit'in Tarihi Misyonu  
 Ecevit'in tarihi misyonu, Apo'nun yakalanması/ Kıbrıs kadar büyük zafer. 

Olayın moral yanı çok önemli. Kadere bakın ki, iki olayda da aktörler aynı. 
Başbakan Bülent Ecevit oyunun başrol oyuncusu/ DSP lideri, ucuz hesaplar, 
basit yöntemlerle Apo olayından oy devşirme yoluna gitmiyor. Ağır başlı, devlet 
adamlığı görüntüsünü zedeleyecek hareketlerden kaçınıyor.   

 
 

  Gerek Hürriyet’in haberinde gerekse Zaman’daki köşe yazılarında ‘Seçimden 

Zaferle Çıkmasıyla Kesin Gözüyle Bakılıyor’ ibareleri dikkat çekmektedir. Bu masum 

bir tahminden öteye gitmektedir. Özellikle Hürriyet Ecevit’in en çok  Şehit annelerinden 

oy alacaktır, tahmini eşik bekçisinin seçmeni etkilem niyetini ortaya koymaktadır. 

Abdullah Öcalan haberlerinde açıktan Kıbrıs- Ecevit eşleştirmesi yapmayan yazarlar, 

hemen ertesinde bu olayla zihinleri yoklamaya başlamıştır. Gerek tahminlerle, gerekse 

istatistiklerle iktidar olacağına kesin gözüyle bakılan Ecevit için zor dönemlerde, çok 

önemli çıkışlarda bulunarak iktidar olmak bir kader olarak yorumlanmakta. Zor 

dönemlerden geçen, yolsuzluklarla yıpranan seçmen için bu durum kapalı da olsa 

referans gösterilmektedir. Ünal, köşesinde zor olayların baş aktörü olarak betimlediği 

Ecevit’i aktif ajan olarak sunmaktadır. (Diğer yazarlar gibi Ünal da bir buçuk yıl sonra 

Ecevit’i pasifleştirecektir.) Medya şu an iktidara taşıdığı Ecevit’in imajını cilalamak 

görevini üstlenmektedir. Apo, olayı aynı zamanda Ecevit’in politikacıların genel 

özelliklerinden biri olan ‘ fırsatçılık’ özelliğine sahip olmadığını vurgulanması için 

kullanılmıştır. Dikkat edilmesi gereken Ecevit’in değil basının bunu kullanmasıdır. 

Zaman aynı zamanda bu olayla tarihi şans yakalayan Ecevit’ in durumdan 

yararlanıp yararlanmayacağını merak eden kamuoyuna cevap vermekte ve ‘Dürüst 

Karaoğlan’ın seçim kampanyasında Apo’ dan yararlanmayacağını anlatmaktadır. 

 

  (Zaman–22.02.1999 güncel hb. sf.) Başlık: Ecevit Apo'yu Kullanmam  
 Metin: “...Başbakan Ecevit yabancı gazetecilere "Apo, Türkiye'nin iç 

meselesidir." dedi. İdama karşı olduklarını söyleyen Ecevit, seçim 
kampanyasında Apo'yu istismar etmeyeceklerini bildirdi./ Ecevit, terör başının 
yakalanması ile partisinin güçleneceği yolundaki bir başka soruya karşılık, "Ben 
kesinlikle Öcalan konusunu seçim kampanyası için istismar etmeyeceğim." 
dedi” 

 
 (Hürriyet- 22.02.1999 köşe yazarları sf) Ertuğrul  Özkök ( Köşe Yazarı) 
 Metin: Ortada konuşan tek kişi var. Başbakan Bülent Ecevit. Yani hükümetin 

başı konuşuyor. Operasyonun şekil yanı, demokrasinin bütün kurallarına uygun 
biçimde gerçekleşiyor. Demokrasilerde ne olması gerekiyorsa, o yapılıyor. 
Acaba Başbakan Ecevit mi öteki yetkililere ‘‘Siz susun, sadece ben 
konuşacağım’’ dedi. Hiç sanmıyorum. Tanıdığım Ecevit'in üslubuna hiç uygun 
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bir şey değil. Öyleyse? Öyleysesi açık. Devletin öteki yetkili kurumları 
kendiliklerinden bu kurala uyuyorlar. Türkiye’de uzun yıllardan beri 
unuttuğumuz bir şey gerçekleşiyor. Hükümet duruma hákim”  

 
 (Zaman- 19.02.1999 eknm. hb. sf) İlnur Çevik (Köşe Yazarı) 
 Karaoğlan’ın Yeni Başarısı  
 Metin: ...Ecevit gibi bir devlet adamının başbakanlığı döneminde Öcalan'ın 

adalet önüne çıkarılmak üzere yurda getirilmesi hepimiz için bir şanstır. 
Ecevit'in tecrübesi ve liderlik vasıfları Öcalan'ın yakalanması ile ilgili yaptığı 
açıklamada da ortaya çıkıyordu. Sayın Başbakan gayet olgun bir biçimde özenle 
seçilmiş ifadelerle milliyetçilik taslamadan uzlaştırıcı açıklamalar yaptı. 

  
 (Hürriyet- 22.02.1999 güncel hb. sf)  
 Apo'nun yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinde önemli bir katkısı olduğunu ve 

dolayısıyla Bülent Ecevit'in özel bir övgüyü hak ettiğini düşünüyor musunuz? 
Anketi sonuçlandı. İşte sonuçlar: Toplam:19404, Evet: 13822 , %  71 Hayır: 
5582,  %  29” 

 
 

    Ertuğrul Özkök’ün tavrı yine geçmişe gönderme yaparak ‘her şey aynı’ mesajı 

yollamak üzerine kurulu. Bilinçli ve demokratik lider, kontrolü elinde tutan aktif 

politikacı. Bu kodlama seçim öncesinde seçmeni güdülemek adına çok etkili olabilecek 

yapıda. Yine İlnur Çevik’in de başlığı ‘Karoğlan Başarısı’ olarak atması , ‘Ecevit gibi 

devlet adamı’tamlaması basının Ecevit için planladığı iktidar hazırlıklarının 

yansımalarıdır.İlnur Çevik’in ifadelerinde dikkat edilmesi gereken ifadeler 2001 yılından 

sonra tam tersine dönecektir: ‘olgun bir biçimde/özenle seçilmiş ifadelerle/uzlaştırıcı 

açıklamalar yaptı’ Karaoğlan imajını açımlarsak: En stresli ortamlarda dahi sukünetini 

kaybetmeme, güzel ve tane tane, öz Türkçe ile konuşma, barışve uzlaşıma önem verme. 

Bu örnek te Ecevit’in geçmişten gelen imajından yararlanıldığını göstermektedir.Aynı 

dönemde istatistikler kullanarak ta Ecevit olumlanmaktadır. Kuramsal aşamada 

istatistiklerin seçim öncesinde özellikle kararsız seçmeni güdüleyebileceği, basının da 

imaj oluştururken veya dönüştürürken bundan sıklıkla yararlandığı anlatılmıştır. 

Örneklenen son haberde Ecevit’in iktidar olasılığı seçmene referans gösterilmektedir.  

(Zaman- 19.02.1999 eknm. yazarları sf) Borsa İki Günde % 17 Çıktı  

Zaman Ekonomi iyiye gidiyor mesajı vermekte ve seçim öncesi Ecevit haberleri 

ile ekonominin iyiye gittiğini belirtir haberler örtüştürülmektedir. Dikkat edilmesi 

gereken Bundan bir buçuk yıl sonra aynı ekonomi sayfalarının Ecevit’in siyasi yaşamını 

yıpratmak için kullanılacağıdır.   

Şubat ayının sonuna kadar gazetelerde başka bir konu olmaksızın, birinci 

sayfayı çoğu zaman sür manşetten, çıkış dolu, dikkat çekici cümlelerle meşgul eden 

Ecevit kamuoyunun bilinçaltında olumlu bir resim yaratmayı başarmıştır. Daha 
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öncesinden medya tarafından iktidara hazırlanan Ecevit, zorlu 56. Hükümet sınavının 

hemen hemen tüm periyodunu halkta pozitif etki yaratacak bir gündemle atlatmış ve 

kuramsal aşamada sıklıkla üzerinde durulan “duygusal tepkime” etkisinden biraz şans, 

biraz tecrübe en çok da medya sunumu ile yararlanarak başarı sağlamıştır. 

V.b.2) Seçimler: Karaoğlan İmaj Tazeliyor 

 
 İlk bölümden söz edilen olumlama sürece Seçimlerde dozu artarak devam 
etmiştir 1999 Seçimleri ile 2002 Seçimleri serbest metin analizinin son bölümünde 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. : 
 
 (Zaman- 04.03.1999 s: güncel haberler sf.) Başbakan Bülent Ecevit G.Doğu 

Yolcusu 
 Ecevit, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada gazetelerde yer alan 

Güneydoğu'ya gitmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı. Türkiye'nin her 
köşesine her koşul altında gideceğini söyleyen Ecevit, "Güvenlik güçlerine de 
herhangi bir sorun yaratmak istemem, ama seçim kampanyamızda 
Güneydoğu'nun özel bir yeri olacaktır. Ayrıca hükümet adına devlet olarak 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yapacağımız işler var, onlardan hiçbiri 
aksamayacak  

 (Hürriyet- 02.03.1999 güncel haberler sf.) Haber Ecevit’in yine yakın plandan 
çekilmiş, kendinden emin bir şekilde bakarken verilen fotoğrafı ile 
tamamlanmaktadır.   

 120 Bin Gence İş 
 Başbakan Bülent Ecevit, Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı 26 ili kapsayan yardım 

ve yatırım paketini açıkladı  
 (Hürriyet- 04.03.1999 güncel haberler sf.) Çiçeklerle kutlamaları kabul eden 

Ecevit’in neşeli fotoğrafı kullanılmaktadır.  
 Enflasyon İlk Kez Yüzde 50’nin Altında  
 Bu Da Ecevit’e Kısmet Oldu 

   

Apo olayını kullanmayacağım diyen liderin seçim hazırlıklarında ilk olarak 

Güney Doğu’ya gitmesi, tehdit aldığı halde cesaretini göstererek geziden vazgeçmemesi 

Ecevit’i seçim öncesinde diğer liderlere göre belirginleştirmiştir. Cesareti ile örnek lider 

portresi çizen Ecevit metinlerde onanmaktadır. Yine Güney Doğu’yu tetikleyici kullanan 

Hürriyet, olayı daha da belirginleştirerek makro yapıda istihdamı müjdeleyerek habere 

hareketlilik katmıştır. Olumlu ekonomi haberleri ile Ecevit eşleştirmesi de Ecevit’in 

seçim öncesinde iktidar yolunda önünü açmak için eşik bekçisi tarafından maksatlı 

olarak kullanılmaktadır.  Seçimlerde Ecevit’ in geçmişten gelen simgelerine bağlılığı 

olumlanarak, siyasi kişiliği aynı olan liderin giyim tarzının da aynı olması ( Ki 2002’de 

bu çağdışılık, tutuculuk olarak yorumlanacaktır) takdir edilmektedir. Havaalanında 

karşılanırkenki görüntüsü, Ecevit’ in eski imajını ön plana çıkarmaktadır. Parkası,  

başında kasketi, yanında Rahşan Ecevit ile kendini karşılayanlara gülümseyen lider, 
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halinden oldukça mutlu, kendinden son derece emin ‘eski günlerdeki gibi’, etkisi 

uyandırmaktadır.     

 
 (Hürriyet- 27.02.güncel haberler sf.) DSP Seçim Bildirgesi Hazırlıyor  
Milletvekili listelerinde diğer partilere oranla daha az sarsıntı yaşayan DSP 
yönetimi seçim için kolları sıvadı. Liste dışı kalan milletvekillerinden biri dışında 
tamamı seçim kampanyasına katılacak. DSP'de seçim sloganı ise yine değişmedi: 
"Gözün aydın Türkiye, ak güvercin geliyor."  

   

 (Zaman- 14.03.1999 güncel haberler sf. ) DSP'nin Fırsat Seçimi 
Yıllar sonra yeniden başbakan olan Ecevit, azınlık hükümetiyle gelen güncel 
gelişmelerin rüzgarını aldı/ DSP, Apo'nun yakalanması ile 'kararsız' seçmeni 
hedefliyor. Ecevit'in 18 Nisan seçimlerine yönelik hedefi 'tek başına iktidar'. DSP, 
'biz konuşmayız, iş yaparız' prensibini benimsiyor. 1995 seçimlerinde solda birinci 
parti olmak için CHP ile yarışan DSP, şimdi kendisine rakip olarak FP'yi görüyor. 
“Tartışma değil, iş yaparız... “ alt başlığı altında”'Tek başına iktidar'ı hedefleyen 
DSP, 'Biz konuşmayız, iş yaparız.' prensibini benimsiyor. DSP, arkasında Apo 
rüzgârı ile seçimlere gidiyor.  
 

Hürriyet’in metninde ak güvercin sembolü haberde zihin yoklayıcı imge olarak 

harekete geçirilmiştir. İmaj araştırmalarında rengin önemi belirtilmişti. Beyaz, saflık ve 

temizliği ifade etmektedir ki Ecevit’in aynı simgeyi kullanması hala dürüstlüğü ve 

siyasette temizliği temsil ettiğini göstermektedir. Haberde de buna özellikle yer 

verilmektedir. Zaman’ın metninde ‘ listelerde diğer partilere göre daha az sarsıntı 

yaşayan parti’ vurgusu DSP’nin dolayısıyla Ecevit’in tutarlılığını kodlamaktadır. Seçime 

hazır olan parti seçmene bildirilmektedir. Haber metnindeki pozitif içerik, sloganların 

tekrar yoluyla vurgulanması, Apo olayının itici simge haline getirilmesi haberin 

güdüleyici bir yapı içerdiğini göstermektedir.  

Miting haberleri ayriyeten incelenmelidir. 2002 seçimleri ile arasında hem 

makro hem de mikro yapılar dikkate alınarak söylendiğinde ciddi farklılıklar gözlenen 

1999 Seçimlerinde, alanların doluluğu, halkın coşkusu referans olarak kullanılmaktadır: 

 

 (Hürriyet- 25.03.1999 güncel haberler sf.)  Ecevit Rüzgarı 
İzmir'de Ecevit'in rüzgarını ardına alan DSP, büyük bir iddia içinde. 
(Cumhuriyet- 05.02.1999 s: 5) Metin: ... Önderimiz  Atatürk, liderimiz Ecevit, 
sloganları ile zaman zaman konuşması kesilen DSP lideri, 18 Nisan’ da da 
Türkiye’ nin birinci partisi olacağını kaydetti.../ Yurttaşların “ Aydınlığa çıkan yol 
Demokratik Sol ” sloganları atması üzerine Ecevit: “ O aydınlık da bize Atatürk’ 
ün tuttuğu ışığın sağladığı aydınlık yol” diye konuştu…/ DSP’ nin yer aldığı 
hükümetin kurulmasıyla devletin tıkır tıkır işlemeye başladığını kaydeden Ecevit, 
böylece çete, mafya ve terörist başlarının yakasına  yapışmaya başlandığını ifade 
etti. Ecevit, “ Devlet aynı devlet ama hükümet farklıydı…/ Başbakan Ecevit, 
bölücü terörün dışarıdan sağladığı destekle sürekli istismar ettiği  Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yoksulluğu sona erdirmek için aldıkları 
önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu, Yurttaşların “ Kahrolsun PKK” 
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sloganları üzerine Ecevit, ‘ PKK’ yı yalnız silahla kahretmeyeceğiz, kalkınmayla, 
o bölgede işsizliği sona erdirmekle de kahredeceğiz’ dedi.” 
(Zaman–31.03.2003 güncel hb. sf.) Başbakan Bülent Ecevit, “18 Nisan tarihinde 
yapılacak seçimlerden birinci parti olarak çıkacaklarını belirterek, "Seçimlerden 
sonra hükümet kurabileceğime inanıyorum. Ancak ortağımın kim olacağına 
bırakın vatandaş karar versin.” dediAynı haber  
(Hürrriyet-31.03.1999 güncel hb. sf) Ecevit Çok İddialı 
Dürüstlük Özlemini Giderdik 
(Hürrriyet- 02.04.1999 güncel haberler sf:) Uşak: Banko Ecevit Diyor/ 
Çanakkale'de Parlayan Yıldız DSP'ye, Apo Rüzgârı” 

Mitinglerdeki zihin yoklayıcılara sloganlar incelendikçe rastlanmaktadır: 

‘Aydınlığa Çıkan Yol Demokratik Sol’, ‘ Dürüstlük Özlemini Giderme’, ‘Parlalyan 

Yıldız’, ‘Apo Rüzgarı’  gibi. Yukarıda sıralana tüm haberler, Ecevit’i laik ve 

demokrat hedef kitlesine, Kürt Halkına, yolsuzluklardan sıkılmış ve duygusal tepki 

vermeye hazırlanan çoğunluğa, kararsızlara yakınlaştırmaktadır. “Meydan okudu’, ‘ 

İddialı’, ‘Kendinden Emin’  ibarelerini kullanan, kararlı çıkışlarla dolu cümleleri 

aktaran eşik bekçileri, kendinden emin, siyasette bilgili ve denge bekleyen ülkeye 

istediğini verebilecek bir portre çizmektedir. DSP’ nin Batı illerinde ön sırada 

olduğunu gösteren istatistikler de verilmektedir imaj, istatistiklerle desteklenmektedir. 

Benzer haberleri örneklerle çoğaltmak mümkün 

 
 (Hürrriyet- 05.04.1999 köşe yazarları sf) Sağanak yağmura rağmen, Başbakan 
Ecevit'i Kastamonu'da 15 bin kişilik bir kalabalık dinledi. Coşku yüzünden 
sevincini gizleyemeyen ve Kastamonu meydanını böylesine kalabalık görmediğini 
belirten Ecevit, 4 milletvekili adayını tanıttı, ‘‘Bu meydanı görünce 4'ünü de 
Ankara'da bekliyorum 
(Hürriyet- 15.04.1999 güncel haberler sf.) Güvercinin Ayak Sesleri 
Öcalan’ ın yakalanması ve dürüst lider imajı Bülent Ecevit’ in yeniden “ umut” 
haline getirdi. Medya desteğini de arkasına alan DSP’ nin oylarını yüzde 20’ nin 
üzerine çıkarak birinci parti olması bekleniyor. İş çevreleri ve medya seçimden 
sonra bir DSP-ANAP hükümeti kurulmasını istiyor”  
(Hürriyet- 15.04.1999 güncel haberler sf.) Taksiciye Kalsa Ecevit  
Ankaralı taksiciler sözbirliği etmişçesine, ‘‘Ecevit’’ diyor da, başka birşey 
demiyor; ‘‘Karaoğlan'ı kimse yakalayamaz... Ankara'da da, Türkiye'de de Ecevit 
götürür... Tabii ki Ecevit... Rüzgar Karaoğlan'a esiyor...’’ Bu iş taksicilere kalsa, 
Ecevit mutlak iktidar.  
 

IV b.3) İktidar: 

 
(Cumhuriyet- 20.04.1999 s: 3) Liderlerin Sandığından Da DSP Çıktı  
Oylama gününün yaklaştığı bir sırada bir DSP’ li adaydan dinlediğim anekdot, 
Türk halkının sağduyusunun çok bilinçli bir örneğiydi… /… Ecevit çünkü;  Tansu 
da Mesut Yılmaz da, aman ne olur sen başbakan ol diye yalvar yakar onu başbakan 
yaptılar.../halkın bu kendine özgü zekası içinde anlatılanlarda doğrular çok. 55. 
hükümetin kuruluşundan bu yana hem kendisini yeni kuşaklara tanıtmak, hem de 
partisinin ne olup ne olmadığını göstermek için önüne çıkan fırsatları 
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değerlendirmesini, bir siyaset mühendisi olarak Ecevit çok iyi bildi. /… 12 Eylül 
öncesi tutumları ile hatırlamasını bilerek o kesimler üzerinde yeni bir imajın sahibi 
olduğunu gösterme fırsatını yakaladı. Hem de“ yalnız adam” “etrafında ekibi 
olmayan lider ”gibi yakıştırmaların da ne kadar asılsız olduğunu ispatladı. 

  

Bu habere dikkat etmek gerekir. Aynı medya yaklaşık bir sene sonra, ‘hasta ve 

yaşlı adam’ diyerek, şu an kınadıkları yakıştırmayı yapacaktır. Haber, medyanın dilinin 

şartlar ve çıkarlara göre nasıl da değiştirebileceğinin tezimizdeki en iyi örneklerinden 

biridir. Halk basın tarafından Ecevit’i iktidar taşıdığı için ‘zeki’ değerlendirmesine layık 

görülmüştür. Ecevit’in başka bir kodlamasına dikkat çekmek gerekmektedir: Karaoğlan 

iktidara gelerek hem Eski (Yaşlı) insanların özlemini gidermiş, hem de siyasilerden 

umudu kesmiş genç nesle umut vermiştir. Ecevit iktidara ilk geldiği günlerde umut 

olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere bu çok uzun sürmeyecektir.  

 

(Zaman–19.04.1999 güncel hb. sf)  Genel Seçimde DSP Rüzgârı  
Apo Teşekkürü   
 Seçim öncesinde Bebek katili Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye 
getirilmesi, uzlaşmacı tavrı ve enflasyondaki kısmi düşüş gibi artılarla çok iyi bir 
konjöktür yakalayan Bülent Ecevit liderliğindeki DSP sandıktan birinci parti 
olarak çıktı...  
 
(Cumhuriyet- 25.04.1999 s: 5) Hikmet Çetinkaya ( Köşe Yazarı) 
Yüzümüzde Gözyaşları... Televizyon kanallarında Başbakan Bülent Ecevit’ i 
izliyorum... Lacivert şapkası, mavi gömleği, kravatı, lacivert elbisesi yine 
üzerinde... Gözlerinin içi kimi zaman gülüyor, kimi zaman gülmüyor... Hüzün ve 
mutluluk... Ben Ecevit’i izlerken, 22 yıl önceye gidiyorum... Dışarıda hınzır bir 
bahar var... Ağaçlar çiçeğe vurmuş, bahçede çocuklar oynuyor... 3 HAZİRAN 
1977…   
 

Seçim sonucu gerekçeleriyle birlikte verilirken Ecevit’in birinciliği 

haklılaştırılmaktadır. Ecevit yine aktif ajan olarak metnin başrolünü üstlenmektedir. 

İktidar nedenleri sıralanırken Ecevit’in imajı sağlamlaştırılmaktadır: Kıbrıs yerine Apo 

Kullanılmıştır, Uzalaşmacılık yine ön plandadır, Ekonomi de düzeltilmiştir. Bu üç etken 

Karaoğlanı iktidar koltuğuna oturtmaktadır. Çetinkaya’nın metninde de zihin yoklayıcılık 

sezinlenmektedir: 1977 ile 1999’u eşleştiren yazar ‘ Ecevit’i izlerken 22 Yıl önceye 

gidiyorum ’ derken siyasinin tamamıyla aynı olduğunu söylemektedir. Bahar, Çocuklar, 

Çiçek açma, metne hareketlilik kattığı gibi, Ecevit’i pozitif bir çerçeve içinde 

konumlandırmıştır. Ecevit-Bahar- Çiçek Açma terimleri iç içe geçirilerek okuyucunun 

bilinçaltına seslenilmektedir. 
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(Hürriyet- 21.04.1999 köşe yz. sf)  Ertuğrul Özkök ( Köşe Yazarı)  
Ecevit Hemen O Gece Karar Vermişti 
Bir saniye bile tereddüt etmedi. Biz kalması için ısrar ettik. O ise, ‘‘Hayır, 
kamuoyu desteğini kaybettik. Bu durumda başbakanlıkta ısrar etmemiz doğru 
olmaz’’ dedi. Bu bir demokrasi kültürüdür 
 

Özkök Ecevit’in siyasi hırstan uzak, demokrasi etiğine uygun davranışını 

anlatırken ‘Gururlu Siyasetçi’ tanımlaması yapmaktadır.  Başbakan onuru ile bu güne 

kadar gelmiştir. Özkök’ün bu yazısına dikkat çekmek gerekir çünkü 2002 Baharında 

Ecevit’e daktilosunu kaldırıp, siyasetten çekilmesi yönünde baskı yapan bir yazı 

yazacaktır. 

IV b.4)Af Yasa Tasarısı 

1999 Yılında cezaevlerinin çok dolduğu gerekçesi ile Ecevit’ in, Rahşan Ecevit’ 

in yönlendirmesi ile af konusunu hükümetin gündemine alması, hatta kısa süre içinde 

yasa tasarısı haline getirmesi, medyanın haber dilini sivrileştirmiştir. Tasarının 

başlangıcından bitimine kadar Ecevitler bu konuda basından destek bulamamıştır. Ecevit 

ilk eleştirileri bu dönemde almıştır. Eşiyle beraber “ ikinci çoğul şahıs” olarak anılan 

başbakan  “Ecevitler” olarak suçlanmaya başlanır: 

 (Cumhuriyet -14.07.1999 s: 5) Başlık: Sınırlı Af Tartışması 

Yasa taslağını inceleyenlerin yorumlarını aktaran mikro yapı ile verilmektedir: 

kaçakçılar, kapkaççılar, hırsızlar, tecavüzcüleri dışarı çıkaran affın, düşünce suçlularını, 

öğrencileri karanlıklar içinde bırakmaya devam edeceğine gönderme yapmaktadır ve 

Ecevit’i adaletsizlik ve mantıksızlıkla suçlamaktadır.  

 (Hürriyet- 29.07.1999 köşe yz. sf.) Bekir Coşkun ( Köşe Yazarı) 
Bu af tasarısı nereden çıktı?’’ demeyin... Rahşan Hanım bir gün galiba bir 
mahkûm çocuğu mu ne görüyor, ‘‘Bülent bunu kurtaralım...’’ diyor...‘‘Af’’ işinin 
başlaması böyle...Ki Rahşan Hanım daha önce de seçim gezilerinde yol kenarında 
torbayla kırmızı kuru soğan satıcılarını görmüş, ‘‘Bülent üreticiyi kurtaralım’’ 
demişti... /Bu af çıkacak... Suçlar ve suçlularla bu kadar içli dışlı olmuş, 
yargılanması gereken siyasi kadrolar... Çeteler, mafya, bürokrat ve siyasetçi 
karesi... Ve kendileri suçlanan, ama nasılsa sorgulanmamış politikacılar ve 
yakınları varken, bu af Meclis'ten hemen çıkar... Asıl sorun ise; Türkiye'nin bu işin 
içinden nasıl çıkacağı... Çünkü düşünce suçlularını, çocukları telle boğup parasını 
alan katilden daha suçlu gören bir zihniyetle karşı karşıyayız... 
(Cumhuriyet -18.07.1999 s: 5) Hükümetin Hazırladığı Tasarı Hakkında Görüş 
Bildiren Ceza Hukukçuları Uyardı 
 Genel aftan yararlanacakların esas olarak adli suçlular olacağını belirten Sarıhan, 
''Bunlar sayıca her zaman siyasi suçlulardan daha fazla olmaktadır 
( Cumhuriyet -31.07.1999 s: 4) İşkenceciler, çeteciler dışarı çıkıyor; öğrenciler 
içeride    
(Hürriyet- 08.08.1999 köşe yz. sf.) Affedilmez Yasa  
 Af pazarlık affı olmuştur  
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 Coşkun, gerçeklerin sadece yüzeysel olarak ele alındığına değinirken düşünce 

suçlusunu içeride bırakıp, gaspçıları dışarı çıkaran zihniyeti yani Ecevitleri kınamaktadır. 

Ecevit’in ‘ çoğul olarak’ ele alındığı ilk dönem olduğu yukarıda belirtilmiştir. Bundan üç 

ay önce mafyadan uzaklığı, dürüstlüğü ön plana çıkılarak iktidara gelen lidere 

yüklenilmeye çalışılacaktır. Af Yasa Tasarısına arka arkaya tepkili haberler üreten 

Cumhuriyet te hukukçuları referans gösterme yoluna gitmiştir.  Hürriyet te affın pazarlık 

affı olduğu vurgusu ‘ Adalet ve Sosyal Barış’ yanlısı başbakanın soyguncuları ve eski 

katilleri nasıl dışarı çıkaracağına anlam verememektedir. Tepkisini ‘ Affedilmez Yasa’ 

şeklinde vermektedir.  

 
 (Hürriyet- 30.08.1999 güncel hb. sf.) İçime Sindiremediğim Ya Da Zor 
Sindirdiğim Konular Var 
  Bu affın yürürlüğe girmesi durumunda da çete mensupları, katiller, hırsızlar, 
tecavüzcüler, çocuk kaçıranlar, rüşvet alanlar, görevini kötüye kullananlar ve 
işkence yapanlar gibi kimselerin de aralarında bulunduğu 26 bin 500 kişi 20 gün 
içinde cezaevlerinden çıkacak. 32 bin suçlunun cezasında da üçte bir oranında 
indirim yapılacak./bu aftan yararlanacak olanlardan da yaklaşık 12 bin kişinin 
yeniden suç işleme olasılığı bulunuyor. 
 
(Hürriyet- 31.08.1999 güncel hb. sf.) Kimse İçine Sindiremedi 
Rahşan Ecevit'in ısrarla desteklediği ve Meclis'ten geçen af yasasını sadece 
Başbakan Ecevit değil, toplumun çoğunluğu ‘‘içine sindiremiyor’’. Ankara ve 
İstanbul Baroları da ‘‘çıkan haliyle’’ affa tepki gösterirken, ‘‘Bu siyasi ayıptır’’ 
dediler. Başbakan Bülent Ecevit'in ardından Ankara Barosu Başkanı Hakkı Suha 
Okay, Af Yasası'na aynı sözcüklerle tepki göstererek, ‘‘Yasayı bu haliyle içimize 
sindiremiyoruz’’ dedi./ Okay,‘‘İşkence yapanı affediyorlar, işkence görenler aftan 
yaralanamıyorlar. Bu haksızlıktır. Halkın adalete olan güveni sarsılacak, devlete 
olan güveni sarsılacak’’ dedi.  

 

İlk haberde açıkça okları yönlendiren cümleler içermese de içeriğindeki olumsuz 

kodlamalar haberin eşik bekçisinin istediği yönde algılanmasına yardım etmektedir. 

Ecevit çıkması muhtemel yasa tasarısından yararlananların kapsamı hatırlatınca 

başlıktaki cevabı vermiştir. Basın bunu makro yapıya koyarak tepkisini göstermektedir. 

Sayılarla topluma zararlı bireylerin vereceği zararlar zihinlerde canlandırılmakta, 

muhtemel sonuç gözler önüne serilmektedir. Ecevit açık açık uyarılmaktadır. İkinci haber 

Ecevit’ den çok Ecevitler olarak anılan iktidara eleştirilerde bulunmaya başlamaktadır 

Ecevit ileride bu konuda eşine alet olduğu için de çok eleştirilecektir ki Rahşan Ecevit’i 

aktif ajan olarak gösteren haberdeki niyet de eleştirilen noktaları halkın gözünde 

pekiştirmektir.  
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 (Hürriyet–01.09.1999 köşe yz. sf.) Bekir Coşkun ( Köşe Yazarı) 
Zaten doğanın vurduğu acılı ülkeyi böylesine sosyal bir kaosa sürükleyip, sonra da 
‘‘İçime sindiremedim’’ demek, bir Başbakan'ın aslında Başbakan olmadığını 
gösterir/ Bir Başbakan'ın ‘‘dürüstlüğü’’ söz konusu olduğunda ise, herhalde 
Başbakanlık'taki fotokopi makinesini götürüp İtfaiye Meydanı'nda satıp, parayı at 
yarışlarına yatıracak değil.Peki, yasaların ‘‘Ecevit'in içine uygunluğu’’ nasıl 
oluyor?..”. /“Tarikatlara kontenjan ayırıp liste başı yapmak, sonra da MHP ile 
kucaklaşmak sinmedi mi?.. Peşinden Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz'ı aklamak 
siniyor, Demirel'in görev süresini uzatmak siniyor, Tahkim Yasası siniyor, 
Erbakan'ı kurtarmak siniyor...Kara parayı aklamak siniyor... İşçilere-memurlara-
emeklilere indirilen yumruk siniyor... Ne kalmıştı geriye?.. Katili, hırsızı, çeteciyi 
kurtarmak... O da siner... O da siner...   
(.Hürriyet–01.09.1999 köşe yz. sf.) Tufan Türenç ( Köşe Yazarı) 
Bravo Herkes Kendi Suçlusunu Affetti 
Sırf Rahşan Hanım istedi diye bu kadar büyük tepki göze alınır mı? Kuşkusuz 
alınmaz, ama herkes kendi suçlusunu kurtarmak isterse o başka 
 

Başbakan zaten başbakan değildir, vurgusu Ecevit’in meşruiyetinin 

sorgulanmaya başlamasının da göstergesidir. Ayrıca yazıda dürüstlük simgesine de darbe 

indirildiği gözlenmektedir. Tarikat vurgusu ise Ecevit’in laik kodlamasının sonudur. 

Coşkun ilk defa Ecevit’in imajını oluşturan temel değerlere saldıracak bir üslup 

kullanmaktadır. Eşine alet olan başbakana yasa tasarısın yakıştırmayan yazar, Af Yasa 

Tasarısı ile henüz ortaya çıkmamış Fethullah Gülen krizini haber verecek cümleler de 

kurmaktadır. Değişimi vurgulayan MHP ile koalisyon Ecevit’in farklı cepheye geçme 

yolunda hızla ilerlediğini göstermektedir. Tufan Türenç direkt olarak Rahşan Ecevit’i 

suçlamaktadır. Aktif ajan odur. Devletin başbakanının dikkate alınmadığı yazı Ecevit’in 

pasifleştirilmeye başlandığının da göstergesidir. 

 

 (Hürriyet–02.09.1999 güncel hb. sf.) Onları kendim öldürürüm/ Emekli Baş 
Komiser, Rana Pirinççioğlu/VİP Tur Sahibi: Devlet bir yıl geçmeden babamın 
katilini affetme cüretini kendinde buluyor...  
 
 
Halka halkın sesi yansıtılmakta ve hedef kitleye ‘siz böyle düşünüyorsunuz’ 

denilmektedir. Yukarıdaki metinde dikkat edilmesi gereken nokta halka halkın sesi ile 

ulaşan haberin istenilen etkiyi elde edebilmek için duygusal tepki yaratma yolunu 

seçmesidir. Haber ailesinde suç mağduru olanları direkt olarak hedef almakta, diğer 

okuyucuları da potansiyel tehlike ile yüz yüze getirmektedir. Afla ilgili Ecevitle ilgili tek 

bir olumsuz haber yazmayan Özkök bile negatif yönlü bir yazı yazmıştır. 

(Hürriyet–02.09.1999 köşe yz. sf.) Ertuğrul Özkök ( Köşe Yazarı) 
 Ama bu olayda da liderlerin tutumu etkili oldu ve kanun Meclis'ten geçti. 
Milletvekili, temsil ettiği seçmenden koptu. Şimdi oturup düşünelim. Bu olayda 
kim halkın sesine kulak veriyor? TBMM mi, yoksa Çankaya mı? Hiç kuşkusuz 
Çankaya” 
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(Zaman–25.09.1999 güncel hb. sf.) Hükümet ortakları Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel tarafından veto edilen Af Yasası'nı Meclis açılmadan ele alacak. 
Kamuoyunda "çetelere af geliyor" şeklindeki tepkilerden sonra MHP'nin, çete 
suçlarının af dışında bırakılması konusunda yumuşadığı öğrenildi. 
 
 
Hürriyet direkt seçmene seslenmekte ve Ecevit’in onlara ve oylarına ihanet 

ettiğine göndermede bulunmaktadır. Yine taraf oluşuturularak dolaylı yoldan aktif ajan 

yani suçlanan Ecevit konumlandırılmaktadır. Sağduyulu Cumhurbaşkanı ve duyarsız, 

unutkan, oylar için çabalayıp kazandıktan sonra halkı dışlayan milletvekilleri. Zaman 

gazetesi izleyen süreçte uzmanlara başvurarak söz konusu Af Yasa Tasarısının 

sakatlıklarına gönderme yapmıştır. Haberin inandırıcılığını arttırmak için uzmanlara 

başvuran basın Affı eleştirmeye devam etmektedir:  

 

(Zaman -08.10.1999 güncel hb. sf.) Af Yasası Tam Bir Curcuna  
Siyasi Yatırım Affı 
 (Hürriyet-28.10.1999 güncel hb.sf.) Bekir Coşkun ( Köşe Yazarı) 
 Biliyorsunuzdur, bu af kanunu Rahşan Ecevit ‘‘duygulandığı için’’ gündeme 
geldi. Hani insan duygulanınca şiir yazar, şarkı mırıldanır, dalıp gider, ağlar, türkü 
söyler... Ama duygulanınca af kanunu çıkartan hiç duymamıştık. Bir tek 
diktatörlüklerde, krallıklarda bu olur./ Göreceksiniz, ilk seçimlerde hiçbiriniz 
Meclis'te olmayacaksınız. Televizyonlarınızın karşısına oturup cinayet haberlerini 
dinledikçe, o cinayetlerde kendi parmak izlerinizi göreceksiniz Çocuklarınızın 
yüzüne bakmaya utanır mısınız, utanmaz mısınız bilemeyiz. Ama çocuklarınız 
sizlerin yüzüne bakarken utanacaklar. Çünkü sizler, bir yandan ülkemiz terör 
bataklığında boğulurken, bir yandan devlet otoritesi sıfıra inerken, hukuku hiçe 
sayıp çeteleri-katilleri affediyorsunuz. Sizi kim affedecek?.. 
 
  

Asıl şeklinin alan affın açıklanması da medyadaki tepkileri azaltmamış aksine 

hatalı olduğunu açıklayan Ecevitler’in üzerine daha da gidilmiştir. Bu af ‘seçim 

kazanılmadan önce verilen sözlerin sonucu’ suçlaması makro yapıda ‘ siyasi yatırım affı’ 

alt başlığının altına gizlenmektedir.  Coşkun ise Ecevitler’i antidemokratik olmakla 

suçlanmaktadır ki bu da seçimlerden önce güdüleyici öğe olarak kullandıkları 

‘demokratik’ kodlamasını baltalamaktadır. Yanı sıra alıcıya ne düşünmesi gerektiği de 

söylenmektedir. Bu af sosyal depreme neden olacak, katiller dışarı salındı, bunun nedeni 

Rahşan Ecevit ve onun sözünden çıkmayan Bülent Ecevit’tir gibi...  

İktidara geldiği günden beri ekonomi ve sosyal güvenlik yasasıyla tepki 

toplayan Ecevit’ in halkın gözündeki durumuna hiç değinmeyen medya yavaş yavaş 

manşetlerinde asıl oyuncu yani kamuoyunu konuşturmaya başlar: Hürriyet Düzce’ye 
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giden Ecevit’in halktan tepki aldığını dile getirmektedir: 

 (Hürriyet- 31.08.1999 güncel hb. sf.) 30 yaşındaki Fadime Uslu adlı bir kadın, 
İsviçre'den yardım getirdiğini ve çadırda kaldığını belirterek yerel yönetimden 
şikayetçi oldu. Uslu ‘‘Vali yok, kaymakam yok, Kriz merkezi görevini yapmıyor. 
Yardımlar bize ulaşmıyor. Yalan söylüyorsunuz. İnsanların ne kadar zor durumda 
olduğunu bilmiyorsunuz. Yazıklar olsun, yuh’’ diye bağırdı. Gözaltına alınıp 
karakola götürülen kadın ilçe halkının tepki göstermesi üzerine serbest bırakıldı 
(Cumhuriyet -01.09.1999 s: 1)  Düzce’de Aracından İnmeyen Başbakan Ecevit 
Soğanlarla Protesto Edildi Ecevit'in kendisine yönelik protestolara rağmen ''Halkın 
güler yüzlü olması beni sevindirdi'' demesi dikkat çekti… 
 

Hürriyet’in haberinde dikkat çeken kodlar: ‘Yalan, Yazıklar Olsun, Yuh’, 

haberle bütünleşik yapıdaki bu olumsuz öğeler, Ecevit’i olumsuz bir şekilde 

konumlandırılmaktadır. Halk seçtiği başbakanına tepki göstermektedir. Haberlerde 

Ecevit’ in yadsıma politikasına değinilmekte ve ‘dikkat çekti’ile biten cümledeki yargı, 

okuyan tarafından hissedilmektedir  

İlk denemesinde veto edilen Af Yasa Tasarısı kısa bir süre basınının bu yöndeki 

dikkatini dağıtsa da ikinci girişim Ecevit için ciddi bir yıpratılma sürecinin başlangıcı 

olmuştur. Özellikle ikinci af olayı Rahşan Ecevit’in ön planda daha çok lanse edilmesine 

neden olurken, Ecevit ileride söz edeceğimiz sınırlı sorumlu başbakan rolünü 

üstlenmekle yetinmiştir: 2000 yılında sık sık gündeme gelen af konusu çeşitli engellere 

çarpınca geri çekilmiştir. 

 

IV b.5) Kavakçı Olayı  

 

Seçimleri kazanan Ecevit medya tarafından bu denli desteklenirken, Merve 

Kavakçı olayı da onun gündem yaratması ve pozitif haberlerden yararlanması için ortam 

hazırladı. İrtica konusu hakkında hassas günleri atlatmaya çalışan halk, bu kez başörtüsü 

sorununun mecliste yaşanması ihtimaliyle gözlerini bir kez daha Ecevit’ e çevirdi. 

Kavakçı Olayı Fethullah Gülen olayına kadar laikliği ön plana çıkarılan başbakanın 

‘eskisi gibi’ sunumunun yerleşmesine etki dene olaylardan biridir. 

 

(Hürriyet- 29.04.1999 güncel hb. sf.) Sürpriz Zirve  
TBMM'de pazar günü yapılacak yemin töreni öncesinde, DSP ile FP arasında 
sürpriz bir ‘‘Türban Zirvesi’’ gerçekleşti. Ecevit'in sağ kolu Hüsamettin Özkan, FP 
Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül ile buluştu  
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Dikkat edilmesi gereken Özkan’ın aktif ajan olarak sunulduğu haberde sadece 

sağ kol olarak görülmesidir. Basın henüz Özkan’ı Ecevit’i eleştirmek için kullanmaya 

başlamamıştır. Aslında Özkan’ın bu görüşmeye gönderilmesi Ecevit’in olası krizi fark 

ettiğini ve başlamadan çözmeye çalıştığının da göstergesidir. 1  

(Cumhuriyet- 09.05.1999 s:1- 5) Ecevit:Cihatçılara TBMM'de Yer Yok  

Laiklik karşıtlarına meydan okuyan bir üslup sergileyen Ecevit’ in, haber 

metinlerinden yansıyan sesi yine kararlı ve yine tutarlıdır. Karaoğlan laikliğin en ateşli 

savunucusudur. Ecevit rejim koruyucusu olarak seçimden çıktığı ilk günlerin vermiş 

olduğu rahatlıkla gündemi belirlemektedir. İki yıl önce yaşanan muhtıra olayının 

ardından laikliği itici güç olarak kullanan Ecevit basını da arkasına almayı başaracaktır. 

Zaman Ecevit’in bakış açısını açık bir şekilde özetlemeyi tercih etmiştir, olaylar 

boyunca da tavrı hep böyle kalmıştır. 

 

(Zaman- 30.04.1999 güncel hb. sf.) Ecevit: Dışarıda Tak, İçerde Aç Başbakan 
Bülent Ecevit, başörtülü milletvekili Merve Kavakçı'nın Meclis Genel Kurul 
Salonu'na gelenekleşmiş giyim kuşam kurallarına uyarak gelmesini umduğunu 
söyledi. Ecevit, "Benim bu hanım milletvekiline tavsiyem, Meclis binasına isterse 
başörtüsü ile gelir. Ama Meclis genel kurul salonuna, mutlaka Meclis'in 
gelenekleşmiş giyim kuşam kurallarına uyarak gelmesini temenni ediyorum" 
dedi.”2 
 (Hürriyet- 03.05.1999 güncel hb. sf.) Kavakçı'nın dün FP'lilerin planlı bir eylemi 
ile salona sokuldu/ Bu sırada, yemin törenini Meclis'teki odasından izlemekte olan 
Başbakan Ecevit beraberinde Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan ile birlikte Genel 
Kurul salonuna girdi/ Kavakçı, yemin töreninin ortasında Meclis Genel Kurul 
Salonu'na türbanıyla girince, o ana kadar büyük olgunluk içinde geçen oturum 
karıştı./ Kavakçı'nın türbanı ile salona girmesiyle FP sıralarından alkış koparken, 
sadece DSP'liler ellerini sıra kapaklarına vurarak protesto etti. MHP, ANAP ve 
DYP'liler ise olaya seyirci kalmayı tercih etti. Başbakan Bülent Ecevit, duruma 
tepki koydu ve kürsüye gelip, ‘‘Burası devlete meydan okunacak yer değil’’ dedi.  
 
 
 

Ertesi gün mecliste meydana gelenleri haber veren Hürriyet’ in, haber dilindeki 

yanlılık diğer partilerin yaptıklarını kullanmak, yargı içeren yüklemler kullanmak, 

metninin fiziksel yapısıyla oynamak gibi yöntemlerle ortaya çıkmaktadır: Haber dilini 

çözümleyecek olursak. Merve Kavakçı bu haberin pasif, Ecevit ise aktif ajanıdır. 

Kavakçı, Faziletlilerin oyununa alet olan başörtülü bir rejim bozan olarak sunulurken, 

Ecevit tek tepki gösteren kararlı, rejimi göğsünü siper ederek koruyan ve kurmaylarını da 

                                                           
1 Arşiv araştırması boyunca gözlenen, Özkan’ın Ecevit’in yanındayken de karşısındayken de basın 
tarafından Ecevit’i eleştirmek için malzeme yapılmasıdır 
2 Kavakçı olayı olmadan önce haber yapan tek gazete Zaman Gazetesidir. 
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bu yönde yönlendiren aktif lider olarak sunulmuştur. Haber dilinde Fazilet Partisi ‘hain 

plan yapan’ karşıt taraf olarak sunulmaktadır. Son olarak haberde yine Ecevit’le birlikte 

salona giren Özkan’dan bahsedilmektedir. Burada sorulması gereken basının Özkan’ı 

ileride kullanmak için mi bu kadar çok Ecevit’in yanında tasvir ettiğidir. 

 Zaman gazetesi Merve Kavakçı olayına yine temkinli yaklaşırken, sanki Ecevit 

yaptıklarından pişmanmış gibi bir haber dili kullanarak hem hedef kitlesini hem de 

iktidarı küstürmeme yolunu seçmiştir: 

 

 (Zaman-04.05.1999 güncel hb. sf.) Başbakan Ecevit: Sağduyuya İnanıyorum 
Ecevit, önceki gün, FP'li Merve Kavakçı'nın Meclis Salonu'na başörtülü olarak 
girmesine sert ifadelerle karşılık verirken, dün yaptığı açıklamalarda yumuşak bir 
üslup kullanmaya özen gösterdi. Ecevit, "Türkiye'de kimse hanımların başını 
örttüklerine veya örtmediklerine karışmamıştır. Tek partili hükümet döneminde de 
Atatürk'lü dönemde de karışılmamıştır; fakat devletin birtakım kuralları vardır." 
görüşünü tekrarladı 
(Zaman- 05.05.1999 güncel hb. sf.) Ecevitten Eylem Teşekkürü 
Ecevit, milletvekilleriyle yaptığı toplantıdan sonra gazetecilere açıklamalarda 
bulundu. Merve Kavakçı'nın davranışına sadece DSP'nin değil öteki partilerin de 
tepki gösterdiğini savunan Ecevit, Kavakçı'nın davranışının Fazilet Partisi'nde bile 
tedirginliğe yol açtığını ileri sürdü. Ecevit, Kavakçı'nın bu tedirginlikleri anlayışla 
karşılayacağına ilişkin inancını ifade etti.  
 
 

Metinde yargı içeren cümle sonları Ecevit’in satır aralarında eleştirilmesinin 

göstergesi. Ancak açıktan bir saldırı, eleştiri göze çarpmamaktadır 

Bu konuda dikkat çekilmesi gereken nokta Kavakçı olayında her gazetenin 

kendi yayın politikası ve ideolojisine göre yorumlar yapmasıdır ancak her türlü Ecevit’i 

haklı çıkarmaktadır. Zaman”ın haberindeki ’ileri sürdü, savundu’ gibi yargı yüklü 

cümleler. Negatif yönlü haberde ‘açıktan yeni başbakana yüklenilemese de’ yayın 

politikasından sapmamaya çalışma gayretinin bir göstergesidir.  

Kavakçı olayında Ecevit’in tutumuna Özkök’ ün yorumu mikro yapının 

istenildiği durumlarda siyasetçiyi şekillendirebilmek ya da yeniden yaratmak için 

kullanılabileceğinin göstergesidir: 

 
(Hürriyet- 07.05.1999 köşe yz. sf.) Ertuğrul Özkök ( Köşe Yazarı) 
Büyük siyasetçi işte böyle anlarda parlar, büyür, devleşir. İşte Başbakan Bülent 
Ecevit. Dört beş cümlelik bir konuşma, siyasetin kuralı olarak tarihe geçer. Dört 
beş cümle ve içinde, şimdiden tarih olmuş bir cümle...” Ardından “İKİ CÜMLE” 
diye başlık atılarak sıralama yapılıyor: ‘‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, devlete 
meydan okunacak yer değildir.’’ Arkasından ikincisi: ‘‘Bu hanıma haddini 
bildiriniz.’’ Ecevit bunu önceden planlayıp Genel Kurul Salonu'na gelmiş. Çok 
yakınındaki kişilere sordum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hemen orada bir 
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káğıdın üzerine karalayıp kürsüye gitmiş.O anı yeniden gözünüzün önüne 
getiriniz.Merkez sağ suspus yerinde. Genel başkanları sanki aydalar...  
 
 

Taraflı olduğunu göstermek için analize ihtiyaç duymayan bu cümlelerde iki 

yöntem kullanılmıştır: Birincisi cümlelerde simgeler, olumlayıcı yüklemler kullanılarak 

pozitif yönlendirme yapılmıştır. İkincisi iki taraf yaratılmıştır. Ecevit savunulan taraftır 

“Rejim koruyucu” etiketlendirmesi ile yüceltme yapılmıştır. Yazının sonuna doğru 

“rejimin korunmasına duyarsız, sorumsuz” merkez sağ liderleri oluşturularak tepki 

uyandırılarak, Ecevit’in olumlanması için karşı tarafa duyulan negatif rüzgârlardan da 

yararlanılmıştır. 

Ecevit, Kavakçı olayı ve süregelen türban, şeriat, laiklik konularını kendini 

tanımlama ve konumlandırmak için kullanmış ve oldukça başarılı olmuş yanı sıra 

iktidarının ilk günlerinde koalisyon kurma sorunu yaşayan lider, medyanın da yardımıyla 

dikkatleri başka yönlere çekmeyi başarmıştır.  

 

IV b.6) Ecevit Fethullahçı mı?/ Ecevit-Gülen İlişkisi Üzerine Yorumlar ve 

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 

 

 Ecevit’ in basınla barış günlerinin ilk sekteye uğraması, Fethullah Gülen 

olayı ile başlar. Seçim öncesinde, seçimin hemen ertesinde, Merve Kavakçı olayında, 

CHP’ yi Atatürk konusunda uyarırken tepkisini koyan, seçim kampanyasında laikliği 

itici güç olarak kullanan Ecevit, Fetullah Gülen olaylarında sergilediği pasif tavırlarla 

basından ilk tepkisini almıştır. Tam bu dönemde Ecevit’in laikliği sorgulanmaya 

başlar. Ancak gözden kaçan nokta bölümün başında siyasi yaşamı özetlenen 

Ecevit’in Doksanların başında da Gülen ile yakın olduğudur. Ancak basın seçimlerde 

bu konuya değinmemiştir. Medya gerekli bilgileri gerektiği zaman gündeme 

getirmeyi uygun görmektedir. Bölüm boyunca görüleceği üzere Zaman gazetesi 

Başbakanı Gülen’e karşı ılımlı tavrından dolayı: Sağduyulu, Anlayışlı, Demokrat 

olarak değerlendirirken, Cumhuriyet ve Hürriyet: Değişen, Durgun, Tepkisiz, Anti 

laik olarak nitelemiştir.  
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 (Cumhuriyet- 11.06.1999 s:1-5) Hikmet Çetinkaya ( Köşe Yazarı) 
1987 yılında Başbakan Turgut Özal' ın koruyup kolladığı Fethullahçıları, 1994'te 
Tansu Çiller, bugün de Bülent Ecevit korumaya çalışıyor, ama Türk Silahlı 
Kuvvetleri bu konuda kesin kararlıdır.../ Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri Bakanı 
Sadettin Tantan, Fethullahçılar raporuyla ilgili bir açıklama yapmıyor... Medyamız 
niçin suskun? Fethullah Gülen ve çevresini bugünlerde izlemenizi salık veririm...  
 
 
Metinde taraf oluşturma çabası dikkat çekmektedir. Çetinkaya, seçimleri 

kazanmadan önce laiklik timsali olarak gördüğü, iktidara geldiği gün 1977’yi 

anımsayarak gözlerinin yaşardığı Ecevit’i Tansu Çillerle bir tutmakta ve irticaya göz 

yummakla suçlamaktadır. Medyanın geri kalanını da suçlayan yazar tehliyeki işaret 

etmektedir. 

(Zaman- 20.06.1999 güncel hb. sf.)Korku ve tehdit haberleri ile 
gerilen Türkiye zor bir dönemden daha geçiyor. İrtica konusunda yetkili yetkisiz 
yapılan açıklamalar toplumu gererken Başbakan Bülent Ecevit bu konuda da 
sağduyulu bir çağrı yaptı. Ecevit şöyle dedi: "Vatandaşlarım müsterih olsunlar. 
Hiç kimse laik demokratik cumhuriyeti, Atatürk'ün belirlediği yoldan 
saptıramaz, saptıramamıştır ve bundan sonra da saptıramayacaktır.  

 
 

Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın."Kavakçı olayında örtülü de olsa 

Ecevit’in tersi yönde haber yapan Zaman çıkarları ile örtüşen Ecevit’i “ her zamanki 

gibi sağ duyulu ” olarak değerlendirmektedir. Gülen olayına ilk etapta sessiz kalan 

Hürriyet bir hafta Gülen’ in devleti ele geçirme planını açıkladığı haberi gündeme 

oturtur:  

 

(Hürriyet- 19.06.1999 güncel hb.sf.) Fethullah Şoku  
(Hürriyet- 20.06.1999 güncel hb. sf.) Devlette Herkes Sus Pus 
 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Bülent 
Ecevit olmak üzere, siyasi parti liderleri ve yöneticileri sessizliğe 
bürünmeyi tercih ederken, milletvekilleri de fazla yorum yapmaktan kaçındı. 
 
 
Sessizliğin nedeni sorgulanırken satır aralarında rejim kahramanının 

suskunluğu anlamlandırılmaya çalışılmakta. Laikliğin savunusu rejim tehlikesi 

olarak konumlandırılan bir yapılanma ve bu yapılanmanın başı karşısında sessiz 

kalmaktadır. Ki aynı kişi bundan çık değil iki ay önce baş örtüsü ile meclise girmeye 

çalışan Kavakçı’yı partisini de arkasına alarak meclisten içeri sokmamamıştır.  
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(Cumhuriyet- 20.06.1999 s:1) Fethullahçılar Panikte 
Ecevit Görmezden Geliyor 
Bakalım Gülen'den ödül alanlar ne yapacak?.. Başbakan Ecevit hâlâ ''Karşı taraf 
ne diyecek'' diyor, Gülen'in devletin nasıl kuşatılacağını anlatan kasetini 
görmezlikten geliyor  

 

Makro yapıdaki bu düzenleme, panikte olan Fethullahçılardan biri sanki 

Ecevitmiş te görmezden geliyormuş gibi bir izlenim yaratırken, kamu bilinçaltı 

harekete geçirilmeye çalışılmaktadır. Ecevit karşı tarafa söz vermek istiyor, tehlikeyi 

görmezden geliyor mesajının verildiği metinde. ‘ Devletin nasıl kuşatılacağının 

anlatıldığı kaset’ tanımlaması ile buna rağmen Ecevit sus pus cümlesi iç içe 

geçiriliyor. 

 

 (Hürriyet- 20.06.1999 köşe yz..sf.) Muharrem Sarıkaya (Köşe Yazarı) 
Gülen Ve Siyasiler 
Geçmişte siyasilerin Gülen için ne düşündüğünü hafızalarımızda canlandırmak 
istedik. “...Arşivler Fethullah Gülen konusunda en net liderin Bülent Ecevit 
olduğunu gösteriyor.Ecevit, 25 Mart 1995 tarihinde Gülen'in bir hafta önce 
kendisini ziyaret ettiğini açıklıyor ve şöyle diyor:‘‘Samimi ve ilginç düşünceleri 
olan biri. Görüşmede siyasete dolaylı yoldan bile hiç girmedik. Ülkeyi 
yönetmeye talip olanlar, toplumun her kesimiyle diyalog kurmalıdır. 
  
 
Burada tez boyunca vurgulanan bir soru daha sorulabilir: Seçim zamanı 

imajına ‘laik’ kodlamasının da eklendiği başbakan hakkında bu bilniyorsa neden 

yayınlanmadı? Şu an bunun açıklanması neyi değiştirir? Yazar, Ecevit’in rejim 

karşıtı Gülen’e hiç de soğuk bakmadığını söylemekte ve başbakan karşı tarafta 

konumlandırılmaktadır. Ecevit artık laik olmayan taraftadır.  

 

 (Hürriyet- 20.06.1999 güncel hb.sf.) Başbakan Bülent Ecevit, dün de ayrıntılı 
değerlendirme yapmaktan kaçındı/‘‘Bütün kuruluşlar devlette kadrolaşmaya 
çalışıyor’’ demekle yetindi. 
 
 
 Haberin mikro ağında kadrolaşma sözcüğünün metnin genel makro 

yapısından ayrılarak koyu yazıldığı belirtilmelidir. Metin Ecevit’in karşısındadır. Her 

konuda Ecevitle ilgili yorum yapan Özkök’ün o gün Bahçeli ile ilişkilerine dayanan 

bir yazı yazması, konuyu bilip de bilmezlikten geldiğinin göstergesi. Referans 

Çerçeveleri bazen yorum yapmayarak da yanlılıklarını belli etmektedir. 

 Zaman gazetesi Ecevit’in Fetullah Gülenle ilgili pasif tavrını kendi istediği 

yönde haber yapmak için kullanmayı bilmiştir: 
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(Zaman- 22.06.1999 güncel hb.sf.) Türkiye'nin gündemi bir defa daha 
Fethullah Gülen'e kilitlendi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Başbakan'ın 
soğukkanlı yaklaşımlarına ve "yargısız infaz" uyarılara rağmen medyanın belli 
kesimi linç psikolojisi ile yayınlar yapıyor 
 
 (Zaman- 02.07.1999 köşe yz. sf.) ( Köşe Yazarı) 
Başlık:  Ecevit Ne Demek İstedi 
Metin: Başbakan Ecevit kapsamlı konuşmasında, açık şekilde 'tarikat ve 
cemaat tartışmalarını siyasal alandan çıkarıp bilimsel ve sosyolojik sahaya 
taşıyalım' çağrısı yapıyor. Bunu kim yapacak? Öncelikle medya. Çünkü dine 
ilişkin sorunların medyadaki tartışmaları 'çözüm üretmek' yerine 
“çözümsüzlüğe” hizmet ediyor... 
 
Yazar Ecevit’in, Fethullah’a destek olan tavrını olumlamakta ve karşı 

taraftan kendi taraflarına geçen lideri hedef kitle gözünde yüceltmektedir. Fethullah 

Gülen olayları boyunca Zaman’dan destek bulan Ecevit, tarikat ve cemaat 

kavramlarına ılımlı yaklaşan bir lider olarak gösterilmiştir. Zaman’daki bu yaklaşım 

aynı zamanda diğer gazeteler gözünde Ecevit’in daha çok eleştiriye maruz kalmasına 

neden olacaktır. 

 

(Cumhuriyet- 23.06.1999 s:1) “Fetullahçı Kadrolaşmayı Göz Ardı Eden 
Ecevit’i Genelkurmay Belgeleri Yalanlıyor 
 
‘Göz ardı eden’ kodlaması devam ederken Cumhuriyet yeni bir tanımlama 
daha geliştirmiştir: ‘ Yalancı’. Cumhuriyet’in bunu yaparken Türk Silahlı 
Kuvvetlerini kullanması ayrıca dikkat edilmesi gereken bir noktadır. 
 
(Hürriyet- 23.06.1999 köşe yz. sf.) İsmet Solak ( Köşe Yazarı) 
Olayı, gündem değiştirme gibi gösteren Ecevit'le ters düşmedin mi?’’ Doğru, 
ters düştük. Fethullah konusunda farklıyız. Gülen'le yaptığı ilk görüşmeyi, 
1993'te ben haber yapmıştım. Ecevit, ‘‘İslam tasavvufu ve felsefe üzerinde 
konuştuk, siyasete hiç girmedik’’ demişti. Çok samimiydi./Atatürk'ün 
öğretmeni olduğunu söyleyen yaşlı bir emekli bayan, ‘‘Oyumu hep Ecevit'e 
verdim, ama son yaklaşımı bana ters geliyor!’’ dedi. ‘‘Bana da ters geliyor 
öğretmenim’’ derken içim acıyla doldu. Gözlerimden yaş geldi.  
 

Rejim kahramanlığı yakıştırması medyanın gözünde değişmektedir. Haberde 

Atatürk’ün öğretmeni olan bir öğretmenin Ecevit’e oy verirdim deyip Ecevit’i 

kınaması, Laik yazarın gözlerinin dolması Ecevit’in Atatürk de dâhil onun ilkelerinin 

karşısında, rejim karşıtlarının yanında konumlandırıldığını gösteren başka bir 

örnektir. Seçim boyunca, seçimlerden hemen sonra da milletvekilleri yeminlerinde ‘ 

Laiklik ve Rejim Koruma’ üzerinden politika yapan liderin üzerine giden medya bu 

konuda Ecevit’e taviz vermeyecektir. Ancak 2000 yılında Gülen olayı Ecevit için 
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inkar edilmez bir değişim simgesi haline gelecektir. Gülen’in açtığı okullara ziyarete 

giden Ecevit bir de oradan övgüyle bahsedince basınla karşı karşıya gelmiştir. 

 

(Hürriyet- 01.07.2000 güncel hb. sf.) Ecevit Yine Gülen’i Savundu  
Takiyye Giderek İçtenliğe Dönüşebilir 
 Bülent Ecevit, dün de ‘‘Takıyye, giderek içtenliğe dönüşebilir. Bu tür dinsel 
toplulukları, laik demokratik rejimi yıkmak için uğraş verenlerle bir cepheye 
itmeyelim’’ dedi./ Dünyada da örnekleri var!...  
 (Cumhuriyet- 03.03.2000 s:1)Başbakan Tiran'daki Okulları Övdü  
Ecevit, Gülen’in  müridi gibi  
(Hürriyet- 03.03.2000 güncel hb. sf.) Haberin fotoğrafında Ecevit önde, 
Rahşan Ecevit arkada yakın plandadır. Küçük bir kare şeklinde verilen 
fotoğrafta Ecevit dişini sıkarken, yüzünü buruşturmuş bir şekilde verilmiştir.  
Kızacaklar Ama Tebrik Ederim  
Ecevit’ten, Fethullah Hoca Okullarına Övgü 
Fethullah Gülen cemaatinin sahibi olduğu Gülistan Eğitim Öğretim Şirketi 
genel müdürü ile ilginç bir diyalog gerçekleştirdi/ DSP Genel Başkan 
Yardımcısı Rahşan Ecevit, eşi Başbakan Ecevit'in övgü yağdırdığı dini cemaat 
lideri Fethullah Gülen'in Tiran'daki okuluna ilgi göstermedi. Eşinden ayrı bir 
programı olan Rahşan Ecevit, boş vakti olmasına karşın daveti geri çevirdi 
 

Hürriyet’in ilk haberindeki ‘Yine’ sözcüğü haberde önceden 

konumlandırılan Ecevit’in yanlış davranışını pekiştirdiğini belirtmek amacıyla makro 

yapı içine sıkıştırılmıştır. Ecevit Gülen’in müridi gibi yakıştırmasını yapan 

Cumhuriyet ise Ecevit’i seçimden önce içine soktuğu kalıptan çıkartmaya karar 

verdiğini göstermektedir. Ecevit iddia ettikleri gibi eski Ecevit değildir. Başbakana 

tepki geliştiren Hürriyet, fotoğraf karesi ile durumu haklılaştırma yolunu seçmektedir. 

Dişini sıkarken verilen başbakan tatsız olarak değerlendirilen açıklamanın üstünde 

dikkat çekmektedir. Haber dili, makro ve mikro yapı arasında bütünlük oluşturur 

niteliktedir. Ayrıca haberin sonundaki Rahşan Ecevit bile Bülent Ecevit’e karşı 

vurgusu da gözden kaçmamaktadır. 

2000 yılında en kayda değer olay Demirel’ in ikinci kez cumhurbaşkanı 

seçilmesi için yapılan Ecevit’in gösterdiği çabadır. Bu dönem Ecevit’in ısrarları basın 

tarafından ilk kez başbakana anti demokratik yakıştırılmasının yapılmasına yol 

açacaktır: 

 

(Hürriyet- 24.01.2000 köşe yz.. sf.) Tufan Türenç ( Köşe Yazarı) 
Fransızlar için ulusal kahraman olan De Gaulle'ün dış dünyadaki saygınlığı 
çok önemliydi Ama iş kendilerini yönetmeye gelince orada tavırları değişiyor 
ve bu ulusal kahramanı kıyasıya eleştiriyorlardı. Yani dış politikada gösterdiği 
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başarı içerde De Gaulle'ü kurtarmaya yetmiyordu. Aynı yazgı yıllar sonra 
Gorbaçov'un da alnına yazılmıştı. O da dışarda çok saygındı ama Rus halkı 
ondan nefret ediyordu./ Demirel'in cumhurbaşkanlığının uzatılması ya da 
ikinci kez seçilebilmesi için yapılan girişimler ve tartışmalar yoğunlaştıkca bu 
iki anı aklıma geldi. Başbakan Ecevit yıllarca Demirel ile siyasi bir rekabet 
içinde oldu./İki politikacı birbirleriyle büyük kavgalar ettiler. Ama bugün 
ülkenin yazgısını ellerinde tutuyorlar 
(Hürriyet- 24.02.2000 güncel hb. sf.) Metin: Cumhurbaşkanı seçimi konusu, 
bugüne kadar örnek bir uyum gösteren koalisyonu sarsıyor 

 

Hürriyet, Ecevit’in demokrasi anlayışını sorgulanmaktadır. Ecevit’e tarihten 

örnekler verilerek uyarıda bulunan yazar. Bunu yaparak kendini zora sokacaksın 

mesajı verilirken, septik cümlelerle başbakanın amacı sorgulanmaktadır. Hürriyet bu 

güne kadar yaptığı uyumlu koalisyon haberlerinden farklı bir dil kullanmıştır:  

 

 (Zaman- 24.02.2000 güncel hb. sf/köşe yz.sf.) Haberin fotoğrafı Yılmaz’ı 
flue, Ecevit’i net göstermektedir.Yani Ecevit’in anti demokrat tavrını ortaya 
koyan aktif ajanlığı fotoğrafla desteklenmektedir denilebilir. 
Ecevit'ten Yılmaz'a... Liderliğin Gereğini Yap Sözünü Tut! 
Emirle Oy Verdirilmez Partine Bak 
 “...ANAP'ın Demirel konusundaki tavrı Başbakan Ecevit'i sertleştirdi. Ecevit, 
'Grubuma hakim olamıyorum.' diyen Mesut Yılmaz'ı "Liderliğinin gereğini 
yerine getir." diye uyardı 
 

Ecevit’e yüklenilmektedir. Aynı gün farklı bir başlıkla krizi önlemek için 

milletvekillerine baskı yapmasını salık veren Ecevit’e tepki gösteren Yılmaz’ı 

seslendiren haber ‘Ecevit lider sultasına karşıydı, ne oldu diye sormaktadır’ Haber dili 

Yılmaz aracılığı ile Ecevit’e de aynı soruyu sormaktadır.   

Ecevit’i kararlı ve aktif sunan haberde, partiye hakim olma yönündeki 

uyarısı  “baskı yapan otoriter lider” imajı oluşturmaktadır Mikro yapı başlığın devamı 

niteliğindedir: Aynı haberde alt başlık olarak kullanılan cümle Ecevit’i yeniden 

konumlandırmakta ve başbakanın demokratikliği sorgulanmaktadır 

 

(Cumhuriyet -02.03.2000 s: 1-17) Cüneyt Arcayürek (Köşe Yazarı) 
Demokratik Kural Mı, Yoksa Rüşvet Mi? 
  Gelişmeleri izledikçe insan siyasal rüşvet içeren önerideki mükemmel 
kurguya hayran kalıyor. /...Bir şairden bu denli hesaplı-kitaplı siyasal 
matematikçi yeteneğine sahip bir kişilik sergilemesi beklenmezdi./Önce 
Ecevit 'in kurgusundaki ana öğeleri kısaca yineleyelim. Başbakan, siyasal 
rüşvete ne zaman karar verdi? 5+5 formülünün referandumsuz gerçekleşmesi 
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için gerekli olan 367 oyu bulamayacağını anladığı gün.Ne yaptı? Yeterli oyu 
sağlamak için kapatılma korkusuyla tir tir titreyen FP'ye uygun bir çengel 
attı./ Kimi olaylar, Demirel'le Ecevit arasındaki engin muhabbetin nedenini 
araştırmaya kadar uzanıyor. Örneğin; Fethullah Gülen konusu. Tabii Nurculuk 
sorunu/ 'Bazı çevrelere karşın'' elinden ödül alan Demirel'le Ecevit, Gülen 
konusunda örtüştü.Bugün Nurculuk üzerinde konuşma yapmıyor 
Cumhurbaşkanı Demirel; ama Gülen'lerin önderi Said-i Nursi için sıraladığı 
övgüler sadece belleklerde değil, kitaplarda duruyor.Bu kısa bilgiler bile, iki 
siyasetçinin iki önemli noktada uzlaştığı izlenimini veriyor: Said-i Nursi'nin 
''birçok kimse tarafından 'peşin hükümlerle' tartışıldığını'' söyleyerek savunan 
Cumhurbaşkanı ile TSK'ye ve aydın çevrelere karşın Gülen'i birçok kez 
yücelten Ecevit; (a)- Fethullah Gülen'i koruma konusunda da uzlaşı içinde 
görünüyorlar.Uzlaşı içinde oldukları ikinci konu;(b)- Laik, demokrat, sosyal 
hukuk devleti olan cumhuriyeti korumayı birinci görev sayan TSK'nin 
ülkedeki ''etkinliğini'' azaltmak. 
 

Yazıda başbakan fırsatçı bir siyasi olarak sunulmakta, ‘rüşvet’ simgesi etken 

durumdaki Ecevit’e yapıştırılmaktadır. Çoğu haberde pasif olarak sunulan Ecevit, bu 

tür yolsuzluk ve kriz hallerinde etken ajan haline dönüşmektedir. Yazının devamında 

hemen hemen tüm basının ima ettiği ama söylemeye cesaret edemediğini 

açıklamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Ecevit’in farklı taraflarda 

konumlandırılması, Ecevit’in her şeye rağmen bir rejim karşıtından ödül alması 

metinde dikkat çeken vurgulamalardır. Demirel’i ikinci kez cumhurbaşkanı 

seçtirmeyi TSK etkisini azaltmak ve rejim karşıtı Gülen’i korumak ile örtüştüren 

Arcayürek, Laik Ecevit tamlamasının da sonunu getirmiştir.  

 
(Cumhuriyet -03.03.2000 s: 5) Cüneyt Arcayürek ( Köşe Yazarı) 
Başlık: Gülen Abd'den Döner Mi? 
 Gözümüz aydın, Fethullah Gülen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 
ABD'den Türkiye'ye dönecekmiş... /...Acaba Bülent Ecevit değil de Recai 
Kutan , Fethullahçı okulları övseydi başına neler gelirdi, hiç düşündünüz mü? 
Burada benim merak ettiğim şu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat 
birimlerinin Fethullahçılarla ilgili raporlarını Başbakan Ecevit okuyor mu? 
Ben Fethullahçıları yazmaktan bıktım ama Ecevit onları övmekten bıkmadı!.. 
DSP milletvekilleri olup bitenlerin farkında; Milli Eğitim Bakanı Bostancı 
tüm çabalarına karşın Fethullahçıları okullardan bir türlü ayıklayamıyor.” 
 ( Cumhuriyet -03.03.2000 s: 1–5) Ecevit'e Hediye: Gülen Kitapları 
(Cumhuriyet -13.03.2000 s: 1–5) Ecevit, Erbakan'ı Kurtaracak  
 

Burada aynı zamanda DSP içindeki ayrılıklara da dikkat çekilmektedir. 

Ecevit artık laikliğin düşmanları ile işbirlikçi olarak sunulmaya başlanmıştır. Başlıklı 

yazıda konuyu daha da derine indirmekte ve şeri düzeni getirmesinden korkulan 

kişinin ülkeye geri dönüşü Ecevit ve Demirel ikilisine bağlanmaktadır. Sivil toplum 

örgütlerinin de tepkilerine yer veren Cumhuriyet, halkın da tepkilerin dile 
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getirmektedir. Erbakan haberi de Fetullah Gülen ve Af Yasa Tasarısı ile de 

birleştirilerek, Ecevit’i yeren ortak gündem konuları bir araya getirilerek hedef kitle 

yoğun bir mesaj tipisi ile güdülenmektedir. Ecevit’i anti laik gösterecek tüm gündem 

ürünleri bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. Ecevit’in geri dönülmez bir yola 

girdiğini düşünen medya 1999 seçimlerinin üzerine sünger çekmiştir. 

Zaman gazetesi yayın politikasına uygun olarak Fetullah olayında 

Ecevit’ten yana tavır almıştır ancak bu her türlü Ecevit’in değiştiğinin göstergesi 

olarak kodlanmaktadır: 

 

(Zaman- 13.08.2000 güncel hb.sf.) Aklanma Temenni Ediyorum   
 (Hürriyet- 25.02.2000 köşe yz. sf.) Oktay Ekşi ( Köşe Yazarı) 
Metin: Biz 28 Şubat'ı, Ceza Kanunu'nun 163'üncü maddesinin yürürlükten 
kaldırılması sonucu irtica böylesine azgınlaştığı için yaşadık. Bunu 
anımsatıyoruz, çünkü o tarihte 163'üncü maddenin kaldırılmasına ‘‘evet’’ 
diyenler ne büyük gaflete düştülerse şimdi de Anayasa'nın özellikle 69'uncu 
maddesinin değiştirilmesini isteyen Sayın Ecevit, Sayın Bahçeli ve Sayın 
Yılmaz en az o kadar büyük bir gaflet içinde görünüyorlar./...Cumhuriyet ve 
demokrasinin geleceği karanlıktır 
 

Ekşi’nin yazısındaki 28 Şubat sürecinin hatırlatılması kamuoyu hafızasına 

yönlenildiğini göstermektedir. Yazar halkı uyarmaktadır. Üstelik bu sefer açıktan 

değil, örtülü bir tehlike karşısında bulunduğumuz özetlenmektedir. Ekşi ilk kez 

uyardığı Ecevit’i ‘ gaflete düşmek’ ile suçlarken, Cumhuriyet ve demokrasinin de 

tehlikede olduğunu belirterek kamuoyuna seslelnmektedir.  

  Gündem Fethullah Gülen ile meşgulken, cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin birinci tur seçimlerinde Demirel yanlısı bir sonuç çıkmaması yeni bir 

siyasi krize neden olmuştur. Ecevit bunu bir hegemonya savaşına çevirince basın 

tepki vermekte gecikmez: 

 

(Cumhuriyet–31.03.2000 s:1) Ecevit'ten Gözdağı. Kulislerde 'DSP-MHP 
Hükümeti' Konuşulmaya Başlandı  
(Hürriyet- 31.03.2000 güncel hb. sf.) Dün bazı gazetelerde kendisine atfen 
yazılan ‘‘Hükümetten istifa da dahil her şeyi düşüneceğim’’ sözleri 
anımsatıldığında ise Ecevit, ‘‘Herhangi bir hususu, konuyu kastetmeden bütün 
olasılıkları, bütün gereksinmeleri düşüneceğimi söyledim. Henüz bunların 
ayrıntılarına girecek durumda değilim’’ diye konuştu.  
 (Hürriyet- 31.03.2000 güncel hb. sf.) Borsada Siyasi Kriz Şoku   
Metin: Başbakan Bülent Ecevit'in, ‘‘Siyasi istikrar konusunda endişelerim 
var’’ şeklindeki sözleri üzerine düşüş bir anda yüzde 7'ye ulaştı...”  
  
(Zaman- 31.03.2000 güncel hb. sf.) Demirel: Beni Ecevit İtti  
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Metin: ...5+5'in şoku yaşanırken Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Ben 
aday olmak istemedim. Ecevit istedi, teklif yaptı. Reddettim. Ama ısrarcı 
oldu. 
 

  5+5’in kabul edilmemesi üzerine istifa tehdidi Fethullah olaylarında destek 

veren Zaman gazetesini dahi karşısına almasına neden olmuştur. Hürriyet Ecevit’in 

yarattığı ikinci siyasi krizin sonucunu ekonomi haberleri ile birleştirererk halka 

duyurma yoluna gitmektedir. İstediği olmayınca küsen siyasi lider eleştirilmektedir. 

Demirel’in de mevcut durum karşısında Ecevit’i suçlaması tüm gözleri başbakana 

çevirmiştir. Zaman Ecevit’in söz ettiği muhtemel krizden sorumlu tutacak kişiyi 

bulmuştur: Ecevit!  

 

(Cumhuriyet -31.03.2000 s: 1-17) Cüneyt Arcayürek ( Köşe Yazarı) 
Ecevit 'Malum Silahı' Çıkardı: İstifa! 
 (Hürriyet- 31.03.2000 köşe yz. sf.) Oktay Ekşi ( Köşe Yazarı) 
Sayın Ecevit, Meclis'ten yükselen güçlü bir ‘‘Hayır!’’ sesini duymazdan ve 
birinci oylamanın sonuçlarını görmezden gelmek için hangi sebebe sahip 
bilemiyoruz. Eğer Hindistan'a gitmeden önce verdiği demeçte 
milletvekillerini, ‘‘ikinci oylama sırasında iki adım ötesini de göz önünde 
tutarak değerlendirme yapmaya’’ yarı tehditkár bir ifadeyle çağırmış olmasına 
umut bağlıyorsa, yanılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu şimdiden 
söyleyebiliriz  
 

Arcayürek bu sefer istifanın erdem değil siyasi hata olduğunu açıkladığı 

başlıkta, Ecevit’i tehdit etmekle suçlamaktadır. Ekşi de ülkedeki istikrarı bozanın 

oylama değil Ecevit’in sözleri olduğuna gönderme yaparken başbakan bir kez daha 

antidemokratik ve sultacı olarak kodlanmaktadır. Çünkü siyasi istikrarsızlıkla tehdit 

ederek istediği sonuca ulaşmaya çalışmaktadır. 

 
(Hürriyet- 02.04.2000 güncel hb. sf.) Yıpranan Ecevit Oldu 
 Metin: Özellikle Avrupa ülkelerindeki yazılı ve sözlü basın organları, ilk turda 
beklenilen oyu bulamayan Ecevit hükümetinin TBMM'de ağır bir yenilgiye 
uğradığını bildirerek, bu durumun kısa sürede hükümet krizine yol açabileceği 
görüşüne de yer verdiler.  
 

Birinci turun Ecevit’in istediği gibi sonuçlanmamasını aktaran Hürriyet şu 

başlıkla başbakanın durumunu özetlemiştir. Aslında bu Ecevit’in ‘ Demokrat’ siyasi 

kişiliğinin de ilk sekteye uğradığı dönemdir. Yabancı basını referans alarak yorum 

yapan gazeteci, aslında kendi fikirlerini de metinden hedef kitleye empoze 

etmektedir.  
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 ( Cumhuriyet -06.04.2000 s: 1-17) Açık Oya Tepki 
Ecevit Anayasaya Aykırı Davrandı  
Hukukçular, başbakan Bülent Ecevit’in anayasa değişikliğine ilişkin ikinci tur 
oylamada ‘isteyenlerin oylarını açıkta kullanmaları’ çağrısını milletvekillerini 
anayasaya aykırı davranmaya yönlendirme olarak değerlendirdiler. 
 
(Zaman- 08.04.2000 güncel hb. sf.) Başlık: Yılmaz: Baskı Yok İmzaya Sahip 
Çıkın/Bahçeli: Kişilere Söz Vermedik 
 
  
(Hürriyet- 08.04.2000 güncel hb. sf.) FP: Beş Nisan Ecevit’i Bitirdi 
(Zaman- 06.04.2000 köşe yz. sf.)   Tamer Korkmaz (Köşe Yazarı)  
The End 
Türkiye semalarında yıldızın parladığı an"a ikinci ve nihai bir imza atan 
vekiller, prestijlerini kurtardılar. Aynen 29 Mart'taki gibi... Dün, Meclis'te 
nefeslerin tutulduğu tarihi oylamada, milletvekilleri adam adama markaja 
kadar varan baskılara boyun eğmeyerek itibarlarını zirveye taşıdılar!..  
 
 

Yazar Ecevit’in baskısının sonuç vermediğine de gönderme yapmaktadır. 

Mikro yapıda iki taraf oluşturulmuştur. Baskılara boyun eğmeyen demokratik 

vekiller, baskıcı Ecevit. Anti Demokratik başbakan yakıştırmasının tam olarak 

yerleştiği dönem Ecevit açısından yıpratıcı bir sürecin başlamasına neden olacaktır. 

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı ile yeni sıfatı pekişecek olan Bülent Ecevit 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile basın tarafından çok yıpratılmıştır. 

Sonuç olarak Ecevit’in isteği olmayınca yeni bir cumhurbaşkanı seçilmiştir: 

 

 (Cumhuriyet -06.05.2000 s: 1–5)  TBMM, 3. turda Türkiye'nin Yeni 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i 330 oyla seçti  
Demirel olayı ile yıpranan DSP’deki kopmalar basına yansımaya başlamıştır. 
Ayrıca Ecevit’in partilileri korkuttuğunu ileri süren gazeteler, artık bitti, 
başbakan için  “Yalnız Adam” demektedir.  
 
 

Ecevit anti demorkratik, önceleri eleştirdiği Demirl’e benzedi, kanuların ve 

halkın karşısında yakıştırmalarını kazandığı bu dönemde karikatürlerde de değişime 

uğradı. Başbakanın imajı çizimlerde daha da belirgin bir şekilde modifikasyona 

uğramaya başladı: 

Cumhuriyet’in karikütüründe,  Ecevit, havanda su döverken çıkardığı tüm 

yasa tasarıları, tüm çıkışları ile temsil edilmektedir: Havanların adları, 

5+5,Ombudsman, Kararname Krizi, Cumhurbaşkanlığı yetkileridir. (Cumhuriyet- 

01.09.2001 s:5) Ecevit’teki değişimi vurgulayan karikatürlerden başka bir örnek: 
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“Kendim için bir şey istiyorsam namerdim” diyen Ecevit, kasketli, eli cebinde 

verilmektedir. (Hürriyet- 02.03.2000 güncel hb. sf) Demirel gibi oldu yakıştırması 

dikkat çekmektedir. Ecevit’in değişimini vurgulayan başka bir karikatür: Kendisine “ 

31 Yıl önce eleştirdiğiniz Demirel gibi konuştunuz” diyen birine, “ Dün dündür 

bugün bugündür” demektedir. (Hürriyet- 05.07.2002 güncel hb. sf )Arkasına boş 

teneke kutuları takmış, beli bükük ilerlerken verilen Ecevit: “Ne olmuş yani gerekirse 

Kıbrıs’ı da bağlarız kendimize olur biter” demektedir. Kıbrıs konusunda taviz veren 

başbakanın arkasında diğer yanlışlarını temsil eden teneke kutular vardır. Kutuların 

üzerinde: Kriz, Yolsuzluk, Ekonomi, İşsizlik yazmaktadır. Kıbrıs konusunu da 

diğerleri gibi arkasına katacak iması sezinlenmektedir.(Cumhuriyet- 28.11.2001 

s:5)Ecevit’in hukuku hiçe saymasına da değinilmektedir, 10x15 boyutlarında bir 

karikatürle cumhurbaşkanlığına gönderme yapılmaktadır: Sayfada büyük bir yer tutan 

çizim dört kareden oluşmaktadır. Ecevit anayasayı yırtarak Demirel’in başına taç 

yapmaktadır. (Cumhuriyet- 20.02.2000 s:5) Hürriyette Ecevit, Demirel’e bayram 

hediyesi olarak “ bir dönem daha” yazılı bir kutu vermektedir. (Hürriyet- 08.01.2000 

güncel hb. sf.) Başka bir karede de Ecevit elinde kalın bir iple Demirel’i koltuğuna 

bağlamaktadır. 

IV b. 7 ) Kriz 

Kriz dönemi siyasetin vazgeçilmez aktörlerinden biri olan Bülent Ecevit’in 

bugüne kadar taşınan imajının tükendiği süreci kapsamaktadır. Şubat 2001’i izleyen her 

yeni gün, başbakanın otoritesinin sarsılması için düzenlenmiş, örgütlü olarak imal 

edilmiş haberler üretilecektir. Bu bölümde: “ Yalnız, Küskün, Nankör, Kriz Adam, 

Özkan’ın Sözüyle Ülkeyi Yöneten” gibi kodlamalarla başbakan haber metinleri içinde 

anlamlandırılacak ve gündem artık Ecevit’in tersi yönünde oluşturulacaktır:  

 
(Hürriyet–18.02.2001 güncel hb. sf.) Denetim Krizi  
Alınan bilgilere göre, Sezer, kendisine bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme 
Kurulu'na (DDK), Emlak Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası gibi kamu 
bankalarının hesaplarını özellikle geri dönmeyen krediler açısından incelemesi 
talimatını verdi 
 

Metin bir bakıma ertesi gün olacakların habercisidir. Ayrıca haberde Hüsamettin 

Özkan’ın denetiminde olan Halk Bankası dahil pek çok devlet bankasının yolsuzluk var 
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iması ile denetlenecek olması soru işareti olarak sunulurken denetimin nedenini de 

açıklamaktadır. Yemez ama yiyene de ses çıkarmaz bölümünde de yer alabilecek bu 

haber çevresindekilere ses çıkarmayan Ecevit’i Mavi Enerji yolsuzluğu ve Yılmaz’ın 

aklanmaya çalışılması olaylarından sonra bir kez daha zan altında bırakmaktadır  

(Zaman–18.02.2001 güncel hb. sf.) Başlık: Temizel’i Değil Batıkları 
Araştırıyoruz  

 

.Ecevit gündemi soğutmaya çalışırken asıl yıkıcı darbeyi 19 Şubat Günü Milli 

Güvenlik Kurulunda yaşanan Sezer-Ecevit tartışmasının ardından almıştır. Ülkenin 

ekonomisini çökerten krizin tek nedeni olarak gösterilmiştir. Krizin hemen ardından 

köşkten yapılan açıklamaları veren Hürriyet, çok değil bir sene önce sadece Ecevit 

yanlısı haberler yaptığını unutmuştur: 

 

(Hürriyet–19.02.2001 güncel hb. sf.) Haberin makro yapısında Cumhuriyette 
de verilen kurgulanmış fotoğraf vardır. Yakın plandan çekilmiş liderlerin 
sırtlarını birbirine dönmüş bir şekilde aynı karede birleştirilmesi söz 
konusudur.  
 Sayın Başbakan'ca yapılan açıklamanın neden olduğu gelişmelerden Sayın 
Cumhurbaşkanı'nın sorumlu tutulması, en hafif deyişle haksızlıktır" denildi. 
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca "toplantı düzenine 
uymadan, Sayın Başbakan'ı da aşarak araya giren bir Bakan'ın saygı dışı 
müdahale, söz ve davranışları üzerine Sayın Başbakan ve Bakanlar toplantıyı 
terk etmişlerdir" sözlerine yer verildi... 
 
(Cumhuriyet–19.02.2001s:1) Makro yapının büyük bir parçası sırt sırta 
dönmüş Ecevit-Sezer (Kurgulanmış Fotoğraf) fotoğrafıdır. 
MGK’ da Tartışma: Sezer Eleştirdi, Ecevit Toplantıyı Terk Etti,  
Ülkeyi soydurtmayız/ İlk Sinyal Hafta sonu alındı 
Başbakan Bülent Ecevit ile hükümet üyelerinin Milli Güvenlik Kurulu’ nun 
(MGK) şubat ayı olağan toplantısını terk etmesiyle sonuçlanan bunalımın ilk 
sinyalleri hafta sonu alındı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kamu 
bankaları ile fondaki bankaların batış sürecini inceletmek üzere Devlet 
Denetleme Kurulunu görevlendirdi. Bunun üzerine Başbakan Bülent Ecevit, 
Sezer’i denetimin denetimini yapmakla suçladı.  
(Zaman–19.02.2001 güncel hb. sf.) Devletin Zirvesinde İpler Koptu    
(Zaman–19.02.2001 eknm. hb. sf.) Ekonomi Yeniden Bitkisel Hayatta 
 
 

 Hürriyetin haberinde kurgulanmış fotoğraf ile birlikte taraflar makro yapıda 

oluşturulmuştur. Mikro yapıda ise eşik bekçisi tavrını ortaya koymuştur. Sayın Başbakan, 

Sayın Cumhurbaşkanına haksızlık yapmıştır. Ecevit haksız yere sorun çıkaran ‘ Kriz 

Adam’ dır.Aynı haberde üsluptan bahseden Ecevit’in saygısız bakanına sahip 

çıkmadığına da göndermede bulunulmuştur. Saygısız bakandan Yaşlı Ecevit ve Sınırlı 
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Sorumlu Başbakan bölümlerinde üzerinde duracağımız Hüsamettin Özkan’dan 

bahsedildiği açıkça anlaşılmaktadır. Cumhuriyet krizin denetim yapmak isteyen 

Cumhurbaşkanına tepki gösterilmesi ile başladığını açıklaması da haberin yönüne dair 

fikir vermektedir. KHK ve Af olayı ile ekonominin sarsıldığı haberlerini yapan Zaman, 

“yeniden bitkisel hayatta”, tabiri ile hafızaları yoklamaktadır. Kasım krizi ile yıpranan 

ekonomiyi vurgulayan gazete ‘yeniden’ sözcüğünü hükümeti ve Ecevit’i suçlamak için 

kullanmaktadır. 

 

(Hürriyet–19.02.2001 güncel hb. sf.) Borsa Yüzde 14.62’ Ye Düştü 
 Ama Başbakan Bülent Ecevit'in yaptığı açıklamanın ardından borsada ciddi 
bir tepki hareketi yaşandı. Panik satışlar genele yayıldı... 
(Zaman–20.02.2001 güncel hb. sf.) Haber önde asık suratlı Sezer’i arkada 
suçlu bir çocuk gibi duran Ecevit’i veren fotoğrafla makro yapıyı 
tamamlamaktadır. 
İşte Fatura  
 

Aslında kriz yapılan açıklamayla başlamıştır diyen metin borsanın sarsıldığını 

da söylemekte ve direkt olarak açıklama yapana yönelmektedir: Ecevit. Ecevit yeni bir 

tanımlama daha kazanmıştır. Zaman krizi özetlerken maddeler kullanarak olayın 

zihinlerde yer etmesini sağlayacak kodlamalara başvurmakta ve dramatik öğeler 

kullanarak duygusal etki yaratmaktadır:  

 

(Zaman-20.02.2001 güncel hb. sf) Sezer gündem dışı söz aldı: Cumhur- başkanı, 
MGK'da hükümetin yolsuzluklar konusundaki tavrını eleştirdi. Ecevit, Sezer'e sert 
çıktı: Başbakan Ecevit, Sezer'in sözlerini itham olarak algılayıp toplantıyı terk etti. 
Fatura 1: Devletin zirvesinde MGK toplantısında patlak veren kriz zaten bıçak 
sırtında olan ekonomiye büyük bir darbe vurdu. Para piyasalarında panik başladı. 
Fatura 2: Cumhurbaşkanı ile hükümet arasındaki kriz nedeniyle yapılamayan Milli 
Güvenlik Kurulu'nun gündemi, Katılım Ortaklığı Belgesi'ne cevap niteliğindeki 
Ulusal Program'dı ../ Cumhurbaşkanı Sezer'in MGK'da yaptığı çıkışın altında, 
Ecevit'in Devlet Denetleme Kurulu'nun kamu bankalarını incelemesiyle ilgili 
olarak iki gün önce yaptığı, 'Denetimin denetimi yapılıyor.' sözleri yatıyor. 

 

 

 Haberin mikro yapısında yolsuzluk konusundaki tavrın eleştirilmesi, Ecevit’in 

sert çıkması, bıçak sırtı ekonomi,  gibi kelime gruplarının koyu harflerle verilmesi dikkat 

çekmektedir. Güdüleyici sözcükler aslında tüm bu nedenleri de Ecevitle 

özdeşleştirmektedir. mikro örgütlenmenin Ecevit karşıtı olması gözden kaçmamaktadır. 

Haberde krize neden olanın banka denetlemesi konusu olduğu üzerinde ısrarla 
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durulmaktadır. Ecevit yolsuzluk mu yapıyor! imasını barındıran haber ilgi çeken iç 

dinamiği ile açık uçlu ve negatif bir yapılanma sergilemektedir. 

 

Cüneyt Arcayürek ( Köşe Yazarı) 
Olacağı Buydu   
Terbiye dışı bir üslup arıyorsa yakınlarına bir göz atsın. 
(Cumhuriyet-20.02.2001s:1)  Fatura Çok Ağır Oldu  
İTO Başkanı Yıldırım, ‘ doruktaki bu gerginliğin sebebini Sayın Başbakan 
kamuoyuna açıklamalı ve açıkladıktan sonra da istifasını vermeli’ dedi  

 

Yakın derken  Hüsamettin Özkan’ dan bahsedildiğini artık herkes anlamaktadır. 

Cumhurbaşkanına saldırdığı için sorunların çıktığı açıklandıktan sonra Arcayürek’in 

yaptığı bu açıklama, Özkan’a yüz veren Ecevit’in suçlandığını göstermektedir.Hemen 

hemen her metinde krzini sorumlusu olarak görülen Ecevit’ in iktidarı resmen olmasa da 

fiilen 20 Şubat 2001 günü basın aracılığı ile aktarılan Ekonomik Krizle biterBasın 

ekonomiye ağırlık vermeye devam etmektedir. Selim Işıklar Türkiye’nin ekonomik 

haritasını çıkardığı yazısına ekonomik çöküşün faturasını sorumsuzlukla suçladığı 

Ecevit’e çıkarmaktadır: 

  

(Zaman–20.02.2001 köşe yz. sf) Kasım Krizinden de Beter  
Borsa 9.600 puana kadar geriledikten sonra Başbakan Ecevit'in açıklamalarını 
beklemeye başladı. O ana kadar piyasalarda en fazla tepkiyi veren Borsa, 
Başbakan Ecevit'in açıklamalarının ardından tam anlamıyla çöktü 
 (Hürriyet–20.02.2001 güncel hb. sf) Yargıya Baskı Yapıyorsunuz  
Sözlerimden Neden Gocunuyorsunuz” 
Metin: Sezer, toplantıyı devam ettirip Özkan'a aynı tonda yanıt verdi: ‘‘Ne 
gocunuyorsunuz ben bunları söylüyorum diye? Ben kariyerimle geldim buraya. 
Siz seçtiniz diye susmam mı lazım? Bu kamu bankaları nereye gidiyor? Bu sorun 
çözülmeden hiçbir yere varamayız. Yetkimi kullanıyorum.’’ Özkan ise bu sözler 
üzerine yerinden Ecevit gibi sinirli bir şekilde kalktı, kapıya yöneldi...  
 
 

Dikkat edilirse “yolsuzluk” vurgusu iki gün boyunca Hürriyet’in tüm 

haberlerinde öne çıkmaktadır. Tekrar yoluyla “yolsuzluğa göz yuman Ecevit krize neden 

oldu” görüşü okuyucunun kafasına kazınmaktadır. Yine Özkan vurgusu gözden 

kaçmamaktadır. Krizde Sezer ve Ecevit kadar söz edilen isim Özkan olmuştur. Tabi 

sonrasında Halk Bankası ile ilgili yorumlar yapılarak Ecevit’in sağ koluna göz yumduğu 

vurguları yapılacaktır ki bu söylentiler ikilinin siyasi ortaklıklarının bozulmasına neden 

olacaktır.  
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(Hürriyet–22.02.2001 eknm. hb. sf) Hürrem Şatıroğlu (Köşe Yazarı)  
Haberde fotoğraf olarak Ecevit’in yakın plan bir fotoğrafı kullanılmıştır. 
Başbakanın bir gözü kısıktır ve ağzı açıktır. Eşik bekçisi gündemle aynı yönde bir 
makro yapı oluşturmuştur.   
İki Saatte 4.9 Milyar Dolar Çekildi  
 (Zaman-21.02.2001 köşe yz.. sf)  Kadir Dikbaş (Köşe Yazarı)  
Devletin tepesinde çıkan kavga ve bu kavganın hükümet tarafından resmen 
kamuoyuna ilan edilmesi, piyasaları bedeli ağır bir krizle karşı karşıya getirmiştir. 
Başbakan Ecevit'in Cumhurbaşkanı Sezer ile aralarında geçen tartışmayı 
aktardıktan sonra "Bu ciddi bir krizdir." açıklaması ile gelen panikte, bankalar 
Merkez Bankası'ndan (MB) 5 milyar dolara yakın döviz almış, faizler yükselişe 
geçmiştir... 
 (Zaman–21.02.2001 güncel hb/ eknm hb. sf) Başlık: Piyasalarda Deprem  
 
 

Basın kriz boyunca ekonomi ile ilgili kötü gidişatı yoğun bir şekilde vermeye 

devam etmiştir. Hürriyet krizden hemen sonra fotoğraflar aracılığı ile de Ecevit’i 

yargılamaya başlamıştır. Fotoğrafın altında yabancı sermayenin çekilişi anlatılmaktadır. 

Metin ile fotoğraf birleştirildiğinde haberin ad vermese de kimi suçladığı ortaya 

çıkmaktadır. Zaman gazetesinde yapılan kriz bilançosunun öncesinde kavgayı 

kamuoyuna ilan etmesi ve ardından ‘ bu bir krizdir’ diyen Ecevit’in eleştirilmesi söz 

konusudur. Ecevit krizin sorumlusu olarak görülmeye devam etmektedir. Özkan’dan bile 

onun kadar söz edilmemektedir. Kısa bir süre sonra pasifleştirilecek olan başbakan 

şimdilik olumsuzluk öğelerinin rahatlıkla yüklendiği aktif haber ajanı olarak metinlerde 

yerini almaktadır. 

Ekonomi Sayfasında devam eden haberler aynı etkiyi devam ettirirken yabancı 

kredi derecelendirme kuruluşlarını da referans gösterilmektedir: 

 

(Hürriyet–21.02.2001 güncel hb. Sf) Hürriyet, CNN’in internet sayfasının giriş 
haberini fotoğraflayarak giriş fotoğrafı yapmıştır. Ecevit’in yakın plan fotoğrafının 
yanında AB bayrağı ve Türk bayrağı yan yanadır. Fotoğrafın altında, kriz 
yüzünden yaşanan çalkantıları anlatan haberin tercümesi bulunmaktadır. Hürriyet, 
kriz AB şansını da baltalamaktadır mesajı vermektedir.  
DevalüasyonEndişesi”/“Borsada Deprem”/“Standart& Poor’s: Endişe İle 
İzliyoruz”/Fitch: Güven Sarsıldı 
(Hürriyet–22.02.2001 güncel hb. sf) Hürriyette krize üzülen Ecevit’in kablolara 
takılmış, korumaları tarafından tutulurken verilen fotoğrafı gözler önüne 
serilmektedir 
Ecevit Vekilleri Ağlattı 
 Ne yapayım, kusur bende değil, uyumlu çalışamıyoruz...   
 
 

Basın krizin hemen ardından yine yabancı basını referans gösterme yoluna 

gider. Yabancı basın da krizi eleştirmektedir. Üstelik bu kriz AB yolunda istikrarla 



 
 

118 
 

ilerleyen Türkiye’nin şanısını baltalayacaktır. Özellikle o dönemlerde AB’ye girme 

sürecini ballandırarak anlatan basının Ecevit’i bu seferde AB yolundaki engel olarak 

konumlandırmasına özellikle dikkat çekmek gerekmektedir. Hürriyetin diğer haberinde 

de krize üzülen Ecevit’in kablolara takılmış, korumaları tarafından tutulurkenki 

görüntüleri makro yapıdan sergilenmektedir. Ecevit’in görüntüsü oldukça kötüdür. Basın 

artık bu görüntülerle Ecevit’i verecektir. Haberde eşik bekçisi başbakanı pasifsize 

ederken haberdeki edilgen cümleler, Ecevit’i yargılayan cümle sonları, mikro yapıdaki 

yanlılığı ortaya koymaktadır. 

 (Zaman–22.02.2001 güncel hb. sf) Dsp Hüngür Hüngür 
(Hürriyet–22.02.2001 güncel hb. sf) BBP’den Ecevit Ve Özkan İçin Suç Duyurusu 
BBP Başbakan Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan 
hakkında, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ''Cumhurbaşkanına hakaret 
ettikleri'' ve''Gizli kalması gereken MGK toplantısı hakkında açıklamalarda 
bulundukları 
(Zaman–22.02.2001 güncel hb. sf) Tansiyonu Düşürmüyor 
 Başbakan Bülent Ecevit, MGK'da yaşanan tartışma konusunda, Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer'e yönelik eleştirilerini dün de sürdürdü. Ecevit, MGK 
toplantısında Sezer'in kendisine 'Anayasa kitapçığı fırlattığı' bilgisini tekrar 
ederken, yeni iddialarda da bulundu. Cumhurbaşkanı'nın hükümete yönelik 
düşüncelerini iletmek için neden MGK toplantısını seçtiği sorusuna üstü kapalı 
cevap veren Ecevit, ''Bunları MGK'ya getirmenin özel bir anlamı vardır. Onu 
telaffuz bile etmek istemiyorum." dedi…  
 

İlk haberdeki suç duyurusunda bulunma nedeni ile Ecevit ve Özkan’ın 

özdeşleştirilmesi ve dava gerekçelerinin sıralanması Ecevit’in dava edilmesini 

haklılaştırır bir metin ağı ortaya çıkarmıştır. İkinci haberin başlığı Ecevit’in düşüncesizce 

açıklama yapmaya devam etmesine içerleyen eşik bekçisinin tepkisini içermektedir. Eşi 

bekçisi mikro yapının sonunda Ecevit’in ‘ telaffuç bile etmek istemiyorum’ demesine 

içerlemektedir. Mikro yapı, gerek yargı içeren cümleler, gerekse ‘iddialarda bulundu’ 

ifadesi ile başbakanın inanılırlığına gölge düşürmektedir. Eşik bekçisinin sorusu da 

Ecevit’i zor durumda bırakmaktadır. Haber tamamıyla Ecevit krizi körüklüyor ana 

temasını okuyucusuna iletmektedir.  

 (Hürriyet–23.02.2001 güncel hb. sf) Başlık:  İrtemçelik Krizi 
 Başlık: M. Ali İrtemçelik, başbakan Ecevit’i beyin sarsıntısı geçirmiş futbolcuya 
benzeterek istifaya davet etti/Başbakanlığın yetki ve sorumluluklarının hakkını 
veremeyecek durumda olduğu artık saklanamayacak hale gelen Ecevit’in göreve 
her şeye rağmen devamını çare ve çaresizlik saymak ilk devrenin sonunda  beyin 
sarsıntısı geçirerek hastaneye kaldırılan futbolcunun ikinci devre kaç gol atacağını 
merak etmesi kadar aklı dışıdır...   
(Hürriyet–22.02.2001 köşe yz. sf) Kriz Adam  
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Ecevit’in meşruiyeti sorgulanmakta ve yavaş yavaş sağlına da göndermede 

bulunulmaya başlanmaktadır. ‘Beyin sarsıntısı geçirmiş futbolcu’ benzetmesi bu güne 

kadar Anti demokratik ve anti laik yakıştırmaları ile imajı yıpranan Ecevit’in akıl 

merekelerinin de sorgulanmasına neden olmuştur ki Ecevit’i ‘ Fiili Ehliyetten yoksun’ 

yakıştırması ile karşı karşıya getirmiştir.Önceden bahsettiğimiz ‘Kriz Adam’ yakıştırması 

da devam etmektedir. 

 (Hürriyet–23.02.2001 köşe yz. sf) Fatih Altaylı (Köşe Yazarı)  
Cumhurbaşkanı’na Kızmak Niye 
 Metin: Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer haklıdır. Ecevit ise o salonu terk 
etmekte hiç ama hiç haklı değildirÇünkü Ahmet Necdet Sezer halkın duygularını, 
isteklerini dile getirmektedir. Ecevit ise... Ecevit'in, Cumhurbaşkanı'nın 
sözlerinden alınmak istemiyorsa, halkın sesine kulak vermesi yeter. Çünkü halk, 
tüm bunları Cumhurbaşkanı'ndan önce söylüyor. Onlara kulak verilmeyince, 
Ecevit'in kulağına bağırmak Sezer'e düşüyor. Hepsi bir kenara, Ecevit'in MGK 
toplantısını terk etmesi, ülkeyi bunalıma sürükleyecek bir tavır içine girmesi akıl 
alır gibi değil. O salondan çıkacaksa istifayı verir çıkar.  
 
 
Yazıdaki basit cümle yapısına dikkat çekmek gerekmektedir. Altaylı 

kodlamaları yaparken kısa ve net cümleler kullanmaktadır. Yazıya sadece göz atmak 

isteyen bile ilk bakışta ne denmek istediğini anlayabilir. Ecevit konumlandırılırken ‘ sen 

cumhurbaşkanına değil halka’ bağırdın göndermesi satır aralarından sezinlenmektedir. 

Hedef kitle Ecevit’in ters yönünde harekete geçirilmeye çalışılmaktadır. Yazı Halkçı 

Ecevit’i ‘Halkın Karşısında’ konumlandırmaktadır.“Halk böyle düşünüyor” tarzı metin 

ağı kamuoyunun kapalı işlevinin bir yansımasıdır. Halk herkesin böyle düşündüğünü 

kamuoyu önderinden öğrenmektedir.  Yazı Hürriyet gibi yüksek tirajlı bir gazeteyi 

okuyan çoğu insanın herkes böyle düşünüyor ben de böyle düşünmeliyim fikrine 

kapılmasına neden olabilir. Bu ve buna benzer haberler, yazılar günlerce basının 

gündemini meşgul etti.  

        Mart ayına yine yabancı referanslarla giren Zaman her şeyin daha kötüye 

gittiğini haber vermektedir:  

 

(Zaman-02.03.2001 güncel hb. sf) Ratingde Paraguay’la Beraberiz 
 (Zaman-02.03.2001 ekn. hb. sf) Mustafa Ünal ( Köşe Yazarı) 
Nasıl ki krizin hasar alanı yalnızca ekonomiyle sınırlı değil, sonuçlarının da sadece 
ekonomiyle sınırlı kalmasını beklememek lazım. Siyasete yansımaları olacak. 
Hükümet payına düşeni alacak. Bu bedelin ne olacağını şu aşamada kestirmek güç. 
Ama hiçbir şey olmamış gibi hükümetin yoluna devam etmesi güç görünüyor. 
 (Hürriyet–15.03.2001 eknm. hb. sf) Piyasa Tam Tıkandı  
(Hürriyet–30.03.2001 güncel hb. sf)  Ecevit’e Develüasyon Davası  
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Metin: Kur çıpasıyla verilen taahhütlere güvenerek dövizle borçlanan Avukat 
Mehmet Altun, Başbakan Bülent Ecevit hakkında dava açtı. Altun, Başbakan'dan 2 
milyar liralık maddi, 200 milyon liralık da manevi tazminat isteminde bulundu.  
 
(Zaman–30.03.2001 köşe yz. sf)  ( Köşe Yazarı) 
İç İçe Kriz  
 Metin: Başbakan Ecevit'in, '15 yasayı 15 günde çıkaramayız.' yönündeki 
açıklaması piyasaları altüst edecek cinsten. 'Amerika'ya gittikten sonra Derviş'le 
hiç görüşmedik.' demesi de cabası... Bu sözleri duyduktan sonra insan 'Başbakan 
işlerin yolunda gittiğine mi inanıyor acaba?' diye sormadan edemiyor. 

 

Zaman’ın ekonomi haberleri aslında ekonomi ile birlikte Ecevit’e yüklenen 

cümlelerle dolu. ‘ hükümet hiçbir şey olmamış gibi davranamaz/ bunun hesabı 

verilecektir’ tarzı cümleler muhtemel bir hesaplaşmaya işaret etmekte ve hedefi 

güdülemektedir.’ Piyasa tam tıkandı’ başlığı ortak bir telaş oluşturacak net bir makro 

yapı oluşturmaktadır. Zaman Ekonomi sayfalarında güncel sayfalardan daha çok 

yorum yapmaktadır. Hürriyet’in söz konusu davadan bahsetmesi, Yine Zaman’ın 

Ecevit’in gaflarını devam ettirmesine inanamaz üslubu Ecevit’in yeni şekillendirme 

sürecine etki edecek haber ağlarına örnektir. 

Bu süreçte krizin yarattığı sosyal patlamalara da geniş yer verilmiştir: 

 

(Cumhuriyet–02.04.2001s:1) Kriz Eğitimi de Vurdu 
(Cumhuriyet–04.04.2001 s: 1-17) Haberin fotoğrafında yüzü tam olarak 
görünmeyen, Ecevit, merdivenlerden inmektedir. Uzaktan karelenen ve sonradan 
götürülürken görüntülenen bir vatandaşın fotoğrafını görürüz. Makro yapıdaki 
dramatik görüntü, mikro yapı ile yan yana getirilince duygusal tepki yaratacak bir 
haber ortaya çıkmaktadır. Haberin diğer fotoğrafı haberden de büyük bir yer 
kaplamaktadır. Bir grup vatandaşı yakın plandan alan eşik bekçisi, elleri havada ve 
sinirli halkı resmederken mikro yapıyı desteklemektedir. 
Türkiye Bunalıyor 
Ekonomik Bunalım Giderek Derinleşirken Ülkenin Her Yerinde Yurttaşlar Sokağa 
Döküldü  
Başbakana Yazarkasa 
Adının Ahmet Çakmak olduğunu söyleyen bir esnaf, dün Bülent Ecevit 
Başbakanlık’ tan ayrılırken elindeki yazar kasayı yere atarak protesto gösterisi 
yaptı./ Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle kepenk kapatan ve iflas noktasına 
gelen binlerce Ankara Siteler esnafı da Samsun Yolu’nda yürüyerek yaklaşık 2.5 
saat yolu trafiğe kapattı. İstanbul’ da Alibeyköy ve Tahtakale esnafı ise her geçen 
gün kendini daha da hissettiren ekonomik kriz nedeniyle hortumlarla protesto 
ettikleri hükümetin istifasını istedi 
 

Cumhuriyet haberin fotoğrafını Ecevit’i uzaktan alıp, vatandaşı korumalar 

tarafından götürülürken vererek tarzını belli etmiştir. Ekonomiyi düzelttiği gerekçesi 

ile övdüğü, iktidara taşıdığı liderin ülkeyi toplumsal kaosun eşiğine getirdiğini 
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özetleyen makro yapı, Ecevit’i suçlar nitelikte. Haberin fotoğrafı sayfada haber kadar 

yer kaplamakta ve duygusal etki yaratmaktadır. ‘Türkiye bunalıyor’ başlığı da 

durumun geniş özetini yaparak haberin çerçevesini tamamlamaktadır. Tüm ülkede 

esnafların yola dökülmesini özetleyen haber oldukça etkileyicidir. 

 

(Hürriyet–04.04.2001 güncel hb. sf) Başbakana Yazar Kasa Fırlattı 
6 bin dolar borç aldığı öğrenilen Çakmak'ın, yazar kasayı fırlatırken, ''Sayın 
Başbakanım... Bir esnafım ben. Artık işime yaramıyor'' diye bağırdığı duyuldu. İki 
çocuk babası olduğu öğrenilen Ahmet Çakmak, Başbakanlık Koruma Müdürlüğü 
ekipleri tarafından gözaltına alındı./ Çakmak, gazetecilerin neden böyle bir eylem 
yaptığına ilişkin soruları üzerine, ''Hakkettiklerini düşündüğüm için yaptım'' dedi.  
 
(Hürriyet–04.04.2001 güncel hb. sf) Ankara, Esnaf Bitti  
Kamyoncular Yol Kesti(Geniş plandan alınınan fotoğraf olayların ciddiyetini 
niceliksel olarak ortaya dökmektedir.)/ Erzurum, Yedi Gözaltı (Erzurum'da, izinsiz 
gösteri ve yürüyüş yapan bir grup esnaftan 7'sinin gözaltına alınmasından 
bahsedilmektedir. Haberin fotoğrafı uzak plandan çekilmiş büyük bir kitleyi 
resmetmektedir. Metinin etkileyiciliği makro yapıyla arttırılmaktadır.)/Konya: 
Ayakkabı Yaktılar/ “Van:260 Esnaf Kepenk İndirdi/Harçlarını Ödeyemeyen 
Öğrencilerden Protesto. 
  
 

Hürriyet’in haberi biraz daha duygusal temalar üzerine kuruludur. Yazar Kasa 

olayında aktif ajan olan vatandaşın acı dolu sözlerine yer verilirken, çocuklarından ve 

düştüğü durumdan bahsedilerek haberin etkisi arttırılmaktadır. Yine eşik bekçisinin 

sorusuna verilen cevabın haberin sonuna eklenmesi ve noktanın ‘ Hakkettiklerine 

inandım’ sözleri ile bitmesi Ecevit’in halkın gözünde nerelere geldiğinin özetlenmesi 

açısından önemlidir. Ecevit haberde ‘Halkın karşısında’ konumlandırılmıştır. Esnaf 

haberleri de fotoğraflarla desteklenmiş ve görüntünün gücünden yararlanmıştır. Arka 

arkaya büyük kitleleri veren fotoğraflar bir kaos ortamı özeti oluşturmaktadır. Bu 

haberleri aynı gün içinde alan hedef kitlenin bakış açısındaki değişim tahmin 

edilebilmektedir. Bu arada halkın sözlerinin metinde tırnak içinde, koyu harflerle 

dikkat çekecek şekilde verilmesi gözden kaçmamaktadır. 

  

(Zaman–06.04.2001 güncel hb. sf) Esnafın Öfkesi Dinmedi  
Okmeydanı Dikilitaş Parkı önünde toplanan bin kadar esnaf 'Açlığa sefalete hayır. 
Okmeydanı esnafları' yazılı pankartla, 'Bugün de siftah yok.', 'Ekmek istiyoruz', 
'Bankalara var da bize yok mu?', 'Yankeeler bizi kurtaramaz' şeklinde dövizlerle 
yürüyüşe geçti...” denmektedir.  
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Zaman’ın haberinde sloganlar ön plana çıkmaktadır. Atılan kısa ve net 

sloganlar hükümeti ve dolayısıyla hükümetin başını konumlandırmaktadır: 

‘Bankalara var da bize yok mu’ cümlesine özellikle vurgu yapmak gerekmektedir: 

Bankalardan kasıt’ın Ecevit’in bankaları soyanlara göz yumması olduğu 

anlaşılmaktadır. Ecevit: ‘Yolsuzluk Yaptıran’ olarak konumlandırılmıştır. Derviş’i 

transfer eden başbakana mesaj da yollanmaktadır: Amerika da umut arama!  

 

(Hürriyet–05.04.2001 güncel hb. sf)  Fatih Altaylı ( Köşe Yazarı) 
Dün bir vatandaş, Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlattı. Önce ‘‘Kasaya yazık olmuş’’ 
diyecektim. Sonra ‘‘Kullanılmayan yazar kasa neye yarar ki!’’ dedim ve 
üzülmedim. Adam o kasayla fiş yazıyor olsa yere atar mı? Fakat Bülent Ecevit ne 
olduğunu anlamadı bile. Büyük bir ihtimalle, Başbakanlığa mal getiren birisi 
elindekini yere düşürdü zannetmiş ve ‘‘Mal bize teslim edilmeden kırıldı. Parasını 
ödemeyin’’ diyerek devletin parasını koruyup ‘‘namuslu ve basiretli devlet 
adamı’’ gibi davranmıştır. Bu arada korumalara bir iki tavsiyem var. 
Başbakanımız o kadar yavaş yürüyebiliyor ki (buna da şükür şimdilik), yollarda 
uzun süre hedef oluyor. Bu nedenle kendisine kurşungeçirmez camdan bir kutu 
yapılsın ve binadan çıkarken otomobile kadar onun içinde gitsin. / Şimdi siz bu 
satırları okuyunca benim de sapıttığımı düşünüyorsunuz. Evet sapıttım. Bu iktidar 
beni sapıttırdı. Manyak etti. Hepinizi etti. Gitmezlerse daha da edecekler. Hep 
birlikte delireceğiz. Giderlerse hükümet bunalımı olurmuş. Olsun. Hiçbir bunalım 
bundan daha ağır olmaz. Varlar da ne oluyor? Bir karar mı alıyorlar, bir şey mi 
becerebiliyorlar? Emin olun ki, yönetilmemek bile bu yönetimden iyidir. Gidin. 
Yeter. Bıktım. Bıktık. Gidin yahu. Bırakın ne halimiz varsa kendimiz görelim. 
Yeteeeeeeer!  
 
 

Altaylı bir Kamuoyu önderi olarak düşüncelerini dolaylamadan aktarırken, halkı 

da harekete geçirecek kodlamalarda bulunmaktadır. Yazıda Ecevit’e yapılan 

yakıştırmalar sıralanacak olursa: ‘ Kasa olduğunu/protesto edildiğini anlayamayacak 

kapasitede/ görmezden geliyor’, ‘ yürümekten aciz devlet adamı/yaşlı’, ‘ namuslu ve 

basiretliymiş gibi görünen’ Yorumlanan bu üç cümle Ecevit’in halk gözündeki yerinin 

değişiminde etki edecek sivri kodlamaları içermektedir: Ecevit bilipte bilmezlikten 

gelmekte ve halkı umursamamaktadır demektedir. Ecevit yaşlıdır, yürüyemeyen bir 

adamın kaostaki ülkeyi ayakta tutması mümkün görünmemektedir Dikkat edilirse  ‘yaşlı’ 

kodlaması krizin hemen sonrasında ortaya çıkmaktadır. Artık Ecevit’e hiç durmadan 

saldırılacaktır. Son cümle ise en ağır itham ile başbakanı eleştirmektedir: ‘ Artık Namuslu 

Değilsin!’ Bu vurgu Ecevit’in koalisyon ortaklarından farkı kalmadığını göstermektedir. 

Metnin dili oldukça ağır ve argo. Yazar bunu da hükümet bağlamaktadır. Son olarak 

halka mesajını yollamaktadır: Yönetilmemek bile içinde bulunduğumuz durumdan iyidir. 
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Ecevit’in çekilmesi gerektiğini düşünen eşik bekçileri, kamuoyu önderleri hep birlikte 

siyaset sahnesini şekillendirmek için metinleri kullanmaya başlamıştır 

 
(Cumhuriyet–27.04.2001s:1) Cüneyt Arcayürek (Köşe Yazarı) 
Başbakan’ ın Hassas Konuları Cumhuriyet–02.05.2001 s: 1–5–17) Başlık: 
Hükümette Soğuk Savaş  
Koalisyonun iki ortağı arasındaki anlaşmazlık yüksek sesle dile getiriliyor. DSP’ 
de kan kaybı 
(Hürriyet–01.05.2001 güncel hb. sf) DSP’de Kurultay Firesi, İki Vekil İstifa Etti  
(Hürriyet–09.04.2001 güncel hb. sf) FP: Ecevit Yüce Divanda Yargılanmalı 
(Hürriyet–30.04.2001 güncel hb. sf) Süddeutsche Zeitung: Ecevit Artık Umut 
Değil 
Gazete, "Eski bir entelektüel" olarak tanımladığı Bülent Ecevit´in 50 yıl içerisinde 
´Entrikacı bir politikacıya´ dönüştüğünü öne süremektedir. "Ecevit, her ne kadar 
parti liderliğine getirilse de artık halkın umudu değil" yorumunu yaptı. 

 

Arcayürek Ecevit’in sırf iktidarda kalmak uğruna Ersümer’ in kabinede kalmasına 

göz yummasından bahsederken. İktidar hırsının Ecevit’ in gözünü kör ettiğini ima 

etmektedir. Ecevit’in krizden hemen sonra kazandığı yakıştırmalardan biri de budur: 

‘İktidar Hırsı’ Mayıs ayı ANAP- MHP arasındaki yolsuzluk haberlerini aktaran 

medyanın hükümetteki kopmaları gündeme taşıması ile başlar: Basın Ecevit için 

düğmeye basmıştır. Hürriyet yabancı gazeteleri de referans olarak kullanmaktadır.. 

Ecevit İçin entrikacı denilmektedir. Krizden hemen önce çıkan yolsuzluk haberlerine 

ekonomik kriz ülkeyi bu denli uç noktalara getirene kadar ses çıkartılmamıştır. Ancak 

artık geri dönülmez bir noktaya gelinmektedir. Metinlerin analizine gerek kalmayacak 

makro örüntüler ile başbakan örgütlü olarak yıpratılmaya, halk gözündeki imajı 

değiştirilmeye başlanmıştır. Dönüşüm çok hızlı gerçekleşmektedir. 

Ecevit gerek kamuoyu önderlerinin açıklamalarıyla gerek koalisyon ortaklarının 

aralarında ve muhalefetle hükümet arasında yaşanan sorunların yansıtılmasıyla ve 

gerekse istasitiki sunumlarla sistematik bir şekilde yıpratılmaktadır: 

 

(Cumhuriyet-17.07.2001 s:1) Demirel Erken Seçim İstedi Anket sonuçları: 
Hükümet barajın altında 
 (Cumhuriyet–17.07.2001s:1) Üst Merkez Bankası’ nın müdahalesine karşın 
dolardaki tırmanış sürüyor, siyasetteki kavga ekonomiyi olumsuz etkiliyor. 
Başlık: Piyasalar Sarsıldı 
 (Hürriyet–27.09.2001 güncel hb. sf.) Tempo’da Ecevit Çekilsin mi Anketi  
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İstatistiklerin liderlerin şekillendirilmesi ve dönüştürülmesindeki etkisini daha 

önce de tekrarlamıştık.1999 seçimlerinde Ecevit’i iktidara taşımak için kullanılan 

istatistikler şimdi ülkeyi krize sokan aynı lideri devirmek amacıyla kullanılmak 

istenmektedir. Yine 1999 Seçimleri sonrasında ‘ Türkiye Rahatladı’ diyen Demire’i 

referans olarak kullanan gazetelerin yine Ecevit’i indirmek için aynı kişiyi referans 

göstermesi de dikkate değer. Ecevit’in çekilme gerekliliğini halka onaylatmak isteyen 

basın anketlerle görüş alma yolunu seçmektedir. Ecevit’in meşruiyeti sorgulanmaktadır. 

Kamuoyunun sesini kamuoyuna duyurma gerekliliğinden bahsetmekte. Kasım ayında 

açıklanacağını söylemektedir. Basın son noktayı koymak için örgütlenmektedir.  

(Zaman-28.07.2001 güncel hb.sf.) A. Turan Alkan (Köşe Yazarı)  
Başbakan’ımız, kendisine sosyal patlama tehlikesinden bahseden gazetecilere, 
“Öyle bir endişem yok.” demiş; eğer bu kanaat kendisinden menkul ise 
endişelenmek için yeterince sebep var demektir. Başbakan bunları bilmez. “Türk 
halkının sağduyusundan eminim” sözü, onun için beylik bir politika klişesi 
olmaktan öteye geçmez.   
(Cumhuriyet–12.09.2001 s: 7) İşçi ve İşveren Konfederasyon Başkanlarını Kabul 
Eden Başbakan'dan Acı İtiraf’  
Ecevit: IMF'nin Kucağındayız  
Başbakan Ecevit, Türk - İş Genel Başkanı Meral'in "Halkın suskunluğunu 
memnuniyet olarak değerlendirmeyin" sözlerine "IMF'nin kucağına düşen bir 
ülkede yatırım ve istihdamın artması beklenemez" yanıtını verdi.  
 

 Bu haber üzerinde özellikle durmak gerekmektedir. Haber metni tam olarak 

verilemeyeceğinden metin analizi ile medya dili hakkında direk yorum yapılacaktır: 

Ecevit haberde itiraf tarzı cümleler kurmamış, gaf yapmıştır. Cümlenin gaf olduğundan 

bahsedilmemiştir. Normalde gaf, medyanın özellikle üzerinde duracağı bir olaydır. 

Ancak gündem bu tarz bir haber sunumunu daha uygun görmektedir. Medya istediği 

zaman istediği lidere istediğini söyletebilmektedir.   

Aynı günlerde hükümette kriz ihtimali haberleri bir kez daha erken seçime 

gönderme yapılması için basına fırsat tanımaktadır ve basın bunu kullanmaktan 

çekinmemektedir, Ecevit’in ağzıyla bir siyasi krizin daha kaldırılamayacağını 

vurgulamaktadır: 

(Cumhuriyet–18.10.2001 S:1–19) Cüneyt Arcayürek (Köşe Yazarı)  
Metin: “Başbakan Ecevit 'le ortaklarını kutlamak gerekiyor. Bir milyon 600 
binlerde gezinen dolar, Çankaya'da Sezer -Ecevit arasındaki 18 dakikalık 
görüşmeden sonra birden iki milyona yükselmediyse, bu sonuç -iktidar savlarına 
göre- hükümetin ''sağgörülü (basiretli)'' tutumunun eseri (imiş). 
(Cumhuriyet–16.10.2001 S:1–19) Cüneyt Arcayürek (Köşe Yazarı)  
Başlık: “Battı Balık Yan Gider  
Metin: Başbakan da sonunda ''çöküşü'' kabul etti. Üstelik güncel yaşamımızı allak 
bullak eden bir konuda, ekonomide.../  Ne hallerdeyiz, görün…/ Ama bir şeyler 
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çok açık. Bu yıl gibi gelecek yıl da umutsuz 
 

Haberde yine bir konumlandırma çalışması var, yorum yapılmasına neden olan 

açık uçlu cümleler ve yargı içeren sözcükler Ecevit ve ortaklarının inandırıcılığına balta 

vururken, yanlılığını da ortaya koymaktadır. Arcayürek okuyucularına 

seslenmektedir:’Ecevit artık umut değil’ Seçim zamanı yaklaştıkça her ekonomik 

olumsuz gelişme medyanın tehdit haberleri yapmasına neden olmuştur. 

Karikatürler de gazetelerle eş güdümlü olarak gündemi izlemekte, Ecevit’i ‘Kriz 

Adam, Yolsuzluklar Göz Yuman,’ olarak biçimlendirmeye başlamıştır. Ecevit’in 

imajının değişimi için bir dönüm noktası olan Kriz dönemi karikatürlerde de kendini 

göstermektedir: 

Karikatürlerde kimi zaman Ecevit Hüsamettin Özkan’a:“Yeni düzenlemeler 

yapalım Nizamettin” demektedir (Cumhuriyet- 28.02.2001 s:5), kimi zaman Rahşan Ecevit’e 

“eskiden ne yapardık” diye sormaktadır. Rahşan Hanımın cevabı da, “çalıp çırpanlara ses 

çıkarırdık” şeklindedir. (Cumhuriyet- 18.10.2001 s:5) Çalıp çırpanlara ses çıkarmayan Ecevit 

göndermesi Hürriyette de çoğu zaman vurgulanmaktadır, onlardan bir örnek: Yolsuzluk 

söylentileri ile terleyen Yılmaz’ı içeri çağıran Ecevit: “Sayın Yılmaz bu sıcakta dışarıda 

durmayın içeriye buyurun” demektedir. (Hürriyet- 14.07.2000 güncel hb. sf)   

 

IV b. 8 )Yaşlı Ecevit 

 

Başbakanın yaşlılığı ilk 1999’da gündeme gelse de çok üzerinde durulmadan bir 

iki günlük haberlerle geçiştirilmiştir. O dönemde basın bu konuda çok acımasız değildir. 

Yaşlı Ecevit yakıştırması Ekonomik Krizin ürünüdür. Ecevit’in 1970’lerden günümüze 

taşıdığı Karaoğlan imajının düzenli mesajlara yıpratılması en çok yaşlılık haberlerinde 

göze çarpmaktadır. Medya uzun süredir mahzende taşıdığı silahını çıkartmış ve Ecevit 

“çekiliyorum” demeden de indirmemiştir. Bu haberler genelde akıl ve fizik sağlığı ile 

ilgili göndermeleri içermektedir. Kodlamalarda çoğul olarak değerlendirme söz 

konusudur ki bu pasifse çalışmalarının en etkili yöntemidir. Ecevit eşiyle anılan bir 

başbakandır artık. Fotoğraflarla da gün be gün sahneden çekilmeye zorlanmıştır. Ecevit 

Yaşlılığını ve getirisi olan hastalıklarını merkez alan haberlere bir yıl dayanabilmiştir:  
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(Hürriyet- 27.09.1999 köşe yz. sf.) İsmet Solak ( Köşe Yazarı)  
Metin: Yanlış bilmiyorsam, Ecevit 1925 doğumlu... Geçen yıl da, ‘Ecevit hasta' 
diye yoğun söylentiler vardı Söylentiler yine de dinmedi. Geçenlerde bir siyasetçi 
anlattı: ‘‘ABD Savunma Bakanı ile görüşmesinde, ‘İstanbul'a gidecek misiniz?' 
diye soruyor. Konuk bakan, ‘İstanbul'a gitmiyorum' diyor. Bir süre sonra, 
‘Buradan İstanbul'a mı geçeceksiniz?' diye yeniden soruyor. Konuk bakan, 
gitmeyeceğini yineliyor. Görüşmenin sonunda bir kez daha soruyor. Adam çok 
şaşırıyor. Çevresine şöyle bir bakıyor ve susuyor.  
(Hürriyet- 28.09.1999 köşe yz. sf.) ( Köşe Yazarı) 
Başlık: Eyvah Ecevit Eyvah 
Metin: Ecevit'in eski Ecevit olmadığını, bazı sağlık sorunları olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Daha doğrusu gördüklerimizden anlıyoruz/ Clinton'ın karşısına oturup 
en ciddi konularda dişe diş görüşmeler yapacak Allah korusun, ya oralarda bir pot 
kırarsa!” kamuoyu bu son olayın üzerinde çok dikkatle durmalıdır. Doktor değilim 
ama bir başbakan kısa süre önce kutlanan bir ulusal bayramı unutmuşsa, yani 
saatleri, günleri, haftaları değil, kafasında ayları karıştırmaya başlamışsa, durum 
ciddi olabilir.  
 

 Makro yapı ile çelişen mikro yapı şeklinde oluşturulan haberlerde genelde amaç 

makro yapıdan direk mesajı alan alıcıda istenilen fikir ikliminin oluşturulmasıdır. Mikro 

yapıyı okumayan okuyucu o düşünceyi yerleştirir. Okuyanlarınsa ilk okudukları genelde 

akılda kalır. Zaman’daki haber de bunun bir örneğidir: 

 (Zaman–30.09.1999güncelhb.sf.) DSP'li Ali Ilıksoy: Ecevit'in Dili Sürçüyor  
 
 Diğer haberlerden büyük harflerle dikkat çekecek şekilde ayrılan başlık aslında 

Ecevit’in gaf yapmadığın, sadece dilinin sürçtüğüne dikkat çekmeye çalışan Ilıksoy’un 

konuşmasından kesilen bir cümledir ve direk yaşlı kodlamasını yapmaktadır. Haberin 

içeriği başlıkla zıt yönlüdür: 

 

“Sayın Başbakan, 74 yaşında olmasına rağmen, ağır bir görevi başarıyla 
yürütmektedir. Başbakan, kendisini Türkiye'nin geleceğine adamıştır. En ufak 
hareketini bile yanlış değerlendiren medyanın bu tavrını yadırgıyorum. Bu bir 
dil sürçmesi olabilir, bunu da doğal karşılamak gerekir.” 
 

2000 yılında af, sosyal güvenlik yasa tasarısı gibi bazı çıkışların ardından 

yaşlılık haberlerinin de dozajı arttırılmıştır: Ecevit’in moralinin istemediği sonuçlar 

aldığında bozulduğu ve bunun da sağlığına etki ettiği artık medya tarafından sürekli 

olarak metinlere taşınmaktadır. Hürriyet hemen cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 

haberlere başlamıştır Cumhuriyet sağlık haberlerine Mayıs ayının başında yer vermeye 

başlar. Gazeteler kriz öncesinde şiddeti yumuşak uyarılarla halka seslenmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Af Yasa Tasarısı ile yıpratılan Ecevit’in yaşlılığı, 

siyaseti kaldıramayacağı satır aralarına serpiştirilmeye başlar. Ancak 2000 yılında basın 

henüz net değildir. 
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 (Hürriyet- 10.04.2000 güncel hb. sf.) 90 Saat Evinden Çıkamadı 
(Hürriyet- 11.04.2000 güncel hb. sf.) Borsa Da Ecevitle Birlikte Hastalandı, 
“Zirveye Grip Rotarı” 
 (Cumhuriyet -07.05.2000 s:5) Ecevit'in sağlık durumunun yoğun dış gezilere 
olanak vermeyeceği belirtiliyor. Başbakan, geçen aybaşında Hindistan'a 
yaptığı 5 günlük gezi sonrasında rahatsızlanmış ve 7 gün evde dinlenmek 
zorunda kalmıştı.  
(Hürriyet-10.08.2000 güncel hb. sf.) Sağlıksız Başbakan Tartışması 
 

  Kriz sonrası hükümetin tüm çalışmalarına Ecevit’in yaşı konu 

olmaktadır:  

(Zaman–24.10.2001güncel hb. sf.)  ANAP Merkez Karar Yönetim Kurulu 
(MKYK)'nın 7 saat süren ve ekonominin masaya yatırıldığı toplantıda 
Başbakan Ecevit'in sağlığı ve yaşı tartışma konusu oldu. MKYK üyelerinden 
gelen eleştirilere karşı Başbakan Ecevit'i savunan Yılmaz, "Başbakan'ın 
enerjisi ve sağlığı ekonomi yönetimi için zaaf oluşturmuyor. Başbakan, Kemal 
Derviş'ten gelen bütün önerileri imzalıyor." dedi.  
  (Cumhuriyet–03.10.2001 s:5) Aydın Engin (Köşe Yazarı) 
Başlık:  Ecevit'in (Akıl) Sağlığı  
Üç kez yazmaya oturdum, üç kez vazgeçtim. Ama Tırmık dördüncü kez ''Onu 
yaz, onu'' diye bastırınca direnemedim. Bülent Ecevit' ten söz ediyorum. 
Aylardır (yoksa yıllardır mı?) Ecevit'in bedensel sağlığı üstüne yazılıp 
çiziliyor. Kimi sevimli, kimi pek acımasız, kimi basbayağı yakışıksız şakalar 
yapılıyor. Ayrıca bir dizi söylenti de var. İsveç'e yaptığı ''esrarengiz'' 
ziyaretlerin amacının aslında zorlu bir hastalıkla ilgili olduğu söyleniyor. 
Parkinson, Alzheimer gibi gerçekten de ürkütücü hastalıklar anımsatılıyor. 
Paytak paytak yürüyüşüne, kekeleyerek konuşmasına, soluk almakta 
zorlanışına bakıp ''tanı'' konmaya çabalanıyor. Ama vurgulanan hep Ecevit'in 
bedensel sağlığı…/ Küçümsemeye, alay etmeye asla yönelmeksizin Ecevit'in 
''akıl sağlığı'' üstüne kuşkularımdan söz etmeye çalışıyorum.../Onun ''akıl 
sağlığı'' ile ilgili ilk soru, 1974 Kıbrıs Çıkarması sırasında kafama takılmıştı. 
Kıbrıs'a askeri bir müdahalenin emrini vermişti ve bu harekâta ''Barış 
Harekâtı'' adını takmıştı.../Bu kaygımı ne yazdım, ne de ısrar edip yineledim... 
 
 

Zaman’ın metninde vurgulana, Yılmaz’ın ağzından verilen ‘ Kemal Derviş’ten 

gelen tüm önerileri imzalamak’ cümlesine dikkat çekmek gerekmektedir. Aslında 

başbakan burada ‘imza makamı’ olarak görülmektedir. Metin kafalarda artık 

göstermelik bir başbakanımız mı var? sorusunu oluşturmaktadır. Ecevit, Engin’in 

yazısında ilk kez ağır bir sağlık haberi ile gündeme oturmaktadır. Birincisi Ecevit’in 

hastalıkları tek tek sıralanmaktadır. Yürüyüşünden, konuşmasına kadar değerlendirilen 

başbakanın halkın gözündeki yeri tamamıyla sarsılmaktadır. ‘Fiili Ehliyetten ’ yoksun 

yakıştırması da onu izlemektedir. 1974’ deki  Kıbrıs Harekatı sorgulanarak bu sonuca 

varan yazar 1999 Seçimlerinde ‘Kıbrıs Fatihi’ yakıştırması ile sandığa gidildiğini 

unutmuştur Engin yazısında şunu söylemektedir: Ecevit, aynı Ecevit. Bu noktada tüm 

medya mensuplarına sorulan soru Engin’e de sorulmalı, iktidar olmadan önce neden 
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yorum yapılmadı? 

(Hürriyet–17.01.2001güncel hb. sf.) Başlık: Titrek Ecevit   
Ecevit’e Çirkin Yakıştırma  
Ecevit’in merdiven altlarında eline tutuşturulan kâğıtlarla yaptığı titrek titrek 
ekonomi konuşmaları hiç güven verici değil. O gitsin kendi anılarını 
yazsın...”/ Metin Gürdere: “...vatandaş bize bu sıkıntının daha ne kadar 
süreceğini soruyor. Bizde enflasyon düşmeye başladı, yakında ışık görünür 
diyoruz. Vatandaş da biz öldükten sonra mı diye soruyor...”/Vehbi Dinçerler: 
“Keşke Enerji Bakanımız da hakkındaki iddialar ortaya çıktığında istifa 
etmeyi düşünseydi... 
 
 

Aslında burada dikkat edilmesi gereken Makro yapıdaki oyundur. Başlığın bu 

denli büyük puntolarla verilirken, yapılan yakıştırmanın eleştirisini içeren cümlenin 

küçük puntolarla üst başlık olarak kalması. Gazetenin yapmaya çalıştığının açık bir 

göstergesidir. Haber Ecevit’e bu yakıştırmayı yapan A. Oktay Güner’in başbakanın 

yaşlılığı ile ilgili açıklamalarına bol bol yer verirken, araştırma kapsamı içinde 

yaptığımız ekonomi – yaşlı adam eşleştirmesini haklı çıkarır bir mikro yapı 

sergilemektedir: yorumları verilmiş ve hem yaşlı hem yemez ama yedirir kodlaması ile 

Ecevit mikro yapıda yeniden şekillendirilmiştir.  

Bu haber başbakanı tamamen pasif, edilgen bir duruma sokarken, aleyhine 

olumsuzluk öğesini de yüklemektedir. Benzer sunumlar makro yapılarda da ortaya 

çıkmaktadır, ancak aşağıda örneklenecek makro yapı aslında Ecevit’in gerçek 

durumunu değil siyasi değişimini vurgulayan bir bakanın sözlerini aktarmaktadır. Eşik 

bekçisi ise “duymuyor/ görmüyor/ yerinden kıpırdamıyor’ sözlerini fiziksel durumu 

öyleymiş gibi kodlayarak makro yapıda şekillendirmekte, böylece Ecevit’in yaşlılığı ve 

hastalığından bahsedilmese bile medya, gündemi sıcak tutacak metin örüntüleri ve 

haber çerçeveleri ile kendi istediğini ön plana çıkartmaktadır:  

 

(Hürriyet–23.03.2001güncel hb. sf.) Bakan Hüsnü Yusuf Gökalp, ‘‘Adam 
yerinden kıpırdamıyor” Ne söylediklerimi, ne de yazdıklarımı anlıyor’’ dedi. 
 Ecevit Duymuyor  
 (Zaman-23.02.2001 güncel hb.sf.) M. Ali İrtemçelik, başbakan Ecevit’i beyin 
sarsıntısı geçirmiş futbolcuya benzeterek istifaya davet etti. /Başbakanlığın 
yetki ve sorumluluklarının hakkını veremeyecek durumda olduğu artık 
saklanamayacak hale gelen Ecevit’in göreve her şeye rağmen devamını çare 
ve çaresizlik saymak ilk devrenin sonunda beyin sarsıntısı geçirerek hastaneye 
kaldırılan futbolcunun ikinci devre kaç gol atacağını merak etmesi kadar aklı 
dışıdır... 
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 Krizin hemen ardından yaşı ile ilgili en büyük darbeyi koalisyon ortaklarından 

almıştır. Ecevit’e ‘yerinden kıpırdamayan, anlamayan’ şeklinde yakıştırma yapılması, 

örgütlü yıpratma sürecinde basına malzeme olacak her kesimin değerlendirilmesinin 

sonucudur. Söz konusu ajan, koalisyon ortağıdır. Haber okuyucuya, ,en yakınındakiler 

bunu söylüyorsa, doğrudur demekte: ‘Ecevit İş Göremez’ sonucuna varılmaktadır. 

Futbolcu benzetmesi ise uzun süre akıllarda kalacaktır. Hedef kitle üzerinde etki 

oluşturabilecek, kafalarda Ecevit’le ilgili yeni bir çerçeve çizecek bu betimleme 

Ecevit’in dönüştürülen imajının parçalarında biri olacaktır. Krizin neden olduğu sosyal 

patlamaların bir göstergesi haline gelen ‘başbakana kasa atma olayının’ ardından 

Altaylı, Ecevit’i eleştirirken yaşlılığı ve hastalığına gönderme yapmaktadır:  

 

(Hürriyet–05.04.2001 köşe yz. sf.) Fatih Altaylı (Köşe Yazarı) 

Bu arada korumalara bir iki tavsiyem var. Başbakanımız o kadar yavaş 
yürüyebiliyor ki (buna da şükür şimdilik), yollarda uzun süre hedef oluyor. Bu 
nedenle kendisine kurşungeçirmez camdan bir kutu yapılsın ve binadan 
çıkarken otomobile kadar onun içinde gitsin. Ya da makam aracı binanın içine 
girecek şekilde bir düzenleme yapılsın.  

(Cumhuriyet–30.04.2001 s: 1–5) Ne Demokratik, Ne Sol, Ne Parti  

Yaşı çok ilerlemiş, muhakeme yeteneğinde şiddetli kayıplar olduğu 
ekranlara yansıyan, ama sınırsız ihtirası ile ülkeyi yönetmeye devam 
etmekte kararlı, saçları karaya boyalı bir parti başkanı…  

(Zaman-28.07.2001 köşe yz.sf.)  Ahmet Turan Alkan (Köşe Yazarı) 

 Zira bu toplumda üç sülüs asır görecek kadar yaşlanmak saadetine erişip de 
saçını sakalını boyatanlar da henüz ekseriyete geçmemiştir, ayrıntı küçük; 
ama manası dilhûn ediyor… 

 

Altaylı Ecevit’e yüklenen tarzını devam ettirmektedir. Yürüyüşünü alaylı bir 

dille ele alırken ‘ şimdilik buna da şükür’ demesi gelecek konusunda yoğun şüphe 

oluşturma çabasının bir ürünü. Okuyucuya her an her şey daha da kötüye gidebilir 

denilmektedir. Kriz döneminde diğer bölümleri incelen yazı direkt Ecevit’i yıpratmak 

için yazılmıştır. İkinci yazı ise tek tek kodlamalarla yeni imaj inşa sürecini 

hızlandırmaktadır: Yaşı ilerlemiş, ihtiraslı, muhakeme yeteneği kaybolmuş. 1999 

yılında seçime hazırlanan Ecevit imajı ile şu anki Ecevit imajının tanımlayıcı fiziksel ve 

bilişsel öğeleri arasındaki fark dikkate değer. Yazı iki süreci karşılaştırma şansı 

tanımakta. Ecevit’in saçlarını boyatması da bir yaşlılık sembolüdür. Başbakan 

yaşlılığını gizlemeye çalışmaktadır. Ecevit’in yaşlılığı ve iş göremezliği yabancı 

gazetelere teyit ettirilmektedir:  



 
 

130 
 

(Hürriyet–30.04.2001 dış hb. sf.) Der Spiegel dergisi ise dün çıkan son 
sayısında ´Boğaz´daki hasta adam´ başlıklı yazısında Türkiye´deki ekonomik 
ve sosyal sorunlara değindi.  

(Hürriyet–09.04.2001 köşe yz. sf.) Fatih Altaylı (Köşe Yazarı) 

Kıt’a Dur Kandıralı Sen De Dur!  

BÜLENT Ecevit'in dış gezilerini televizyondan izlemeye yüreğim dayanmıyor. 
Son Hindistan gezisinde şeref kıtasını denetlerken sağa çeken yürüyüşüyle 
kırmızı halıdan çıkmış, bankete inerken yanında yürüyen askerin bir omuz 
desteğiyle tekrar halıya dönmüştü. İspanya gezisinde de benzer bir olay 
yaşandı. İspanya Başbakanı Aznar ile birlikte benzer bir şekilde şeref kıtasını 
denetleyen Ecevit, tam ortaya gelindiğinde durup askerleri başıyla 
selamlamayı unuttu. İşaretli yerde duran Aznar bir baktı ki, bizimki almış 
başını gidiyor. Önce peşi sıra bir adım attı, baktı bizimkinin duracağı yok, 
tuttu kolundan çekti, yana çevirdi ve kıta selamlandı. Ecevit'in yüzünde ne 
yaptığını bilen bir ifade, ne yazık ki yoktu. Bir yandan müthiş bir üzüntü 
kapladı içimi, bir yandan da müthiş bir utanç. Nedense hâlâ yüreğimin 
derinliklerinde büyük bir sevgi beslediğim o adam için üzüldüm...”cümlelerini 
kullanmaktadır.  

 

  Ecevit Avrupa Basını tarafından da yeni inşa edilen imajına göre 

konumlandırılmaya başlar: Avrupalılar tarafından Osmanlılar’ın son zamanlarını tarif 

etmek için sık sık kullanılmış olan: “Boğaz’daki Hasta Adam’ yakıştırması 2001 

yılında Ecevit için kullanılmaktadır. Ecevit,  Osmanlı’nın son dönemindeki gibi‘ Aciz 

ve Yardıma Muhtaç’ tır. Bilindiği üzere Osmanlı bu tanımlamanın üzerinden çok 

geçmeden yıkılmıştır. Yazıda Ecevit için de aynı sürecin işleyeceği çağrışımı 

alınmaktadır. Altaylı Ecevit’e yeni bir tanım bulmuştur: ‘Kandıralı’. Dış Gezilerde 

ciddi temsil sorunu yaşadığımızı özetleyen yazıdaki tanımlamanın anlamı: 

‘Anlamayan/ Geç anlayan’ dır. Yine yazıda ‘acıma ve utanç’ vurguları Ecevit’i hedef 

kitle gözünde pasifleştirmektedir. 

  

(Cumhuriyet–10.02.2002s:1-17) Cüneyt Arcayürek (Köşe Yazarı) 

Başbakan ve DSP Genel Başkanı Ecevit, partisinin dünkü grup toplantısında 
Afyon'un Sultandağı ile Hatay'ın Samandağı ilçelerini karıştırıp depremin 
Samandağı'nda meydana geldiğini söyledi. Ecevit, depremin şiddetinin 
(Reuter ölçeğine göre 6 şiddetinde diyeceği yerde) 6 inç olduğunu ifade etti. 
Kapıkule sınır kapısını Kapı Kale diye telaffuz eden Ecevit, Irak'la da 
Bulgaristan'ı birbirine karıştırıp 'Bulgaristan'da çıkacak olası bir savaşın 
Türkiye'yi etkileyeceğini anlattım' dedi. Partisi için 'Demokratik' diyen Ecevit, 
(Sofya'ya birlikte gittiği Çalışma Bakanı) Yaşar Okuyan 'ın ismini de 'Yaşar 
Okan' diye söyledi. 

 (Zaman-22.02.2002 güncel hb..sf.)  Basın: Sağlığım Yerinde Ecelimi Allaha 
Bıraksınlar 

Halk arasında “adale zayıflaması” olarak bilinen “myastenia” hastalığı için ilaç 
kullanan Ecevit’in, “solunum yetmezliği’’ tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunduğu da iddia ediliyor. Rahşan Ecevit ise, geçtiğimiz günlerde 
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gazetecilerin konuya ilişkin sorularına, “Bülent’in sağlığındaki iyileşme 
Allah’ın işi.” karşılığını vermişti. 

 

Başbakan’ ın yaşlılığı ile ilgili haberler gün geçtikçe artmaktadır, yanı sıra 

muhalefetin ya da muhalif sivil kesimlerin eleştirilerine yer veren haberler yapılırken bile 

başbakanın ülke gündemini meşgul eden sağlık durumuna gönderme yapan başlıkların 

seçilmesine dikkat edilmektedir. Örneğin, (Cumhuriyet–30.05.2001 s: 5) Recai Kutan’ ın 

ekonomi ile ilgili eleştirilerine yer veren haberde, o kadar eleştiri içinden eşik bekçisi, 

başlık olarak “ Başbakan Ecevit’ İn Unutkanlığı Arttı ” cümlesini seçmiştir.  

Hürriyet Gazetesi 4 Ocak tarihli haberinde “ DSP’ siz hükümet olmaz” 

başlığının altında dikkat çekici bir fotoğraf kullanmaktadır. Yandaşlarının alkışları ile 

ayağa kalkan Ecevit, sanki ayakta durmak için bir yere tutunmuş gibi görünmektedir. 

Haber mikro yapısında ise, görüntüde verdiğini satır aralarında gizleme çabası ile: “ 

Ecevit sağlığı ile ilgili yöneltilen sorulara ‘ Çok şükür sağlığım yerinde’ diye cevap 

verdi” benzeri cümleler kurulmaktadır. 

(Hürriyet–29.11.2001 güncel hb. sf.) Kamer Genç'in, Başbakan Bülent 
Ecevit'in yaşına ilişkin sözleri tartışma yarattı. 

Mecliste Ecevit’in Yaşı Tartışması  

"Yorgun beyinlerle, yorgun vücutlarla, yorgun hafızalarla Türkiye 
yönetilemez. Bir Başbakan her gün bir Avrupa memleketine gidemiyorsa, 
günde sadece 3–5 saat devlet işi yapabiliyorsa o ülkede sıkıntı doğar" dedi.”  

 (Cumhuriyet–29.09.2001 s:1–17 )Cüneyt Arcayürek (Köşe Yazarı) 

Metin:Burunlarının ucundaki gerçeği gördükleri halde yıllardır görmezlikten 
gelen kimi böyyük yazarlar, çizerler, nedense son bir iki aydır yazılarında ''bir 
başbakan sorunu'' na ağırlık veriyorlar. ''Bir başbakan sorunu'' bir iki yıl 
öncesi bedensel ve zihinsel aksamalarla kendini gösterdi. Giderek ağırlaştı ve 
artık ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda gereksinilen sürekli çalışmaya 
olanak vermeyen içerik kazandı. Yöneten insanın sağlığı, demokrasilerde bir 
çeşit devlet sorunu kabul edilmesine karşın; bizde, hem siyasal alanda hem de 
medya dünyasındaki idare-i maslahatçılık nedeniyle ''bir başbakan sorunu'' ilgi 
dışında bırakıldı. Elbette bu tutumun çeşitli nedenleri var. Ama alevler bacayı 
sardıktan, dönülmesi zor bir yola girildikten sonra, hele savaş tamtamlarının 
dışardan çok içerde çalındığı bir ortamda ''bir başbakan sorunu'' nu dile 
dolamak sonuç almaya yetecek mi? Üstelik sorunu çözebilmek için öncelikle 
o sorunun devamına ses çıkaramayanlardan işe başlamak gerekiyor. 

 

Meclis yine referans gösterilmektedir. ‘Yorgun Vücut, Yorgun Hafıza’ şeklinde 

tanımlanan Ecevit milletvekilleri tarafından da istenmemektedir. Eşik bekçisi her kesimin 

düşüncelerini ve başbakanı tanımlama çabasını satırlara aktarmaktadır. Halk her yeni gün 

başbakanı tanımlayacak yeni bir kavramla tanışmaktadır. Arcayürek bir bakıma yazısında 



 
 

132 
 

medya öz eleştirisi yapmaktadır. Aydın Ergin’e yaptığımız eleştiriyi tüm basına 

yöneltmektedir. İki yıl önce medyanın gerçekleri bildiği halde duruma göz yumduğundan 

bahseden ve şimdi mi akılları başlarına geldi diye soran Arcayürek, tezimizin başında 

vurguladığımız varsayımları doğrular gibidir. Medya, çıkarları zedelenmeye başladıktan 

sonra sanki Ecevit bir günde yaşlandı, ya da hastalık sahibi olmuş gibi davranmaktadır. 

Makro yapıda direk gönderme yapılmasa da gizli mesajlarla yaşlı kodlaması 

yapılabilmektedir: 

(Cumhuriyet- 10.01.2002 s:6) Başlıklı haberin fotoğrafı Ecevit’in son 
durumuna göndermede bulunmaktadır: Korumalarının kolunda arabadan yeni 
inmiş, kaldırıma yönelen Ecevit’in edilgen sunumu ön plandadır.  
Fotoğraf Alt Yazısı: Başbakan Ecevit Amerikalı Yatırımcıyı Türkiye’ye 
çekmeyi planlıyor 
(Cumhuriyet- 17.01.2002 s:6) Rahşan Ecevit’i ortada, yanında Bush ve 
Ecevit’i resmeden fotoğrafta dikkat çeken Ecevit’in hasta ve yaşlı 
görüntüsüdür. Ayakta çekilen fotoğrafta Rahşan Ecevit’e dayanmış başbakan 
eşinin elini tutmaktadır. 

 

Konu ile ilgisizmiş gibi görünen fotoğraf eşik bekçisinin amacını ortaya 

koymaktadır. Korumaları ile görüntülenen başbakan çaresiz bir görüntü 

sergilemektedir ki Ecevit’in meşruiyetinin sorgulanması da eşik bekçisinin amacıdır. 

Yine Amerika ziyaretinin haber fotoğraflarında otururken el sıkışma fotoğrafları 

gözden kaçmamaktadır. Bilinen bir gerçektir ki siyasiler basına ayakta el sıkışırken 

poz verir.  

Ecevit, Şubat ve Mart ayları boyunca muhalefetin ve seçim hazırlıkları yapan 

R. Tayyip Erdoğan’ın Af Yasası’nın sonuçları ve kötü ekonomiyle ilgili saldırıları ile 

uğraşmıştır. Gafları ya da yaşlı kodlamaları da yine peşindedir: 

 

(Hürriyet–07.03.2001güncel hb. sf.) Ecevit’in Dili Sürçtü: Barış Değil Savaş 
İstiyoruz  
DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, DSP grubunda yaptığı 
konuşmasının bir bölümünde dalgınlıkla, kararlı bir ifadeyle ''Biz 
bölgemizde barış değil, savaş istiyoruz'' diye konuştu.  
 

Şeklinde giderken yaptığı gafın farkında bile olmamasına özellikle işaret 

edilmesi satırların ne yönde örgütlendiğini de ortaya koyar.  

Ecevit'in bu ifadeleri karalı bir şekilde vurgulaması dilinin sürçmesinin farkına 

varamadığı şeklinde yorumlanmıştır. Ecevit 2001 yılı boyuncu 312. Madde yüzünden 
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Koalisyonda oluşan çatlakları kapatma uğraşı vermiş, Derviş’in aracılık yaptığı IMF 

görüşmeleriyle uğraşmıştır. Dış Siyasette ise Saddam ile Bush arasında kalmış bu arada 

ne yaparsa yapsın basın tarafından eleştirilmiştir. Ancak asıl önemli konu, artık ülkenin 

prestijine zarar verecek hatta kriz yaratacak kadar ileri giden Ecevit gaflarının ve 

hastalık alametlerinin gündemden bir türlü inmemesidir. Arcayürek’in deyimiyle 1999 

seçimlerinde gündeme gelen ancak bir kısım medya tarafından örtbas edilen konu artık 

gizlenmemektedir: 

 Ertuğrul Özkök, Ecevit’in bütün konuşmalarını daktilosunda kendisinin 

yazdığını hikâye ettiği yazısında, (tam da soykırım olayını bütün boyutlarıyla anlatan 

haberlerin yayımlandığı gün) ‘Çekil’ mesajı vermektedir: 

 (Hürriyet–18.04.2002güncel hb. sf.) Ertuğrul Özkök ( Köşe Yazarı) 
 Artık o emektar (daktilo markası) erica ile vedalaşmanın zamanı 
geldi.''ecevit'in ve ecevit'in hastalıklarla özdeşleşmiş başbakanlığını 
savunanların öne sürdükleri tek bir gerekçe var: Seçeneği yok  
 

Baskılara Dayanamayan Ecevit Hastaneye Kaldırılır. İşte en ağır haber imal 

süreci bu dönemde başlar. Artık Karaoğlan’dan kalan kırıntılar da ortadan kalkar. 

Tikleri, gafları, kekelemesi, titremesi, robot gibi yürümesi, temizliği, eşine anne gibi 

bağlanması basının üzerinde duracağı konulardır. 

(Hürriyet–04.05.2002 güncel hb. sf.) Ecevit Korkuttu  
Teşhis Bağırsak İltihabı / Rahşan Ecevit: “Her Şey Yolunda  

 

Ayrıca haberde doktorların, Rahşan Ecevit’in ve DSP’li milletvekillerinin 

hastalık ve hastaneden çıkış tarihleri için verdikleri çelişkili açıklamalar arka arkaya 

verilerek hem makro yapıda hem de metinde şüphe uyandırılmıştır. 

 (Zaman–04.05.2002 güncel hb. sf.) Haber fotoğrafında Eşi Rahşan Ecevit’i 

yine yanında ön planda yer alacak şekilde vermektedir.  

 Başbakan Bülent Ecevit Hastanede 
(Cumhuriyet–05.05.2002s:1–4) Kutan, ''Başbakan'ın sağlığı konusunda 
kaygı verici bir durum tespit ettiniz mi? Yönetim içinde krize yol açar mı'' 
sorusu üzerine, Ecevit'e acil şifalar diledi. Kutan, ''Diyelim ki rahatsızlığı 
ağır olarak cereyan etse, hizmet göremeyecek hale gelse ki hiç kimse 
bunu temenni etmez, yönetim krizi ortaya çıkacağını zannetmiyorum. 
Zaten bu hükümetin olması ile olmaması arasında, bana sorarsanız önemli 
bir fark olmaz.'' dedi. 
 

Çelişkili açıklamalar” başlığını izleyen metinde; genel başkan yardımcısının 

Ecevit iyi demesine rağmen, ardından çıkan doktorunun bir süre daha kalması lazım 
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demesini yorumlayan eşik bekçisi “ ne olacak şimdi” sorusunu sordurmaktadır. Ertesi 

gün Ecevit’in çıktığını bildiren haberde eşik bekçisinin direk bir yorumu ile 

karşılaşmasak ta bir kamuoyu önderinin ağzından mesajını iletmektedir. Bu dönemde 

gazeteler puntolarla ve karakterlerin yapısıyla oynayarak Ecevit haberlerini ya da Ecevit 

haberlerinin içindeki imajına etki edecek kodlamaları ön plana çıkarmaya dikkat 

etmişlerdir. Amaç kendilerinin önem verdiği ve amaçladıkları sonuç için hazırladıkları 

mesajları okuyucunun direk algılamasıdır:  

 (Zaman–05.05.2002 güncel hb. sf.)  Ecevit’in hastaneden çıkışında 
çelişkili açıklamaları toparlamaya çalışan Zaman, hastalıkları tırnak 
içinde ve metinden ayıracak koyulukta vermeyi tercih etmiştir. 

 (Hürriyet–06.05.2002 köşe yz. sf.) Emin Çölaşan ( Köşe Yazarı)  

Ortada sağlıklı bir başbakan olmaması, ciddi bir sorun olarak Türkiye'nin 
karşısında duruyor. Siyaset, belki de kısa vadede geleceğimiz, Ecevit'in 
sağlığına endekslenmiş durumda. Peki, ne olacak? Kendisinin sağlıksızlık 
-ya da hastalık- durumunun Türkiye'ye zarar verdiği artık kesin. Devlet 
çarkı elbette durmuyor ama Ecevit yıpranırken, Türkiye zarar görüyor. 
Sağlıksızlığı ve bu yüzden yaptığı gaflar, ülkemizin dış ilişkilerine de 
olumsuz biçimde yansıyor.../ Ecevit sağlıksız. Onun adına elbette 
üzülüyoruz, iyi olmasını diliyoruz. Türkiye adına, siyaset adına ise büyük 
kaygı duyuyoruz. Duymak zorundayız; çünkü lokomotif arızalı olunca 
bütün vagonlar sarsılıyor. 

 

 Benzetmeler ve alaylı dil daha önce de bahsedilmişti kamuoyu önderi 

tarafından bir siyasinin imajının negatif yönde yeniden kurgulanması için özellikle 

seçilen bir yoldur. Çölaşan tüm bu yolları kullanarak hedef kitle bilincinde mesajını 

belirginleştirmekte:“Türkiye’yi Kötü Günler Beklemektedir” demektedir. 

Haber hem hassas ekonominin hem de siyasetin kötü durumdaki başbakanın 

sağlığından etkilenebileceğine gönderme yapmaktadır. Az sonra sıralayacağım haber 

başlıkları aynı gün Zaman Gazetesinin güncel haberler sayfasında sıralanan haberlerdir. 

Hedef kitlesini mesaj bombardımanı altına alan eşik bekçileri amacına ulaşmak için 

Ecevit’in tüm zayıflıklarını ve sonuçlarını ortaya dökmektedir. 

 

 (Zaman-06.05.2002 güncel hb. sf.) Ecevit, hastaneden ayrılırken yaptığı 
kısa açıklama sırasında oldukça heyecanlandı. Uzun süre heyecanını 
yenemeyen Ecevit’in sık sık dili sürçtü. Ecevit, ilk olarak Başkent 
Üniversitesi Hastanesi Rektörü Mehmet Haberal için, ‘Hastane başkanı’ 
ifadesini kullandı. Ecevit, ‘Şükranlarımı sunuyorum’ yerine ise, ‘Şükran 
ediyorum.’ dedi. Başbakan, rahatsızlandığı günü anlatırken, kabul ettiği 
heyetin ismini bir an hatırlayamadı, ‘madenciler’ yerine ‘denizciler’ 
ifadesini kullandı. İstanbul’daki otel baskını için de, ‘suikast’ 
nitelendirmesinde bulunan Ecevit, söz konusu oteli de karıştırdı. ‘The 



 
 

135 
 

Marmara’ yerine ‘İntercontinental’ dedi. Ecevit ayrıca, İstanbul’da 
yaşanan olayla ilgili olarak, Ankara Emniyet Müdürü’nün ismini zikretti.  
 
(Zaman-06.05.2002 eknm. hb. sf.) Düşen Enflasyon ve Ecevit’ in 
Rahatsızlığı 
  
(Zaman-06.05.2002 güncel hb. sf.) Haberin makro yapısı Ecevit çiftini 
ellerini çenelerine dayamış düşünceli düşünceli ileri bakarken 
göstermektedir. Eşik bekçisi kullandığı kare ile ne olacak şimdi der gibi 
bakan çiftle birlikte kamuoyuna da “ne olacak şimdi” dedirtmek 
uğraşındadır. 
Moldova Başbakanı Ecevit İyileşince Gelecek 

 

Yukarıdaki haberleri ele alırsak: Gaf sıralamaları, konuşma zorluklalarını 

örnekleyen cümleler, unutkanlıklar ardı arkasına sıralanmaktadır. İzleyen ekonomi 

haberinde düşen enflasyonla Ecevit arasındaki bağı kuran makro yapı ise analizine 

gerek bırakmayacak bir gündem oluşturmaktadır. Ecevit’in sağlığı ile doğru orantı 

kuran gazete: Ecevit kötü, ekonomi kötü sonucuna ulaşmaktadır. Son haberde 

Moldova Başkanı gelmeyecek diyen eşik bekçisi haberin görüntüsüne ellerini 

çenelerine dayamış düşünceli bir şekilde etrafa bakan Ecevit çiftini betimlemektedir. 

Artık devlet işleri aksamaktadır. ‘Ecevitler de düşünmeye başladı’ mesajı 

iletilmektedir. 

   

(Zaman–08.05.2002 güncel hb./köşe yz. sf) Ürdün Kral Abdullah Da 
Türkiye’ye Gelmekten Vazgeçti 
Mustafa Ünal (Köşe Yazar) “...Öteden beri Başbakan’ın ‘sağlığı’ üzerine 
çeşitli spekülasyonlar yapıla geliyor. Başta hükümetin geleceği olmak 
üzere siyasi gelişmeler hep Ecevit’in sıhhatiyle ilişkilendirildi./ Partiler 
sanki ilan edilmemiş seçim kampanyası yürütüyor. Bırakın zamanında 
seçimi hükümetin 2003’ü çıkaramayacağı, ülkenin en geç bir yıl içinde 
seçime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor./ Geldiğimiz noktada ilk görev 
Ecevit’e düşüyor, sonrasını planlamak için alacağı kararlar siyaseti de, 
ülkeyi de, kendisini de rahatlatacaktır...  
 

Yazıdaki, ‘çekil ve yerine birini seç, seçimler yaklaşıyor, hastalığın her geçen 

gün ilerliyor, siyaset hastalığın yüzünden kötüye gidiyor’ mesajları açıkça 

verilmektedir. Hedef kitle artık Ecevit’in çekilmesi kararını alan basın tarafından seçime 

hazırlanmaktadır. Burada asıl dikkat  

Yavaş Yavaş gündemde yer almaya başlayan Erdoğan da dışarıdan Ecevit’in 

sağlığını ele alarak muhalefet yapmakta ve basın bunu mesajını iletmek için referans 

olarak kullanmaktadır: 
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(Hürriyet–08.05.2002 köşe yz. sf.) Ecevit’in Sağlığı Polemik Yapılmasın 
Ama 
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Başbakan Ecevit'in sağlığını siyasi 
polemik konusu yapılmasını asla doğru bulmadıklarını ifade ederek, 
"Fakat Sayın Ecevit'in (sağlığım gayet iyi) demesi, ülkenin sağlığının 
gayet iyi olduğu anlamına gelmiyor" dedi.  
 

Sağlığım gayet iyi cümlesinin parantez içine alarak metinden ayrılması dikkat 

çekilmek istenen noktayı vurgulayarak mesaj alıcılarını da uyarmaktadır. Başlıktaki 

“Ama” ibaresi cümlenin negatif olarak algılanmasına neden olmakta ve yargı içeren pek 

çok cümle ile mikro makro yapı uyumu sağlanmaktadır.  

Gazeteler yukarıda da örnekleri görüldüğü üzere ( Kutan Haberi) Kamuoyu 

önderlerini kullanarak da halka mesajlar göndermektedir. “ Muhalefet yapmaya engel ” 

ifadesi Ecevit’in siyasi yetilerinin bittiğini vurgulayan özellikle seçilmiş bir cümledir ki. 

Yaşlılık ve siyasette iş görmezlik tam bu noktada örtüştürülmektedir. 

 

(Hürriyet–13.05.2002 güncel hb. sf.) Çiller: “Ecevit Başbakanlığı Bıraksın  
 “...Siyaset artık Sayın Başbakan’a muhalefet yapmaya engellidir.” dedi. 
(Zaman–10.05.2002 köşe yz. sf.)  Mustafa Ünal (Köşe Yazarı)   
Ecevit’ten Sonra  
Cumhurbaşkanı Sezer ‘Başbakan’ın durumu çok iyi.’ dedi. Sorular üzerine 
Başbakan’ın yarım saatlik görüşmeyi ‘kah oturarak, kah yatarak’ 
geçirdiği ortaya çıktı./ İddialar da ‘havanın puslanmasına’ neden oluyor. 
/Bir kere altını çizmek gerekir ki, siyasetin gündemine seçim iyice 
yerleşti. Mevcut hükümetin Türkiye’yi zamanında seçime kadar 
taşıyabilmesi mümkün görünmüyor. Randevu en geç 2003 Nisan’ına 
veriliyor. 2002’nin sonbaharı da mümkün... 
 

Aynı gün Hükümetteki erken seçim tartışmalarını ayrıntılı olarak veren Zaman 

belirlenmiş gündemi olumlamaktadır. Yine tüm köşe yazarlarında dikkat çeken yaşlılık 

dönemindeki haberlerde aynı zamanda Ecevit’in kendisi ile özdeşleşen “koltuk bırakıp 

gidebilme” özelliğinin 1970’ lerde kaldığının vurgulanmasıdır. Bu Ecevit’in yeni 

imajına da gönderme yapan yeni simgelerden biridir: “ iktidar hırsı” Aynı zamanda bu 

durum Eşi ile de örtüştürülerek konu pekiştirilmekte. Hem gitmiyorsun hem de işleri 

eşine bırakıyorsun denmektedir.  

 

(Cumhuriyet–11.05.2002s:1–17) Cüneyt Arcayürek ( Köşe Yazarı)  
Benden Sonra Tufan  
Ecevit, Başbakanlıktan ''çekilmem'', partiyi ''bırakmam'' diyor/ Başbakan, 
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rahatsızlığının ''kalıcı'' nitelikte olmadığını söylüyor, ''tedavisi imkânsız 
bir hastalık değil'' diyor./Oysa doktoru Turgut Zileli, Başbakan’ın 
miyasteni adlı sinir-kas sistemleriyle ilgili yaşamı boyunca sürecek 
hastalığı nedeniyle iki saatte bir ilaç aldığını söylüyor. Bu hastalığın 
''ilaçlarla kontrol altına alınabileceği ancak kesin tedavisinin henüz 
araştırma aşamasında'' olduğu biliniyor/ DSP grubu -bile- Ecevit'ten 
sonrasını araştırıyor. 
 

Burada dikkati çeken, Ecevit’in siyasetten çekilmemek için yalan 

söylemesinin ön plana çıkarılması ve partisinin onun iyi olduğuna inanmamasıdır. 

‘Bile’ ibaresine de dikkat edilmesi gerekir. Hasta adam koltuğuna son bir çabayla 

tutunmaya çalışmaktadır.  

 

(Hürriyet–10.05.2002 köşe yz. sf ) Sırtında Adale Tutulması Olduğunu 
Belirten Başbakan Ecevit Görevinin Başında Bulunduğunu Söyledi 
(Zaman–11.05.2002 güncel hb. sf ) Erdoğan: Ecevit Ağlanacak Halimize 
Güldürüyor 
 

  Metinde Erdoğan’ın hem erken seçim tartışmalarını olumlamasına, hem de 

Ecevit’in hasta olduğu halde görevden çekilmemesine yöneltilen eleştirilere yer 

verilmektedir.  

(Hürriyet–13.05.2002 güncel hb. sf ) Bekaroğlu: Ecevit’in Sağlığı 
Türkiye’ye Zarar Veriyor   

(Hürriyet–14.05.2002 güncel hb. sf.)  Kutan: Ecevit Zihinsel Olarak Da 
Yetersiz 

 

 Ecevit artık geri dönülmez bir yola girmiştir. Kamuoyu önderleri hastalığının 

hemen ardından erken seçim isteklerini yüksek sesle dile getirmeye çalışmışlardır:  

(Zaman–15.05.2002 güncel hb. sf) Bel Tutulması İstirahati Uzattı 

 Hastalığın gündeme taşınması. hem basına hem de DSP’li milletvekillerine 

fırsat tanımıştır. Dönem Hüsamettin Özkan ve Derviş’in dönemidir ve basın Ecevit’in 

olumsuz imajının haberler aracılığı ile pompalarken olası yeni liderlere sempatik ve 

olumlar bir metin ağı ile yaklaşacak yeni bir döneme girecektir. Basın için Ecevitsiz her 

çözüm kabul edilebilirdir.  

(Cumhuriyet–16.05.2002s:1-9) Ecevit Sonrası İçin 'Partideki Kadrolar' 
Hareketli  
 DSP'de 'Gizli' Liderlik Yarışı 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in TOBB'deki çıkışı üzerindeki yorumlar 
sürerken Cem, gelecek hafta da Gaziantep'e gitmeye hazırlanıyor. Derviş, 
DSP milletvekillerine siyasal geleceğiyle ilgili olarak karar verme 
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noktasına geldiği mesajını verdi. Nami Çağan için ''genel merkezin adayı" 
olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.  
 

Mikro yapı kendi kendine yeni bir aday aramakta, Ecevit’in kalıyorum 

açıklamasını kayda almamaktadır. Bu söylentilere dayalı bir haber de olsa, eşik bekçisi 

yönlendirici olduğunun bilincindedir.  

Ecevit sonrası senaryolar Ecevit’in istirahatının uzaması ile yeniden gündeme 

gelir ancak artık senaryoları partisi yazmaktadır. Başbakan siyasetin Yaşlı ve Yalnız 

adamıdır 

 (Zaman–16.05.2002 güncel hb. sf.)  Ecevit’in evinden çıkışını birkaç kez 
ertelemesi ise kulislerdeki senaryoları artırıyor. “Ecevit sonrası” 
tartışmalarına DSP’li milletvekillerinin de katıldığı ve genel başkan adayı 
olarak gördükleri isimleri seslendirmeye başladıkları gözleniyor 

 

Ecevit’in en az bir hafta hastanede kalma ihtimalinden bahseden Zaman, 

doktorlar ve eşi eşliğinde kalabalık içinde yürümeye çalışırkenki görüntülerini habere 

kenetlemiştir. Ecevit kamuoyu önüne ya doktorla ya korumalarla çıkartılmaktadır. Basın 

bu görüntülerle haber yapmayı görev bilmektedir. Haberi çekici kılmak ve mesajını açık 

vermek için kurgulama yapan Zaman’da şu başlıklar arka arkaya dikkat çekmektedir: 

 

(Zaman–17.05.2002 güncel hb. sf.) Yılmaz: Yönetimde Boşluk, 
Çalışmalarda Aksaklık Yok/ Başbakan’ın Mayıs Ayı Programları Ertelendi/ 
Erdoğan: Türkiye Başsız Ve Başbakakansız 
 (Cumhuriyet–17.05.2002 s:1–17) Cüneyt Arcayürek  
 Toplum İki Arada Bir Derede Başbakan Yine Hastanede 
 “Türkiye'nin tek sorunu: Hükümet ve hastalığı artık saklanamayan 
Başbakan! Günlerdir, haftalardır Ecevit sağlığıyla manşetlerde. Önceki gün 
öyleydi, dün öyleydi, yarın da öyle olacak.../ Rahşan Hanım'a göre, ''eve 
Bülent Bey'le seçip çağırdığı gazeteciler'' miş! İşte Rahşan Hanım'ın 
söyledikleri:''Ziyaretimize gelen bazı gazeteciler, Bülent'in durumunu 
olduğundan çok kötü göstermeye çalışıyorlar.”  
(Cumhuriyet–18.05.2002 s:5)Hikmet Çetinkaya (Köşe Yazarı) 
Ecevitler bizden sonrası tufan, diyor... Rahşan Hanım DSP'yi 'çöpevi' yapar, 
kimseye teslim etmez. 
 

 İki yazıda da Ecevit’in tekil ele alınmaması, Rahşan Ecevit’in suçlanması, 

Özkan’a sık sık yer verilmesi dikkat çekmektedir. Aslında “ pasif ve çaresiz” 

kodlamasının hemen önünde duranlar Ecevit’in Yaşlı Adam yakıştırmasını pekiştiren 

ögelerdir: Rahşan Ecevit, Hüsamettin Özkan. Ecevitler Özkan’ı kendilerinden uzak 

tutsalar da medya gündemden uzak tutmamaktadır. Ya da Rahşan Ecevit’in aktif 
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sunumu hızla ön plana çıkmaktadır. Medya erken seçim söylentileri ile birlikte 

seçimlere kadarki faaliyet planını yapmıştır. Ecevit’in sağlık haberleri mayıs ayı 

boyunca gündemi meşgul etmiştir. Çetinkaya’nın ‘Çöp Ev’ benzetmesine özellikle 

dikkat çekmek gerekir. Basında çıkan çöp evlerin sahipleri ya Psikoloji sorunlu, 

toplumdan izole insanlardır, ya da yaşlı ve fiili ehliyeti olmayan inatçı insanlar. Küçük 

bir benzetme ile çok şey anlatmaya çalışan yazar hedef kitlesini etkilemeye 

çalışmaktadır. 

(Cumhuriyet–19.05.2002 s:1–5) Gelişmeler ve AB İlişkileri Hastanede 
Yapılacak Zirvede Ele Alınacak. Dış Geziler ise İptal Edildi 
 Hastaneden Yönetim  
(Cumhuriyet–19.05.2002 s:1–19) Cüneyt Arcayürek ( Köşe Yazarı) 
Odasında 19 Mayıs Mesajını Hazırlıyor 
  Batı'da bir liderin, bir başkanın, bir başbakanın sağlığına ne denli yakın ilgi 
gösterildiği, örnekleriyle bilinen bir gerçek. Zira o kişinin sağlığı ülke 
sorunlarının sağlığı ile yakından ilgili, bağlantılı. 
 

Burada dikkat edilmesi gereken imaj çalışmalarında sürekli üzerinde 

durduğumuz siyasal imaj kriterlerinin halka pratiğe aktarılarak empoze edilmesidir. 

Batı referans gösterilerek böylesine aciz bir siyasi ile başarılı olamayacağımız 

anlatılmaktadır. Balbay köşesinde:  

(Cumhuriyet-20.05.2002 s:5) Hastanede Liderler Zirvesi  
(Zaman–21.05.2002 köşe yz. sf) Mustafa Ünal (Köşe Yazarı)  
Bütün dikkatler, Başbakan’ın söylediği sözlerden çok, atacağı adımlara 
yoğunlaşmış durumda. Nedense Başbakan bu beklentilere rağmen ağırdan 
alıyor, ‘istirahat süresini’ uzatmayı tercih ediyor./ Geldiğimiz noktada 
Ecevit’e düşen siyaseti de ülkeyi de rahatlatacak adımlar atması, kararlar 
alması... Ben Ecevit’in tarihin kendisine yüklediği misyonu yerine 
getireceğinden umutluyum... 

 

Yazıdaki kodlamalar neredeyse ağız birliği etmiş üç gazeteyle aynı. Yazar 

kendisini halkla aynı fikirdeymiş gibi gösterirken aslında ortak bir fikir iklimi olduğu 

mesajı yollamakta..  Arcayürek köşesinde DSP’nin durumu ile ilgili istatistikler vererek 

hastalık haberlerini körüklemektedir. İmaj oluşturulurken özellikle de seçim 

zamanlarında istatistikler siyasiyi konumlandırmada önemli bir yer tutar denilmişti. 

Hatırlanırsa 1999 seçimlerinde başta Hürriyet olmak üzer DSP’nin alacağı oyların 

oranını vererek halkı etkileme yolunu seçmişti. Aynı yöntem Ecevit’i oturttukları 

koltuktan indirmek için kullanılmakta.  
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(Cumhuriyet–21.05.2002 s:1–17) Cüneyt Arcayürek (Köşe Yazarı) 
Acaba DSP yüzde 10 barajını aşabilir mi? Son beş aydır Anadolu'nun 
değişik kentlerine gidiyor, oralarda yurttaşlarla konuşuyorum... İnanın, 
bugün iktidarda olan DSP, MHP ve ANAP'a güven kalmamış... Her ne 
kadar MHP ve ANAP tabanı olsa da DSP'nin hiç yok!.. 
 

Ecevit’in sadece bedenen sonuna değil, siyaset sahnesinde de sonuna gönderme 

yapılmaktadır.  

(Cumhuriyet–22.05.2002 s:1–17)  Devlet Oturuyor Yatıyor Kör Topal 
Yürüyor 
(Zaman–21.05.2002 güncel hb. sf.) Hükümet Ecevitle Devam Ediyor, Seçim 
Yok  
Ecevit Zirveye Aksayarak Geldi 
Başbakan Ecevit ise odasından toplantı salonuna Haberal’ın eşliğinde 
yürüyerek geldi. Ecevit’in sağ ayağındaki aksama dikkat çekti... 
(Cumhuriyet–23.05.2002 s:1–8) Mustafa Balbay ( Köşe Yazarı) 
Erken seçim olmaz... Acil seçim olur 
Ecevit, Başkent Üniversitesi Rektörü Haberal'dan bahsederken yanlışlıkla, 
''Başkent... Anahtarı... Sayın Haberal ve değerli üyeleri, değerli Başbakan, 
değerli başkan, hepsi çok yakından ilgi gösterdiler. Kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum'' dedi. 
 

  Artık göndermeler için içeriğe ihtiyaç duymayan basın direkt başlıklar 

aracılığı ile halkı yönlendirme seçeneğini öne çıkarmıştır. Zaman’ın haberinde 

Haberal’ın eşliğinde yürüyebildiği, aksadığı kodlamaları Ecevit’in varlığını dahi 

sorgulamaktadır. Kuramsal aşamada liderlerin televizyon karşılaşmalarında en ufak 

bir fiziksel sorunu ekrana yansıtmalarında dahi ne gibi sonuçlar alındığı istatistikler 

verilerek ve karşılaştırma yapılarak aktarılmıştır. Basın bunun farkındadır ve hedef 

kitlenin bilincini bu yönde uyarmaya çalışmaktadır. Gaf vurgusu uzun süredir 

yapılmaktaydı. Ancak Balbay’ın Erken seçim ile Ecevit’in Yaşlılık alametlerini 

örtüştürerek tek tek gafları sıralaması konunun basın gözünde daha da ciddiye 

alınmaya başladığının kanıtı. 

 

(Zaman-31.05.2002 güncel hb.sf.)MGK"ye katılamayan, Bakanlar 
Kurulu'nu toplayamayan, yurtdışına gidemeyen bir başbakan daha fazla 
kalmamalı" görüşü yaygınlık kazanmaya başladı.  
Kortizon Tedavisi 
Başbakansız Mgk’da Tarihi Kararlar Alındı 
 (Cumhuriyet–01.06.2002 s:1-5) Ecevit'e Çekil Baskısı 
(Cumhuriyet-01.06.2002 s:5) Ecevit'in Doktorları Susuyor/ Ecevit’in 
Hastalığı Dış Basında 
Financial Times gazetesi, Başbakan Ecevit'in hastaneden çıkarken ''Çok 
iyiyim ve görevimin başındayım'' demesinden üç gün sonra, ''askeri ve sivil 
liderlerin çok önemli bir toplantısını kaçırdığı'' na dikkat çekti /arabuluculuk 
yapma kapasitesi, 10 gün hastanede kalmasından sonra zayıflamış 
görülüyor''  
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İki başlığın arka arkaya verilişine dikkat etmekte yarar var. Türk Doktorları 

susuyor ve başbakanın sağlığını bizden gizliyor ama dünya bile gerçeklerin farkında siz 

de farkına varın mesajı verilerek Ecevit’in durumu şekillendiriliyor. 

 

(Zaman–02.06.2002 güncel hb. sf.) Çekil Çağrısı Medya İle Ecevit’i Karşı 
Karşıya Getirdi. 
DSP yönetimi ile “çekil” çağrıları yapan bazı gazeteler arasındaki savaş dün 
resmen başladı... 

Cümlesi artık dönülmez bir yola girildiğini işaretini vermektedir. 

  (Cumhuriyet–02.06.2002 s:8) Ecevit'in Başkent Hastanesi'ne ilk 
gittiği 4 Mayıs'tan sonra yasa ve genelgelere attığı imzalar tartışma konusu 
oldu…/ zigzag çizen'' imzaya dönüştüğü göze çarptı. Kaburga kırıkları ve 
miyasteni rahatsızlığı nedeniyle bileğini kullanmakta güçlük çektiği belirtilen 
Ecevit'in imzasındaki değişim, imzayı Başbakan'ın yerine başkasının atmış 
olabileceği yorumlarına neden oldu. 
 

Haber Türkiye kimler tarafından yönetiliyor sorusunu sorarken, hedef kitlesine‘ 

göz göre göre kandırılıyorsunuz ’ demektedir. Ecevit’in imza atmaktan aciz olduğunu 

söyleyen gazete yeni biçimlendirmesinin içini doldurmaya çalışmaktadır. Ecevit bu 

dönemde hiçbir toplantıya katılamadığı yukarıda da açıklanmaktadır. Ancak Zirveye de 

katılmasının muallakta kalması katılsa bile ortaya çıkacak görüntüler basını rahatsız 

etmektedir:  

 

(Hürriyet–06.06.2002 köşe yz. sf.) Ecevit Alarmı  
Köşk'teki zirve sırasında Başbakan Ecevit için hem uzman doktorlar, hem de 
tam teşekküllü bir ambulans hazır bekletilecek./ Ecevit de dün, 
‘‘Katılabileceğimi umuyorum’’ dedi.  
 
 
Sonuç olarak ertesi gün yapılan zirveye katılamayan Ecevit manşetlerde yine 

hasta ve yaşlı adam olarak yer almaya devam etmiştir. Ecevit’in zirveye katılamaması bir 

bakıma basın için son damla olmuştur. Ecevit’e en yakın köşe yazarlarından Ergin de 

DSP için bir çözüm arayışına girmiştir. Bu bile okuyucu için Ecevit’i yeniden 

tanımlamak adına bir referans olabilir:  

 

(Hürriyet–07.06.2002 güncel hb. sf.) Sedat Ergin ( Köşe Yazarı) 
Derviş ve Cem Çekim Merkezi Olur Mu? 
(Zaman–07.06.2002 güncel hb. sf.) Ecevit’in Hafızası Hala Yerinde 
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Aslında olumlu bir başlıkmış gibi görünse de ‘hala’ sözcüğü satır arası mesajlar 

yollamaktadır. Yılmaz Karakoyunlu’nun olumlu bir mesajını aktaran haber makro yapı 

ve kullanılan sözcük seçimi ile yine negatif bir yol izlemektedir.  

 

(Cumhuriyet- 08.06.2002 s:1) TÜSİAD: Acil Önlem Alınmalı/Para Piyasaları 
Yine Tedirgin  
Başbakan Ecevit'in AB zirvesine katılmaması ve zirveden sonra yapılan 
açıklamalar, zaten bir türlü toparlanamayan piyasaları yine sarstı. 
 
 
Ecevit’in bu denli kötü durumda olması siyasi krizlere de yol açacaktır 

koalisyon durumları ile ilgili çözüm arayışlarına girerken Ecevit çekilmemekte ısrar 

etmektedir. Basın artık Ecevit’in durumu ile dalga geçme yolunu seçmeye başlamıştır. 

Her yeni dönem basının üslubunun yeni bir şekil almasına neden olmaktadır. 

 

(Cumhuriyet- 09.06.2002 s:1–5)  Çekilmiyorum 
“Koalisyonun bugüne kadar görülmemiş bir uzlaşı ve uyum içinde çalıştığını 
savunan Ecevit… 

 

Haberin dili eşik bekçisi tarafından başbakanın tersi yönde ilerletilmektedir, 

dikkat edilirse cümle yargı içeren yüklem ile bitmekte. ‘Savundu’ ile biten cümle zaten 

gerçeğin böyle olmadığını tanımlama çabasının sonucu. 

 

(Zaman- 09.06.2002 güncel hb. sf.) Rahşan Ecevit: Bülent Bomba Gibi  
(Hürriyet- 12.06.2002 güncel hb. sf.) Çiller: Ecevit Çekilmeyerek Ab 
Müzakerelerini Zora Sokuyor 
(Cumhuriyet- 10.06.2002 s:1–7) Mustafa Balbay ( Köşe Yazarı) 
Yurttaş krize alışınca da siyasetçinin durumu anlatması kolay oluyor:- 
Efendim krizin dörtte üçü gitti, biri kaldı. O inşaallah düzgün geçecek.../ 
Ecevit, Rahşan Hanım'ın iddia ettiği şekilde kısa süre sonra ''bomba gibi'' 
olacaksa, hükümet önüne yeni bir gündem koyar. 

 

Metin içindeki fiziksel öğelerle oynayarak sağlık konusuna dikkat çekilmesi de 

göze çarpmaktadır.  

(Cumhuriyet- 12.06.2002 s:1–8) Ecevit'in Sağlığı Ve Ab Tartışması 
Nedeniyle Kürt Grupların Faaliyetleri Ve Gelişmeler İzlenemiyor 
(Cumhuriyet- 12.06.2002 s:1-4) Derviş, belirsizliğin piyasaları etkilediğini 
söyledi   
 Piyasalar Rayından Çıktı 

 

Basın ikame liderlerini cilalamaya başlamıştır ve onları ön plana çıkarmak için 

Ecevit’in tersi yönde açıklamalarla metin ağlarını örmektedir. 
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 Ecevit’le ilgili haberler sürüp gitmektedir:  

 
(Cumhuriyet- 14.06.2002 s:5) Ecevit’e Özel Asansör 
(Hürriyet- 12.06.2002 güncel hb. sf.) Ecevit’e doktorlardan izin çıkmadı  
(Cumhuriyet- 18.06.2002 s:1–4)  Ecevit Seçimi Sordu 
Başbakan Ecevit, ekonomideki olumsuz tablo üzerine ekonomi 
kurmaylarından brifing aldı. Ecevit, Derviş'e, ''Seçim kararı ve tarihi, 
belirsizliği giderici bir etken olur mu'' sorusunu yöneltti. 
  

Metinde kendisinin de gitmesi gerektiğine inandığını gösteren bir ağ kurulduğu 

gerçektir. Ecevit’in ağzından çıkan her cümle istenilen yönde başlık yapılabilmektedir. 

CNN’deki ekonomi değerlendirilmesinden alıntı yapan başlık bunun bir örneği:  

Basının dalga geçerek Ecevit’i konumlandırmaya çalıştığını söylemiş ve gittikçe 

dozajın arttırıldığını vurgulamıştık. Aşağıda örneği görülecek haber Ecevit’in 

meşruiyetini sorgulayan örneklerden biridir. Metin ağı için ‘asansör sorunu, iş görmez 

kafası çalışır’ gibi ibarelerin italik yazılarak metinden ayrıldığını belirtirsek kamuoyu 

önderlerinin okuyucunun kafasında canlandırmaya çalıştıkları Ecevit ile ilgili bir fikir 

verilmiş olabilir: 

(Cumhuriyet- 22.06.2002 s:1-8) Cüneyt Arcayürek (Köşe Yazarı)   
istirahatte olan Başbakan, -şunun şurasında ne kaldı- üç beş gün sonra 
''görevinin başında'' . Tabii ''asansör sorunu'' çözümlendikten sonra.../ Prof. 
Zileli'nin yakın çevresine, Ecevit'i ''İş görmez, kafası çalışır'' diye özetlediğini 
içeren duyumlar alınıyor.  
 

Sağlık haberleri ekonomi haberleri ile eşgüdümlü olarak verilmektedir ki etkisi 

artısın: 

(Cumhuriyet-23.06.2002 s:9)  Piyasa Ecevit’i Bekliyor 
 (Cumhuriyet- 26.06.2002 s:5)   Ecevit, Başbakanlık Muhabirlerinin Yazılı 
Sorularını Yazılı Yanıtladı 
(Cumhuriyet- 26.06.2002 s:1)  Muhalif 9 Milletvekili: Ülkenin Önünü Açacak 
Kadrolarımız Mevcut. Parti Ecevit'siz Yaşama Geçebilmeli  
Dsp'liler De Sesini Yükseltti  
(Hürriyet–26.06.2005 güncel hb. sf.) 9 DSP’liden Ecevit’e Çekil Çağrısı 
DSP'li dokuz milletvekilinin ortak açıklamasında, ''DSP hem örgüt hem de 
yerel yönetimler ve TBMM zeminlerinde Ecevit'siz yaşama geçebilmelidir" 
denildi. 
  

Ecevit’in partide de istenmediği vurgulamaya başlamıştır. Arcayürek ekonomi 

ile başbakanın sağlığını birleştirir bir yol izlemektedir. 

(Cumhuriyet- 28.06.2002 s:1) Seçim Ufukta Göründü' Diyen Ecevit Piyasalar 
Karışınca Açıklamasını Düzeltti 
(Hürriyet–27.06.2002 güncel hb. sf.) Rahat Konuşamadım/  Yanlış 
Anlaşıldım 
 Ecevit İçin Salonda Özel Düzenleme 



 
 

144 
 

 

Hürriyet, başbakanın uzun zamandır konuşulmayan ortamda olmasını 

alıntılayarak yine yaşlılığından dolayı gaf yaptığına gönderme yapmaktadır. Yine aynı 

haberde ‘Ecevit için salonda özel düzenleme’ alt başlığı ile konuşma yapacağı kürsüye 

çıkabilmesi için özel düzenek hazırlanmasından bahsedilirken yaşlı kodlamasında ısrar 

edildiği gözlenmektedir.  

 

(Zaman–28.06.2002 güncel hb./köşe yz. sf.)  16 Dakika Konuştu Çok Hata 
Yaptı 
“ ...Başbakan Ecevit, DSP grubuna 16 dakika hitap etti. Özellikle 
konuşmasının başında çok sayıda hata yaptı. Konuşurken önünde bulunan 
notlardan yararlanan Ecevit, “rahatsızlıklar” yerine, “dolal...lıklar”, “kaburga” 
yerine “amurga”, “Or–An” yerine “Koran”, “tatile” yerine, “tahtile”, “idam 
cezasının kaldırılması” yerine, “idam cezasının kurtarılması”, “aşabilmek” 
yerine, “işebilmek”, “anlaşmamız” yerine “ayrılmamız”, “gereken” yerine, 
“gereker”, “eğer yerindeyse” yerine “eğer yerinde buysa” dedi. 
(Zaman–29.06.2002 güncel hb./köşe yz. sf.)   Mustafa Ünal (Köşe Yazarı) 
Başbakan’ın hiçbir destek almadan yürüyebilmesi, evinden çıkarak Meclis’e 
kadar gelmesi, Cumhurbaşkanı ile olağan görüşme için Çankaya Köşkü’ne 
çıkması ‘kısmî iyileşme’ olarak görülebilir. Çünkü hastalığı iki aydır ciddi 
biçimde hareket kabiliyetini kısıtlıyordu. Bu açıdan bakıldığında dünkü çıkışı 
bir ileri adım... /Küçük adımlarla yürümesinin bile kendisini yorduğu her 
halinden belli oluyor. Merdiven kâbusu devam ediyor. Dün gurup salonunda 
olağan konuşmalarını yaptığı 5 merdivenlik kürsüye çıkmadı. Onun yerine 
zemine kurulan seyyar kürsüde konuştu. /Dikkatle izledim, Meclis’ten 
ayrılırken yoluna çıkan kısa merdivenin önünde önce biraz durakladı. Sonra 
hızlı hareketlerle, adeta koşarcasına basamakları geride bıraktı. Başbakan 
‘merdiveni’ aşılması gereken zor bir engel olarak görüyor. Hastalığının hâlâ 
hareket kabiliyetini kısıtladığı anlaşılıyor. Konuşmasına gelince... Başbakan 
konuşurken dinleyenlere büyük efor sarf ettiği hissi veriyor. Zaman zaman 
insicamı bozuluyor, konuları dağıtıyor. Sözgelimi 7–8 hecelik kelime, iki üç 
hece halinde ağzından çıkıyor. Benzer kısaltmaları bazı cümlelerde de 
yapıyor. Bu da ister istemez anlam bozukluklarına neden oluyor, muhatabın 
işini güçleştiriyor. Gerek konuşma gerekse hareket yeteneği bakımından 
Başbakan Ecevit, hastalık öncesi halinden uzak görüntü sergiliyor. Hastalık 
öncesi hali bile tartışma yarattığı dikkate alınırsa son durumundan ikna edici 
‘işler yolunda, görevimin başındayım’ sonucu çıkarmak kolay değil...  

 

Basının yeni bir sınıflandırma yaptığı da gözden kaçmamalıdır. Ünal yazıda 

Hastalık Öncesi ve Hastalık Sonrası ayrımı yaparak aslında hastalıktan önce de çok iyi 

olmayan başbakanın şu anda hiçbir aktif hareketi yerine getiremeyecek olmasına vurgu 

yapmaktadır. Yanı sıra ‘ muhatap anlamakta güçlük çekiyor’ diyerek konuşurken efor 

sarf eden başbakanı dinleyenlerin yerine kimler koyulabileceğini de çok büyük bir alana 

yaymakta ki bu da okuyanı telaşa düşürüyor. Alıntılar daha da uzatılabilir ancak genel 

yapısı aynı olan diğer cümlelere başvurulmamaktadır. Artık başbakan basının gözünde 
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tükenmiş bir eski siyasidir. Yazıda siyasal imajı yıpratacak tüm öğelere rastlanmaktadır: 

Gaf, fiziksel çöküntüye vurgu, hitabet eksikliği, destek yoksunluğu vb... 

 

 (Cumhuriyet- 30.06.2002 s:5) Bahçeli ve Yılmaz sessiz kalırken MHP ve 
ANAP kulisleri isyan etti 
Ecevit Çekilmezse Kaos  
 (Hürriyet–30.06.2005 güncel hb. sf.) Hükümeti Ecevitsiz Çalıştırma Kararı 
Başbakan Ecevit'in hastalığı nedeniyle 2 aydır bir kez Bakanlar Kurulu'nun 
toplanması, YPK'nın yapılamaması, hükümeti yeni noktaya getirdi.../ Ecevit'in 
3 hafta daha dinlenmesi yönünde rapor geldi. Bütün bunlar, ‘‘Ecevit olmadan 
da kurullar çalıştırılmalı’’ kararına etken olmuş. 
 
 

Basının gerçekleri ortaya dökerken kendince belirlediği üslup değişimlerini bu 

noktaya kadar belirlemiştik. Gafları ve hareket kısıtlamalarını ard ardına saymak, 

görüntülerle desteklemek ortak tavır alındığını gözler önüne serdi. Ancak Emin 

Çölaşan’ın yazısı basında bir dönüm noktasına gelindiğini ortaya koyduğu gibi, tezimiz 

boyunca savunulan basının imaj oluşturma ve değiştirmede etkilerini irdeleyebileceğimiz 

en iyi örnektir. Bu güne kadar ne olursa olsun “ Karaoğlan” denilen Ecevit için 

kullanılacak sözler değişecektir. Bir siyasi, golf oynarken, araba sürerken, eşi ile bahçede 

çay içerken gösterilebilir. Bu onun halkla arasındaki bağları güçlendirmek adına özellikle 

yapılan bir şeydir. Ancak hiçbir zaman özel yaşantısı, hatta hastalık anında ailece 

yaşadıkları zorluklar, evin içindeki kaos gündeme getirilmez. Zaten incelemelerden de 

ortaya çıkacağı gibi basının negatif yönlü kampanyalarında dahi arenada ayakta 

durabilecek bir muhatap aranır. Türkiye’de gelinen nokta koşulları tamamıyla Ecevit’in 

tam tersi noktaya getirmiştir. Çölaşan aşağıdaki yazıyla Karaoğlan Efsanesini anılmamak 

üzere sona erdirmiştir:   

 

(Hürriyet–02.07.2002 köşe yz. sf.) Emin Çölaşan ( Köşe Yazarı)  
Bülent Bey 78, Rahşan Hanım 81 yaşında. Evlerine kimseyi almıyorlar. 
Yemek yapacak, ortalığı toparlayacak bir yardımcıları yok. Devletin verdiği 
hemşireyi bile eve almıyorlar. Hemşire nöbet kulübesinde bekliyor. Rahşan 
Hanım'ın da yaşlılık sorunları var. O haliyle kocasına bakamıyor, temizliğine 
özen gösteremiyor. Bülent Bey ilaçlarını düzgün almıyor, alamıyor. Örneğin, 
2 saatte bir alması gereken bir ilacı var. Bu ilaç düzenli alınacak ki, beyinle dil 
arasındaki ilişkiyi kursun ve düzgün konuşabilsin. İlaç düzenli alınmıyor.../ 
Bülent Bey'e bacağındaki arıza için kasığına kadar özel çorap verilmiş. Kapıyı 
bir açıyor ve çorap ayak bileklerinde./ Hastaneye yattığında bütün derisinde 
kabarmalar ve lekeler var. Cildiye uzmanları bunları önce bir hastalık 
zannedip incelemeye alıyor. Sonra görülüyor ki, bunlar iyi yıkanmadığı, iyi 
temizlenmediği için oluşmuş şeyler./ Şimdi işin daha vahim bir boyutuna 
geliyorum. Başbakan'ın, hastaneye geldiğinde resmen ‘‘AÇ’’ olduğu 
görülüyor. Eksik ve yanlış beslendiği ortaya çıkıyor. Evinde yıllarca tek taraflı 
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-çoğunlukla çay, bisküvi, kuru şeyler- ile beslenmiş. Bu durum kan 
tahlillerinde açıkça ortaya çıkıyor. Bu ‘‘açlık’’ ve tek taraflı beslenme 
nedeniyle, verilen bazı ilaçlar etkili olmuyor. Hastanede sıkı ve düzenli bir 
beslenme rejimi uygulanıyor. Sebze, meyve, diğer gıdalar, vitamin ve 
mineraller veriliyor. İlaçları düzenli içiriliyor ama bu düzen, eve çıkınca yine 
kaybolup gidiyor/ Ecevit bu durumuyla başbakanlık yapabilir mi?/ ‘‘Beyinsel 
olarak yapabilir ama tekerlekli sandalye kullanması ve yanında sürekli 
doktorlar olması koşuluyla.’’/‘‘Dışarıdaki yaşamı, belki evdekinden daha 
güvenli olabilir... Çünkü dışarıda iken yanında hep birileri var. Bu durumda 
düşüp kalçayı kırma riski evdekine göre daha az.’’/ Ve lütfen biliniz ki, bazı 
şeyleri yazmadım. İnsan olarak yazmaya elim varmadı./ Ortada fiziksel bir 
hastalık tablosu var. O kesin. Ancak ortada bir de ailenin yaşam biçiminden 
kaynaklanan ve Türkiye'yi etkileyen psikolojik tablo var ki, hem bozuk, hem 
de çok daha acı ve üzücü. Belki de öncelikle çözülmesi, tedavi edilmesi 
gereken hastalık tablosu bu!  

 

İçeriği Ecevit’in siyasal yaşamını bitiren metinin fiziksel örgütlenmesi etkiyi 

arttırıcı bir şekilde düzenlenmiştir. Metin uzun ve vurgular çeşitlidir. Genelde başbakanın 

acizliğini vurgulayacak cümleler italik ve koyu olarak verilerek metnin bütününden 

ayrılmıştır. Böylece çarpıcı olan yazıdan ayrılabilecek daha da önemli noktalar olduğu 

gözler önüne serilmiştir. Yazıda asıl dikkat edilmesi geren haklılaştırma çabasıdır. 

Ecevit’e acıyacak bir azınlık çıkarsa korkusuyla kamuoyu önderinin kendini savunma 

şekli: ‘Durumu bu noktaya getiren iktidar hırsı ve Rahşan Hanım’ın inatçılığıdır’ 

vurgusudur. İnatçılık, Eşinin sözünden çıkmama ve Koltuk Hırsı yazının kodladığı 

başlıklardır. Sorun ‘aile’ kavramı içinde ele alınmış ve sonuçta iktidar hırsı ve psikolojik 

rahatsızlık örtüştürülmüştür. 

 
 (Hürriyet–04.07.2005 güncel hb. sf.) ATO Başkanı, Ecevit'e Vesayet İçin 
Mahkemeye Gidiyor 
Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Başbakan'ın sağlık durumunun 
vesayet altına alınıp alınmayacağının tespiti için, yarın sulh mahkemesine 
başvuracak. Aygün başvurusunu sade vatandaş olarak yapacak...  

(Cumhuriyet- 04.07.2002 s:1-11) Dengeler Mayısta Bozuldu 

 

Burada  yine başbakana gönderme var. Ayrıca okuyucu belleğine gönderme 

yapılmaktadır. Mayıs bir kodlayıcı görevi görmekte çünkü, ‘ Ecevit Mayısta Hastaneye 

Kaldırıldı’ Basının ortak bellek oluşturma rolünü açıklamıştık, imaj oluştururken en çok 

kullandığı yollardan biri olduğunu da söylemiştik. Bunu kimi zaman açık kimi zaman 

gizli yapmaktadır. Yukarıdaki örnek kapalı zihin yoklamaya bir örnektir. 

 



 
 

147 
 

Temmuz ayına gazeteler Ecevit’e yakıştırdıkları yeni bir lakap takarak girdiler. 

Böylece haber başlıklarını da ona göre değiştirme şansı buldular: 

 (Cumhuriyet- 06.07.2002 s:1-4) Avrupa’nın Hasta Adamı  
İngiltere'de yayımlanan The Economist dergisinde yayımlanan bir makalede 
Ecevit'in görevine ''inatla bağlanarak'' yalnızca ekonomik programı değil, 
Türkiye'nin yakın geleceğini de riske attığını ileri sürdü. The Times ise 
Ecevit'i ''Avrupa'nın Hasta Adamı'' olarak nitelendirdi.” 

 

(Hürriyet–05.07.2005 güncel hb. sf.)  Hürriyet başbakan’ı güncel haberler 

sayfasında doktorları ile ilerlerken göstermeye başlamıştır. Yanında doktoru, arkasında 

eşi kalabalık içinde ilerlemeye çalışan Ecevit oldukça yorgun görünmektedir.  

Coşkun, artık açık açık başbakandan kurtulma hesapları yapmaktadır:  
 
(Hürriyet–09.07.2005 köşe yz. sf.)  Bekir Coşkun ( Köşe Yazarı) 
Darbe Yapmalı  
Şimdi nasıl kurtulacaksınız Ecevit'ten?.. Doğrusunu isterseniz bizim medya 
görevini yapıyor, Başbakan'a iki sorudan birisi; ‘‘Çekilecek misiniz?..’’Zaten 
o da yanıtlarını otomatiğe bağlamış, anında ‘‘Çekilmeyeceğim...’’ 
diyor...Gerçi medya sormadan da, kendi kendine ‘‘Çekilmeyeceğim’’ demeye 
başlamadı değil... 
 

 Ecevit’i en çok destekleyen Özkök bile duruşunu değiştirmiştir, başbakanın 

yaşlılığından etkilenen ekonomi sarsılmaktadır, Özkan’ın istifası ve ardından Ecevit’in 

yaptığı açıklamadan sonra ekonomi daha da büyük bir şok yaşayacak diyen Özkök 

öfkelidir:  

 

(Hürriyet–08.07.2002 köşe yz. sf.) Ertuğrul Özkök ( Köşe Yazarı) 
Şark Usulü Politika/ Efsanenin Sonu 
Bizim kuşağın gözündeki Ecevit'in siyasi sonu asla böyle olmamalıydı. O 
nedenle, kendisine karşı kampanya yapmakla suçladığı bizler, onu sadece ve 
sadece derin bir üzüntü ile seyrediyoruz. Çünkü hepimizin şahsi tarihinin 
büyük bir efsanesi, gözümüzün önünde mum gibi erimektedir. 

 

Özkök’ün yazısı açıktan imaj değiştirmeye bir örnek olabilir. Başlıkta Efsane 

sona erdi derken, metinde de ‘Neydi 1970’ lerdeki Ecevit’ derken Hedef kitlenin 

kafasındaki tüm resmin değişmesi gerektiğini açık açık vurgulamaktadır. Hedef kitledeki 

düşünceler tamamıyla değiştirilmeye çalışılmaktadır. Düzenli olarak yazarı takip edenler 

için sonuç biraz daha kesin olabilir. Çünkü Özkök özellikle 1999–2001 yılları arasında 

ne olursa olsun başbakanı destekleyen isimlerin başını çekmiştir.  
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(Hürriyet–10.07.2002 köşe yz. sf.) Emin Çölaşan (Köşe Yazarı) 
 Bu karı-kocaya burada -ve defalarca- yazılar, mektuplar yazdım. Ancak 
öylesine içe kapalı bir ikili idiler ki, bunları okuyunca gülüp geçtiler. 
Zannettiler ki, yarattıkları bu olumsuz tablo hep sürecek ve her şey güllük 
gülistanlık olacak. Ancak gün geldi, bomba ellerinde patladı...”/Yazıktır, 
ayıptır. Bir başbakan ve onun yerine iş gören hanımefendinin bu kadar 
duyarsız ve bencil olmaları, gerçekten hayret verici bir şey./ /Bu ülkenin halkı, 
onlara siyasetin bütün ikbal yollarını açmış. Onu üç defa ülkenin 
başbakanlığına getirmiş. Yani hiçbir zaman ‘‘Git’’ dememiş. Şimdi ‘‘Artık 
yoruldunuz. Lütfen çekiliniz’’ diyor. Ama o çekilmiyor. Çekilmediği gibi, 
sistemi sarsacak bir inatlaşmaya gidiyor. Evet, sevgili okurlarım. Dün 
ekranlarımızda iki insan vardı. Biri siyaseti bırakmış, 55 yaşında, dimdik bir 
insan. Öteki, siyaseti bırakmamakta direnen iki büklüm bir insan. Biri 
Amerika'nın şansı, öteki ise artık bizim şanssızlığımız. 
 

Burada artık imaj değişiminden değil yeni imajın kökleştirilmesinden 

bahsedilebilir. Çölaşan, karşılaştırma yaparak Başbakanı konumlandırmakta ve yine 

‘koltuk bırakma’ olayına geri dönerek eski Ecevit ile yeni Ecevit arasındaki ayrımı 

belirginleştirmektedir. İnatçılık, iktidar hırsı, umursamazlık, halkı görmezden gelme Yeni 

Ecevit imajını oluşturan iskelet öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  

 (Zaman–11.07.2002 köşe yz. sf.)  DSP’deki İstifalar  

Saat kurgusu ile istifaları sıralayan Zaman, Ecevit’in sonuna da işaret 

etmektedir. Zaman Ecevit’i konumlandıran bir simge olarak kullanılmıştır. 

 (Hürriyet-12.07.2002 güncel hb. sf.) Dsp Üçüncü Parti / Erken Seçimden En 
Çok Dsp’liler Korkuyor 
 

Bu gelişmeleri takiben Hürriyet istatistikleri kullanarak erken seçimin gündeme 

oturduğu günlerde hedef kitleye vurucu haberler vermeye başlamıştır. DSP’deki 

çözülmeler değerlendirilirken Ecevit’in sağlığı, yaşlılığı kodlamaları yalnızlığı ile 

bütünleştirilmektedir: 

  

(Cumhuriyet- 13.07.2002 s:1-8) Ecevit, konuşması boyunca milletvekili ile 
oy sözcüklerini karıştırdı. DSP'den ayrılan milletvekilleri demek isteyen 
Ecevit, yanlışlıkla ''Bizden giden oylar'' ifadesini kullandı 

 

Yine gaf’ın tırnak içine alınması ve metnin genel renginden farklı olarak koyu 

karakterle verilmesi yazıda dikkat çekilmesi gereken noktayı işaretlemektedir: Ecevit’ten 

ayrılıyorlar, çünkü yaşlı ve hasta. Yeni Oluşumun nedeni bu! denmektedir. 
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 Yeni oluşumla ilgili haberler Hürriyet’te de pozitif yöndedir, basın Özkan, Cem 

ve olursa Derviş’in başını çekebileceği yeni bir oluşuma ümit olarak bakmakta ve hedef 

kitleye durumu bu şekilde kodlamaktadır:  

Ertuğrul Özkök başlığının altında yeni oluşumun karşısındaki Ecevit’e 

yüklenirken Derviş’ten ekonominin kurtarıcısı gibi söz etmektedir. Özkök iki yıl önce 

Ecevit’e yüklenenlere nasıl tavır geliştiriyorsa, aynı tavrı şimdi Derviş için Ecevit’e 

yöneltmektedir: 

 

(Hürriyet-12.07.2002 güncel hb.. sf.) Ertuğrul Özkök (Köşe Yazarı) 
Ecevit, hastalığı nedeniyle ‘‘çekilmesini’’ isteyenlere ne cevap 
vermişti?‘‘Çekilemem, çünkü ekonomik program bundan zarar görür.’’Aynı 
Ecevit, bu ekonomik programın mimarı ve uygulayıcısı olan Derviş'i istifaya 
zorlarken, aynı endişe aklına gelmedi mi?... 

  

Ecevitlerin Özkan’ın ardından Cem ve Derviş’i istifaya zorlamasına tepki 

gösteren basın başbakanın siyasi hayatına kendi adlarına son noktayı koymuştur. 

 

(Hürriyet-13.07.2002 güncel hb.. sf.) Dünyanın Gözü Cem’de 
 İsmail Cem'in basın toplantısının tamamı, CNN International tarafından canlı 
olarak tüm dünyaya yayınlandı Bu arada AP geçtiği haberde, ‘‘popüler bakan, 
hasta başbakanı değiştirmek için parti kurdu’’ yorumu yaptı  
(Hürriyet-13.07.2002 güncel hb. sf.) Dinozorlar Halkı Bıktırdı 
Türkiye'de tarihi önem taşıyan son siyasi gelişmeler, dünya basınının ilgi 
odağı olmaya devam ediyor. Dış basında çıkan haberlerde genellikle Cem-
Derviş-Özkan üçlüsü Türkiye'nin yeni umudu olarak görülüyor 

  

Dönemin Dinozorundan kastı her okuyucu anlamaktadır. Haberin metninde yine 

yeni oluşuma destek verilerek gündemi sağlamlaştırmaktadır. Metindeki kodlamalara 

dikkat edilirse: ‘Gençlik, Umut’ Bu tanımlamalar aslında Ecevit’in yeni imajının 

kökleşmesine de yardım etmektedir. Halk uyarılmaktadır. İki kutup oluşturulmakta ve 

karşıya koyulan Ecevit onlar umutsa sen umutsuzluksun, onlar gençse sen yaşlısın 

göndermeleri ile şekillendirilmektedir. 

 (Cumhuriyet- 14.07.2002 s 8) DSP’ de Kan Kaybı  

DSP’den 7 istifa daha; sandalye sayısı ANAP'ın altına düşen DSP, dördüncü 

parti oldu  

Rahşan Hanım da Telaşlandı 
DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit milletvekillerini arayarak ‘DSP 
ve hükümete karşı oynanan oyuna gelmemelerini’’ istedi...   
(Zaman-15.07.2002 güncel hb.. sf.)Der Spiegel Yeni Oluşumcular AB Yoluna 
Çıktu 
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(Cumhuriyet- 16.07.2002 s 8) Ecevit İçin Geri Sayım 
(Hürriyet-14.07.2002 güncel hb.. sf.) DSP Dördüncü Parti  
(Hürriyet-15.07.2002 güncel hb.. sf.) Fatih Altaylı ( Köşe Yazarı)  
Amok Koşucusu Ecevit 
Hükümette öyle bir hava var ki, sanırsınız 70 milyon Türk vatandaşı Bülent 
Ecevit'ten son derece memnun da, gazeteciler bu ‘‘müthiş başbakan’’a karşı.. / 
Bu arada ‘‘puslu havadan’’ faydalanmak isteyen ‘‘bazı çıkar grupları’’ da, 
‘‘Ne güzel bir hükümet var. Niye bu hükümeti yıkmaya çalışanları 
destekliyorsunuz...’’ diyorlar. 

  

Altaylı yazıda, gerçekleri yansıtmaya çalışan, sadece halkı düşünen tarafsız 

basından şikâyet eden siyasilerin, basının özgürlüğüne yüklenmesine anlam 

verememiştir.  

(Cumhuriyet- 11.10.2002 s:6) DSP’deki bölünmeyi anlatan Yazı dizisinin 

devamı Ecevit’i hastaneden çıkarken gösteren fotoğrafla desteklenmektedir. Makro yapı, 

korumalarla desteklenen Ecevit’i göstermektedir ve yanında ona destek olan Rahşan 

hanım bulunmaktadır.  

Tüm bu yaşlı kodlamaları, geri çekil çağrıları, istifalar, siyasi krizler, Ecevit’in 

açıklamaları arasında zirveden Ecevit’in korktuğu karar çıkmıştır. Artık Ecevit sona 

gelmiştir. 

(Hürriyet-16.07.2002 güncel hb.. sf.) Zirveden Seçim Çıktı 
 DSP'de bugün yaşanan altı istifayla, hükümet Meclis'teki salt çoğunluğu 
kaybetti. Muhalefetin hükümeti devirebilmesi için 276 oy bulması gerekiyor. 
Koalisyon ortakları ise bugün yaptıkları zirvede, 3 Kasım'da erken seçim 
yapılması için mutabakata vardı.  

 Erken Seçim 30 Temmuz 2002’de kabul edilmiş ve Ecevit’in siyaset 

sahnesinden silinmesi için geri sayım başlamıştır. Solda arayış seçimlere kadar aralıklarla 

sürse de ne yeni oluşuma ne DSP ne de CHP’ye olumlu yanıt vermemiştir. Sınırlı 

sorumlu başbakan tek vücut olduğu eşi ile son kez seçimlere “ Yalnız Adam” olarak 

girecektir. 

Ecevit’in yaşlılığını ön plana çıkartan, özellikle kriz döneminden sonra ağırlıklı 

olarak sağlık ve yaş sorunu işleyen karikatürlerin sayısı hayli fazladır: 

Hem yaşlılığına hem değişimine değinen karikatürler de göze çarpmaktadır: 

Elbiseleri üzerine bol, elleri yumuk, yüzü buruşuk bir şekilde tasvir edilen Ecevit, 

karikatürün ilk karesinde arkasındaki iki çocuk tarafından “Başbuğ Ecevit” 

tezahüratlarıyla ilerlemektedir. İkinci karede başı ve gözü yaralı, ağzında sigara olan, eli 

sopalı bir güvercin görüntülenmektedir. Arkasında duran iki güvercin tarafından durumu 

değerlendirilmektedir: “Eskiden DSP’nin barış güverciniydi. İşsiz kalınca baş fedaisi 
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oldu!..” Karikatür oldukça büyüktür. Hem boyutu hem de içeriği ile dikkat çeken 

karikatür, Ecevit’i yaşlı gösterirken, değişimini vurgulamaktadır. Emekli olan sadece 

barış güvercini ya da Ecevit değil, Ecevit’in demokrasi ve barış anlayışıdır. (Hürriyet- 

01.05.2001 güncel hb. sf )  Üzerlerinde teknokrat hükümeti ve öğretim üyelerine dayak 

yazan iki kâseden çorba içen Ecevit için garson, “Eskiden böyle şeyleri sindiremezdi 

şimdi doktoru bırakın ne yerse yesin diyor” demektedir. Başka bir karikatür krizden 

sonra Ecevit’in TL’nin değer kaybı ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi vermektedir, 

karikatürde başbakan TL’nin itibarını korumak için konulan yasağın maddi karşılığını 

dolarla yazmaktadır. (Cumhuriyet- 29.08.2001 s:5) Ecevit’in çocuklaştığını kodlayan 

başka bir karikatürde, Demirel’e yediği dayağı ağlayarak anlatan başbakanla 

karşılaşmaktayız. İki kareden oluşan çizimin ikinci karesinde Ecevit gaz çıkarırken 

gösterilmekte ve bir çocuk tarafından azarlanmaktadır. “Yine Türkiye Ekonomisini 

mahvettin, şimdi de …ruk krizi başlattın” Başbakanın en ufak hareketinin dahi krize 

neden olduğunun kodlandığı karikatür hem boyutu (13x18) hem de içeriği ile oldukça 

dikkat çekmektedir. (Hürriyet- 16.08.2000 güncel hb. sf ) Yine yaşlılık göndermesi 

yapan başka bir karikatürde eşik bekçisi askeri Afganistan’a sürmeyi kumar olarak 

değerlendirmektedir. Karikatürde Ecevit, elinde kartlar, ağzında sigara, üzeri çıplak, 

kaburgaları dışarıda bir şekilde tasvir edilmektedir. (Cumhuriyet- 12.10.2001 s:5) Başka 

bir karikatürde,  Ecevit elinde takma dişi ile ağzı açık bir şekilde çizilmiştir: “Sizde 

benim gibi yapın, dişinizi sıkın…”(Cumhuriyet- 23.11.2001 s:5) Grip kapan Ecevit’in 

durumunun eskisi gibi olmadığını ortaya koyan Hürriyet, Ecevit’i, yine beli bükük tasvir 

etmektedir. Koalisyon ortaklarına “ İyiyim arkadaşlar, sadece grip virüsünü içime 

sindiremedim” demektedir. (Hürriyet- 10.04.2000 güncel hb. sf )  Karikatür, hem af yasa 

tasarısına hem de yaşlılığına gönderme yapmaktadır. Yaşlılığa gönderme yapan başka bir 

karikatürde başbakan, koltuğuyla kaleye geçmiş, oturduğu yerden gol yerken 

verilmektedir.(Cumhuriyet- 13.10.2002 s:5) Koalisyon ortakları tarafından koltukta 

taşınan başbakandan söz eden iki adam: “Mobilize Koalisyon…” yorumu yapmaktadır. 

Ecevit hasta ve yaşlı adam olarak lanse edilmektedir. (Hürriyet- 04.06.2002 güncel hb. sf 

) Özkan tarafından sırtından vurulmuş( ki karikatürde sırtındaki bıçaktan çok yüzündeki 

kırışıklıklar dikkat çekmektedir), beli bükük verilmektedir. (Cumhuriyet- 13.10.2002 s:5) 

Nihayet bel ağrımdan kurtuldum derken vücudu ikiye ayrılmaktadır(Cumhuriyet- 

10.07.2002 s:5) Ecevit yaşlı, bitkin, tek gözü kapalı, elleri yumuk bir şekilde Amerikalı 
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bir askerin belindeki silah şeklinde tasvir edilmektedir. (Cumhuriyet- 23.07.2002 s:5) İki 

çocuk oyun oynarken televizyonda konuşan Ecevit’i görünce biri “Bilmiyorum neden… 

Kendimi yorgun ve halsiz hissediyorum. Oynamak gelmiyor içimden  ” demektedir. 

Ecevit yine yaşlı ve yorgun görünmektedir. (Cumhuriyet- 15.05.2002 s:5) 

IV b. 9)Yemez, Yiyene De Ses Çıkarmaz Ve Sınırlı Sorumlu Yaklaşımları 

  Ecevit’in siyasi portresine baktığımızda her zaman sol tarafında Rahşan 

Ecevit ve sağ tarafında yanından ayırmadığı bir siyasi olmuştur. Ancak hiçbir zaman 

Ecevit son iktidar döneminde olduğu kadar pasif kalmakla, iktidarını göstermelik 

yürütmekle suçlanmamıştır. Af yasa tasarısının doğurduğu eleştirilerle başlayan 

başbakanın pasifize edilme süreci, cumhurbaşkanlığı seçimleri, hastalık haberleri ve son 

olarak 2001 krizi ile gittikçe dozajı artan bir hale bürünmüştür. Ecevit iktidarı yavaş 

yavaş Rahşan Ecevit’e kaydırılırken belirli bir sürece kadar Özkan da Rahşan Ecevit’le 

beraber ön planda yer almıştır. Basın, Türkiye kim tarafından yönetiliyor derken cevabını 

hemen hemen her haber metininde okuyucuyu yönlendirecek şekilde vermiştir. 

Koalisyon ortaklarının ve Sağ kolunun yolsuzluklarına, eşinin kaprislerine göz yuman 

başbakanın yeni imajını yaratan haberler, aşağıda sıralanmaktadır. Bu dönemde Ecevit 

Göz Yuman, Umarsız Davranan, Koltuk Hırsına Kapılmış, Eski Değerlerini Kaybetmiş, 

Dürüst olmayan gibi suçlamalara maruz kalmıştır. Bu suçlamalar basının Ecevit’e 

biçmeye çalıştığı yeni rolün yeni imajın teker teker kodlayıcıları haline gelmiştir: 

 (Zaman–02.05.1999 güncel hb. sf.) Ecevit’ten Yılmaz’a Mesaj: Özkan’ı 
Gönderdi 
 

 Aynı haber Hürriyette de ön palan çıkmış ve Özkan hükümetin uzlaşma 

sağlayan başbakan yardımcısı konumuna dönüşmüştür. Yine Rahşan Ecevit’in yarattığı 

koalisyon krizinin ardından MHP’ye giden Özkan krizi bitiren adam ilan edilmiş ve bir 

kez daha Ecevit’i kurtarmıştır: 

 

(Cumhuriyet-12.05.1999 s:5)Bahçeli, bu noktada Özkan'a, şunları söyledi: 
"Sürekli bu kuşku kelimesi telaffuz ediliyor. Ülkenin kronik meseleleri 
malumunuz. Bu yükün altına girmeye hazırlanan ortaklar arasında her şeyden 
önce güven olmalı… 

  

Koalisyon arayışlarının hemen ertesinde, Ecevit Özkan’ın ayarladığı uzlaşma 

ortamında başbakanlığını yürütmektedir mesajı kamuoyuna yayılmıştır.  
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 (Hürriyet–02.09.1999 köşe yz. sf.) Bekir Coşkun ( Köye Yazarı) 
 “Bir kulağı Rahşan Ecevit'e, öbür kulağı Hüsamettin Özkan'a tahsis edilmiş 
olan Başbakan, kendisine kalan burnu ile idare etse de, bu kulak 
fısıldamalarını asla küçümsemeyiniz. Birçok ulusal karar-plan-proje-kanun bu 
fısıltılarla başlıyor./ Belki Ecevit Demirel'e gittiğinde ‘‘İçime 
sindiremedim...’’ dedi, Süleyman Bey de ‘‘Hüsamettin Bey söyleyeceğini 
yanlış kulağınıza mı söyledi?...’’ dedi, o da neyi içine sindiremediğini açtı: 
Ecevit hüzünle/ ‘‘Bizim Rahşan duvarın altından çıkartılınca ‘Buzdolabım 
nerde?' diyen kadını unutamıyor...  
 

Özkan da Rahşan Ecevit de baştan itibaren Ecevit’i eleştirmek için kullanılan 

ögeler olarak karşımıza çıkar. Çünkü Ecevit onların yönlendirmesi ile karşımıza 

çıkar.Fatih Altaylı da başbakanın dürüstlüğüne gönderme yapmakta ve kendi cebine bir 

şey koymaması yolsuzluklara göz yummadığı anlamına gelmemektedir demektedir:  

 

(Hürriyet- 03.12.1999 köşe yz. sf.) Fatih Altaylı ( Köşe Yazarı) 
Başbakanımız parti toplantısına makam aracıyla değil de, parti minibüsüyle 
gitmenin yeterli dürüstlük olduğuna inandığı için bu konuda da devletin 
hazinesinden yanıt alamıyoruz.  

 

Yalnız adam kodlamasının yanı sıra çaresizlik, sınırlı sorumluluk kodlamaları da 

yüklenen başbakanın Özkansız bir hiç olacağına dair göndermeler de ön plana 

çıkarılmaktadır. Özkan ve Rahşan Ecevit Ecevit’in pasifliğinin göstergeleridir:   

 

(Hürriyet- 21.04.2000 köşe yz. sf)Musa Sarıkaya ( Köşe Yazarı) 
Siz Giderseniz Ben Ne Yaparım  
Hüsamettin Bey, Sayın Başbakan'ın sağ kolu durumunda. Başbakanlıktaki iş 
yükünün büyük bölümünü Hüsamettin Bey üstlenmiş durumda...’’ Ardından, 
biraz üzgün bir ses tonuyla şu ilginç cümleyi aktarıyor:‘‘Sayın Ecevit, 
Hüsamettin Bey'e 'Arzu ederseniz çıkın ama siz giderseniz ben ne yaparım?' 
demiş... 

 

İş yükünü yüklenenin Özkan olması, başbakanın onsuz bir şey yapamayacağı 

yönündeki cümleler okuyucuyu istediği yöne çekmeye çalışan kamuoyu önderinin bir 

örneğidir.  

(Cumhuriyet -07.02.2000 s: 5) Haberde, makro yapı içeriği tamamlayacak bir 
fotoğrafla hareketlendirilmektedir. Haberin metni fotoğrafın açıklaması 
gibidir: “…Muhtemel bir toplantıda yine yan yana çekilen ikili 
resmedilmektedir. Haber bir iç sayfa haberi için oldukça büyüktür ve 
haberden ön plandadır 
Yakınlığın Santimektik Ölçüsü 
''Yahu Hüsamettin Bey'i kutlamak lazım aslında.'' Gazeteciler ''Neden'' diye 
sorunca Dedelek; ''Bu yakınlık hep 10 santim, ne az ne çok.''Sonra da 
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Özkan'ın öğrencilik yıllarındaki dans şampiyonluğuna gönderme yaptı: 'Bu 
dansçılıktan gelen bir yetenek olsa gerek...” dedi 
 

2000 Haziran’ında Hükümette yeni bir kriz yaşanmıştır: ANAP ve MHP 

arasındaki yolsuzluklar nedeni ile çıkan sorunlara Ecevit yapıcı çözümler bulmaya 

çalışırken, basının gözünden kaçmayan şeyler de vardır: 

 

(Cumhuriyet -10.06.2000 s: 1-17) Mustafa Balbay ( Köşe Yazarı)  
Hükümette 3. Buzul Çağı  
Son sözümüz Ecevit'e. DSP liderinin yolsuzluklar karşısında alnı ak. Ancak 
bir başbakan sadece kendisinden sorumlu değildir. Bir özdeyişi siyasete 
uyarlarsak şöyle diyebiliriz: İktidarlar, sadece yaptıklarından değil, 
yapmadıklarından da sorumludur! 
 

Özkan Ecevit’in artık dürüst olmayan yönünü sergilemektedir. Son bölümü 

alıntılanan yazıda yemiyor olman yemeyene ses çıkarmadığın anlamına gelmiyor 

imalarına yer verirken aynı zamanda iktidar hırsına yenik düşmüş suçlamasını da 

içermektedir ki. Özellikle yılın daha 2000 olduğu düşünülürse bu yaklaşım henüz 

yenidir. Özkan ile ‘ yalancı, pasif, göz yuman’ lider yakıştırmalarına layık görülen Ecevit 

basınla karşı karşıya kalmaya başlamaktadır. 

 Hürriyet Ecevit’in Yılmaz’ı aklayan söylemine de genişçe yer veren bir haber 

yayınlarken Ecevit’in dilini yargısal cümlelerle sorgulamaktadır. Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde tam bir dayatma uygulayan Ecevit’e Yılmaz olayında sorular içinde 

gönderme yapılmaktadır:  

 

(Hürriyet- 02.06.2000 güncel hb. sf.) DSP konusunda da bir parti tutumunun 
sözkonusu olmadığını, milletvekillerinin serbest olduğunu söylüyorsunuz / 
Ecevit’in Cevabı :- Tabii…  

 

Haberde işine gelen konularda demokratik, gelmeyen konularda diktacı sunumu 

ağır basmaktadır. Ecevit bir kez daha basın aracılığı ile yalancı çıkarılmaktadır. Nedeni, 

Ecevit’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partililerini oy kullanma konusunda 

yönlendirmesidir. Yılmaz konusunda neden bu kadar ‘demokratik!’olduğu 

sorgulanmaktadır. 

  

(Cumhuriyet–26.09.2000 S:1–17) Cüneyt Arcayürek ( Köşe Yazarı)   
Demokratik Sol Parti'nin iki lideri; Rahşan Hanım'la Bülent Bey, siyasetin, 
hükümetin, partinin birbirinden ayrılamayan iki parçası. Bülent Bey'in partide 
sağ kolu, sol kolu Rahşan Hanım. Evde hanım. Parti otobüsünde terini silen en 
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yakın yardımcısı. Üstelik hükümette kimi olaylara yön veren siyasal bir 
kimlik. Örnek mi? İşte Af Yasası, işte koalisyon kurulurken MHP'ye karşı sert 
çıkışı. Bülent Bey'in anlatımlarına göre; siyasal ve toplumsal yaşamımızı 
böylesine sarsan olayları -kendisinden habersiz- herhal evde çorba pişirirken, 
Rahşan Hanım düşünmüş taşınmış ve birdenbire.. pat diye gündeme 
getirivermiş. Eşi kaynaklı konular o denli çekici ve gerçekmiş ki; Bülent Bey, 
destek vermezlik edebilir miymiş! /17 ay sonra Eskişehir'deki değişik 
manzarayı elbette göremediniz. Bizim Sertaç Eş, Cumhuriyet’teki 
''mahallinden'' verdiği haberde ''Ecevit'lere ilginin 500 kişiyle sınırlı kaldığını'' 
bildirdi. 

Arcayürek Ecevit’in değişimini vurgularken aslında bazı şeylerin de aynı 

olduğuna gönderme yapmaktadır. Yine yan yanalar yine el eler ve yine ülkeyi yeniden 

yönetiyorlar. Af yasa tasarısı tetikleyici olarak kullanılırken Ecevit’in imajının bir 

parçası olarak Rahşan Ecevit tezde yerini almaktadır. 

Ecevit iktidarının vazgeçilmezlerinden olan siyasi krizler özellikle Sezer ile 

birlikte artmıştır. Basın, krizleri hem Ecevit’in pasifliğini kullanmak için hem de 

değişimini vurgulamak için eşi ve Özkan’la birlikte kullanmayı tercih etmiştir. 

Başbakanla Sezer arasındaki ilk gerginliğe bakış açısı nedeniyle daha çok yer veren 

Zaman, KHK sorunundan Ecevit ve Hükümetini sorumlu tutmuştur. Haberlerde, değişim 

ve anti demokratik kodlamaları ön plandadır:  

 

(Zaman- 11.08.2000 güncel hb. sf.) ...Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde 
Kararname'yi aynen Köşk'e gönderdi. Hükümet, Cumhurbaşkanı Sezer'in 
‘hukuk devleti ilkesi’ hatırlatmasını ve kamuoyunun tepkisini umursamadı. 

 

Kamuoyu tepkisinin umursanmaması, Hukuk Devleti ilkelerine karşı gelmek 

itici kalıplardır. Halkı ne düşünmesi gerektiği konusunda güdülemektedir. Halkçı Ecevit 

halkı düşünmemektedir.  Aynı gün Sezer’e karşı tavır geliştirmeye başlayan başbakanın 

kriz yaratan sözleri ile Zaman, yargı sürecini başlatmıştır. KHK’da haksız bulunan Ecevit 

şimdi de kriz yaratmaya çalışmaktadır:  

 

  (Zaman- 11.08.2000 güncel hb. sf.) Başbakan Ecevit'in yaptığı açıklama, 
gerek içerik, gerekse üslup yönünden adeta bir savaş ilanı gibi. Başbakan 
Bülent Ecevit, 'Cumhurbaşkanı Sezer ile olağan görüşme için randevu 
istedim, gerekçe göstermeden kabul etmedi. Önümüzdeki hafta da 
Cumhurbaşkanı Sezer'in deprem programı nedeniyle olağan görüşme 
mümkün olmayacak' dedi ve ekledi: Cumhurbaşkanı'nı rahatsız etmeye 
hakkımız yok. / Başbakan Ecevit bu açıklamayı yaparken yanında iki ortağı 
Bahçeli ile Yılmaz'ın bulunmaması dikkat çekti/ Çankaya ile krizin 
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hükümetten ziyade Başbakan Ecevit ile Cumhurbaşkanı Sezer arasında 
yaşandığı yorumu yapılabilir  

 

 

Ecevit Rahşan ve Özkan haricinde destek görmeyen bir lider konumuna 

getirilmiştir. Metinde dikkat edilmesi gerekenleri çözümlersek: Açıklama yaparken 

yanında sadece Özkan bulunmaktadır. Diğer koalisyon ortaklarından destek 

görmemektedir. Dürüstlüğünün zedelenmesini temsil eden Özkan haricinde kimse onu 

savunmamaktadır. Cumhurbaşkanı özellikle kriz döneminde Ecevit’in yeni imajının 

kurgulanması sürecinde karşı tarafta konumlandırıcı öge olarak kullanılmaktadır ki bu 

haberde de bunu görmekteyiz. Ecevit metin içinde yargı dolu cümle sonları ve itham dolu 

cümlelerle şekillendirilmektedir. 

 

 (Cumhuriyet–28.09.2000 S:1–17) Köşk-Hükümet Gerginliği Tırmandı  

Kamu bankalarının özelleştirilmesine ilişkin kanun hükmünde 
kararnamenin iadesi nedeniyle hükümet ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer arasında çıkan gerilim büyüyor. Hükümetin DSP kanadı gerilimi 
tırmandırırken ANAP ve MHP kanadı, sessiz kalıyor. 

  

İbareleri diğer iki ortağın bile artık sessiz kaldığını ancak DSP kanadının (ki 

kanattan kimin kastedildiği günlerdir haberlerde “DSP’li milletvekilleri farklı düşünüyor 

derken” vurgulanmaktadır) hala sorun yarattığını belirtirken Ecevit’ten söz etmese de ona 

gönderme yapılandırılmaktadır. Habere dikkat edilirse Merve Kavakçı olaylarında aynı 

tarz haberin karşı taraf aleyhine, Ecevit lehine hazırlandığıdır. Merve Kavakçı salona 

girdiğinde bir tek DSP grubu ve Ecevit’in tepki gösterdiği yazılmıştır. Aynı basın aynı 

dille şimdi farklı taraftan Ecevit’e yönelik bir metin dili oluşturmaktadır. 

Daha önceki dönemlerde vurguladığımız basının sesinin ilk çıkmaya başladığı 

Af Yasa Tasarısı, 5+5 Formülü, Ekonomik sorunlar Rahşan Ecevit ve Özkan ile 

birleştirilerek ele alınabilir. Yukarıda bahsedilen yeni imaj kodlayıcıları ve 

Özkan/Rahşan eşleştirmelerinin anlam kazanması açısından bazı haberlerin analiz 

edilmesi ayrıca önem kazanacaktır: 

Halkın arasında makam arabası ile dolaştığı için tebrik edilen Ecevit medya için 

çok gerilerde kalmış olmalı ki bu tür yazılar yazılmaktadır: 
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(Cumhuriyet–15.10.2000 S:1–17) Başbakan Ecevit'le eşi Rahşan Hanım, 
İstanbul'dan Ankara'ya THY'nin tarifeli uçağıyla giderken arka kapıyı 
kullanıyor ve ekonomi bölümünde seyahat ediyorlar./ Başbakan ve eşi, halkın 
içinde, halkın yanındaymış? Gösteri, bir siyasetçi için güzel ve anlamlı  
Görüldüğü gibi Ecevit’in hiçbir yaptığı samimi gösterilmemektedir.  

Aydın Engin  ( Köşe Yazarı) 
'Eee, n'apalım, o parti değil aile kuruluşu. Orada bilinen kurallar, ilkeler 
işlemez'' deniyor ve hiç bir şey denmiş olmuyor. “...Ecevit(ler)'in DSP'sinin 
demokratikliği tartışmalı. ''Sol'' luğu daha da tartışmalı. Bu satırların yazarına 
göre DSP ne demokrat, ne sol. Son seçimlerde en çok oyu, karı-koca 
Ecevit'ler değil, Demokratik Sol Parti aldı.  
 

Metinde yine çoğul tanımlama, pasif sunum var. Ecevit(ler)ifadesi bunun 

kanıtıdır. Yaptığı hiçbir icraatta tek başına ele alınmaz olmuştur. Ya Özkan ya da 

Rahşan!” Yemez ama yedirir yakıştırmasını çoktan üzerine almıştır. 5+5 formülünden 

sonra çıkan  ‘Anti Demokratik’ yakıştırılması da tekrarlarla yeni imaja yedirilecek 

şekilde yazıda yerini almaktadır. 

(Cumhuriyet–19.10.2000 S:1)  FP Genel Başkan yardımcısı Mehmet 
Bekaroğlu, kayınvalidesiyle ilgili birçok iddia bulunan Başbakan Yardımcısı 
Hüsamettin Özkan için de aynı istemde bulunmasını beklediklerini açıkladı. 
Bekaroğlu, sadece Egebank soruşturmasının yeterli olmadığını, diğer bankalar 
için de yargı sürecinin başlatılmasını istedi/ Şimdi merak ediyoruz. Bakalım 
Sayın Ecevit, Özkan'a biraz dinlen, bu iddialar bir açıklık kazansın diyecek 
mi? 

 Medyanın beklentisi metinin iç yapısından okuyucuya gizli olarak 

aktarılmaktadır: Ecevit Özkan’ı kollayacak!. 

Bilindiği üzere Af Yasa Tasarısı sıkıntısı uzun süre devam etmiştir. Bu süreçte 

2002’ye kadar olduğu gibi yine Özkan Ecevitlerin yanındadır.  

 

(Zaman–24.11.2000 güncel hb. sf.) Hükümet ortakları, dün Başbakan Bülent 
Ecevit'in başkanlığında bir araya gelerek, gündeme damgasını vuran af 
taslağını görüştüler. Zirvede, affa ilişkin önemli kararların alındığı ve bu 
kararların bir iki gün içinde kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi. 4 saatten fazla 
süren zirveye liderlerin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan da 
katıldı. … 

(Zaman–07.12.2000 güncel hb. sf.)Af Yasa Tasarısı'nın son şeklinin içine 
sinip sinmediği" sorusu üzerine Rahşan Ecevit, "Genel olarak benim istediğim 
gibi oldu. Bazı ayrıntılarda benimkilerden farklı durumlar çıktı. Bu, o kadar 
önemli değil. Esası güzel." cevabını verdi. Rahşan Ecevit, ayrıntılara ilişkin 
soruyu ise cevapsız bıraktı. 
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 Ayrıntılara ilişkin soruların yanıtsız bırakılması ile haberin bitirilmesi aslında 

afta ciddi sorunlar var mesajını iletmeye çalışan eşik bekçisine yardımcı olurken af 

yaratıcısı Rahşan Ecevit’in negatif yönde aktif sunumu dikkat çekicidir. Af konusuna 

ağırlık veren Zaman, Rahşan Ecevit ve Hüsamettin Özkan üzerinde özellikle durmaya 

devam etmiştir. Makro yapıdan merak uyandıran haber, “Sizi Tebrik Ediyorum 

Çocuklar” başlığının devamında ilk önce Rahşan Ecevit’i aktif ajan olarak sunmuş ve 

Ecevit’in tebriği yerine onunkini vererek hem parti meselelerinde hem de ülkeyi 

ilgilendiren bu denli önemli bir konudaki sonsuz inisiyatifine gönderme yapmıştır: 

 

(Zaman–09.12.2000 güncel hb. sf.) DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan 
Ecevit, af tasarısının Meclis'ten geldiği gibi geçmesinden hemen sonra 
DSP'lileri kutladı. Parti yöneticilerini telefonla arayan Rahşan Ecevit, "Hayırlı 
olsun; sizi kutluyorum çocuklar." dedi.../ Bu arada af kanun tasarısının Meclis 
Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlamasıyla birlikte DSP-MHP arasında 
tartışma yaşandı. /Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Devlet 
Bahçeli'den MHP'lilerin de görüşmelere katılmasını istedi. Bunun üzerine 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun telefon görüşmeleri 
ardından, kimi MHP'li bakanlar Meclis'e geldiler. 

 

 Haberin ikinci aktif ajanı Özkan da bir ara sekteye uğrayan görüşmelerde 

uzlaşmayı sağlayarak ülkeyi af yasasına ulaştıran kişi olarak sunulmuştur. Bahçeli 

üzerinde dahi etkili olan Özkan’ın Rahşan Ecevit’le aynı haberde arka arkaya verilmesi 

basının gözünde sağ ve sol kolun ülkeyi yönetmede ne kadar etkili olduklarını ortaya 

koymaktadır:  

Yasanın kabulünün ardından içine sinmediğini itiraf eden Rahşan Ecevit veto 

edilirse ısrar etmeyeceğim demiştir. Sezer yasayı veto edince DSP kulislerinden ses 

çıkmaz.  

 (Zaman–16.12.2000 güncel hb. sf.) Afta Israr Beklenmiyor 
Yasanın veto edilmesi Ankara'da memnuniyetle karşılandı. 'Yasada ısrar 
olmayacak' görüşüne hükümetteki görüş ayrılıkları ve Rahşan Ecevit'in 
yasanın çıkmasından sonra yaptığı açıklamaları gerekçe gösteriliyor. 

 

Basın Rahşan Ecevit’in başbakandan dahi aktif bir isim olduğunu bir kez daha 

haber diliyle ortaya koymaktadır.  
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 (Hürriyet–13.08.2000 köşe yz. sf.) Mümtaz Soysal ( Köşe Yazarı) 
“Kriz’’ sözü etmek, ‘‘İstediğimiz yasayı çıkarmak için gruplarımıza söz 
geçiremeyiz’’ demektir ki, ona da hukukta ‘‘devlet krizi’’ değil, ‘‘hükümet 
krizi’’ denir. Sayın Başbakan'ın ‘‘Düşünmek dahi istemiyorum’’ dediği 
herhalde bu olsa gerek. O da pek normal sayılmaz: Parlamenter sistemde 
hükümet krizi hep çıkabilir. Demokrasi terbiyesi olan, bunu doğal karşılayıp 
gereğini yapar, örneğin ‘‘izzet ü ikbal ile’’ iktidardan çekilip yönetimi 
başkasına bırakır. Bunlar ortadayken, ‘‘Düşünmek dahi istemiyorum’’ 
tarzında gerilimli bir söz etmek, hafifçe şantaj kokmuyor muydu? 
 

Soysal da Ecevit’e yüklenirken siyasi ahlak eksikliği olan başbakanın çekilmesi 

gerektiğini söylemektedir: 2000’lerin başındaki ilk ekonomik krizde tepki çeken 

Ecevit’in değişimine yapılan vurgu açıktır. O zamana kadar siyaset duayeni, gururunu 

iktidara tercih eden gibi yakıştırmalara layık görülen başbakan için yapılan tanımlamalar 

metin içlerinden başlayarak değişmektedir.  

 Mavi Enerji Yolsuzluğu ile bir kez daha yemez ama yedirir iddialarını destekler 

haberler çıkmıştır. Ecevit eski dürüst lider değildir. Zaten yolsuzluklar nedeniyle bitirilen 

56. Hükümetin şaibeli ortağının savunulması basında şaşkınlık yaratmaktadır:  

 

(Hürriyet–09.01.2001 güncel hb. sf.) BAŞBAKAN Bülent Ecevit, bir askeri 
yetkilinin Hürriyet'e yaptığı açıklamalara sinirli ve sert tepki gösterdi. Ecevit, 
Beyaz Enerji Operasyonu'nda hükümetin devre dışı bırakıldığı iddialarını ise 
‘Şaşırtıcı ve üzücü’ buldu. Ecevit, telefonla görüştüğü Genelkurmay 
Başkanı'nın da ‘Gereken incelemeyi yapacağını’ söylediğini aktardı. /Güya, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bilgisi dışında enerji ve elektrikle 
ilgili bir takım soruşturmalar jandarma tarafından gündeme getirilip 
açıklanmıştır.../ Ecevit, başka bir soru üzerine Enerji Bakanı ile de 
görüştüğünü, çok üzgün olduğunu ve çok haksız bir muameleyle karşılaşmış 
durumda kaldığını söyledi. Enerji Bakanlığı'ndaki soruşturmaların adaletin işi 
olduğunu ifade eden Ecevit... 
 
 

 Ecevit, bir kez daha iktidarda kalmak için koalisyon ortaklarına ‘göz yuman’ 

olarak lanse etmektedir. Sağlık haberleri daha başlamadan önce Rahşan Ecevit olacakları 

sezermiş gibi engellemeye çalışmakta ve yine başbakanın sınırlı sorumluluğuna 

gönderme yapan metin yapısı dikkat çekmektedir: 

 

 (Hürriyet–12.01.2001 günce hb. sf.)DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan 
Ecevit'in, Başbakan Bülent Ecevit'in sağlığı hakkında ortaya atılan iddiaları, 
siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdiği ve konunun sürekli gündemde 
tutulmasına tepki gösterdiği öğrenildi. Rahşan Ecevit'in, Başbakan Ecevit'in 
sağlığıyla ilgili olarak bir televizyon programına katılması üzerine, eşinin 
doktoru Arif Abacı'yı da uyardığı bildiriliyor. 
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2001’in başlarında yolsuzluk iddiaları Ecevit’ i yıpratırken sürekli yanında olan 

ve 2001 Şubat Krizi sürecinde üzerinde çok duracağımız Başbakan Yardımcısı 

Hüsamettin Özkan hakkında da yoğun söylentiler manşetlerde yer bulmuştur. Artık 

Ecevit sağ kolundan dolayı da suçlanacaktır. Özkan’ ı ilk hedef alan haber, ilgi çeken 

bir üst başlıkla beşinci sayfada dikkat çekmektedir: 

 

(Cumhuriyet–23.01.2001s:5) DSP’ den istifa eden Düz ‘ eski dostu ’ Özkan’ 
ı yolsuzlukla suçladı 

Ecevit’ e Uyarı: Sağ Koluna Dikkat Et 

Hakkında disiplin soruşturması başlatılmasının ardından DSP’den ayrılan 
İstanbul Milletvekili Mustafa Düz, Halkbank, Emlakbank ve TEAŞ’ a 
ilişkin yolsuzluk dosyaları nedeniyle Başbakan yardımcısı Hüsamettin 
Özkanla arasının açıldığını, Özkan’ ın yolsuzluk raporlarını hasıraltı ettiğini 
belirtti. Düz, ‘ Ecevit olup bitenlerin farkında değil. Sayın Ecevit sağ 
kolunu değiştirmediği sürece hırsızların ve yolsuzların umudu 
olacaktır.’dedi  

 

Üst başlıktaki tırnak içine alınmış ‘ eski dost ’ kavramı, Hüsamettin Özkan’la 

ilgili kafaları karıştıracak nitelikte bir vurgulama yapmakta ve mikro yapıyı 

hareketlendirmektedir. Neden eski, araları neden bozuldu? soruları kafaları 

karıştırmaktadır. Altında Ecevit’ e seslenen başlık: ‘Ecevit’ e Uyarı: Sağ Koluna Dikkat 

Et.’ Bu başlık metin okumayan, okumaktan sıkılan okuyucular için özellikle seçilmiş, 

altta yazan haberin bir özetini taşımakta ve mesaj hedefe istenilen şekilde ulaşmaktadır.  

 

 (Cumhuriyet–31.01.2001s:5) Hikmet Çetinkaya (Köşe Yazarı) 
Çıkar İlişkileri 
Bilmem Başbakan Ecevit ve Yılmaz geceleri rahat uyuyabiliyorlar mı ? 
Beyaz Enerji Operasyonu’ yla birlikte “ Mavi Akım Projesi” yeniden 
gündeme geldi… Eh durum böyle olunca da sorular birbirini izledi. 
 
 

Hükümetin gündem değiştiren haberlerle yolsuzlukları unutturmaya 

çalışmasından, balon gündemler oluşturmasından da şikayet edilmektedir. Başbakan 

belki de siyasi hayatında ilk kez yolsuzluk yapmış bir liderle beraber anılarak 

yıpratılmaktadır. Bir gazete haberinde yolsuzluk yapanlarla aynı cümlede yer alan 

başbakan yeniden şekillendirilmektedir. Özellikle belirtilmelidir ki kriz öncesinde bu 

eleştirilerin dozajı artacaktır. Halk Bankası’nı tekeline alan Hüsamettin Özkan’ı siyasi 



 
 

161 
 

varisi yapan Ecevit’e satır arası bir eleştiriyi göz ardı etmek mümkün değil. Bekir 

Coşkun krizden yaklaşık bir, bir buçuk ay önce patlak veren “Mavi Enerji Yolsuzluğu” 

konusunda ANAP’tan yana tavır alan ve yolsuzluğa göz yuman Ecevit’e tepki 

göstermektedir. 

 

(Hürriyet–13.02.2001 güncel hb. sf.) Bekir Coşkun ( Köşe Yazarı) 
Ecevit’in imajı tepetaklak 
Başbakan Ecevit’in hırsızlara değil hırsızları yakalayanlara kızması, işi 
saptırıp demokrasi sorununa çevirmesi ve gizli görevliler diye tutturması ise 
temiz yönetim isteyen bir toplum hesabına elem verici...  Kirli elleri tutan, 
kirli ellere ödün veren herkes er geç cezasını çekiyor, çekecek... İşte 
Ecevit’in on gün önceki ‘ Dürüst ’ imajı tepe taklaktır. 
 

İmajın ne olduğunu bilmeyenlere bile çok açık fikir verebilen bu yazı ile Coşkun 

okuyucularına ‘Ecevit sizin umutla oy verdiğiniz lider değildir, Ecevit değişmiştir’ 

demektedir. 

 

(Cumhuriyet–02.02.2001s:1) Haberin makro yapısının parçası olan fotoğraf 
şöyle: Muhtemel bir parti grubunda Ecevit koltuğuna ilerlerken 
resmedilmektedir. Hüsamettin Özkan da  diğer partililerin önünde 
gülümseyerek Ecevit’i  alkışlarken verilmektedir 
Enerji Soruşturmasının Usul Tartışmalarıyla Örtülmeye Çalışıldığı Öne 
Sürüldü 
Yargıya Baskı Yapılıyor 
 
 
Yolsuzluk iddiaları içeren ve Özkan’ dan hiç bahsetmeyen haberde makro 

yapının bu fotoğrafla desteklenmesi, sorgulanmasına bile gerek bırakmadan şunu 

söylemektedir: Özkan yolsuzluk yapıyor, Ecevit göz yumuyor. Ecevit için çok ciddi 

ithamlar içeren mikro yapıdan seçilen cümleler dikkat çekicidir: ‘...Başbakan yolsuzlukla 

mücadelede caydırıcı davranıyor... / Türk Hukuk Kurum Başkanı Yekta Güngör Özden, 

Hükümeti kabadayılık yapmakla suçladı...’  

Artık gündemde olan, 1970’lerdeki dürüst, halkçı, halktan yana Karaoğlan değil, 

1999 sonrası Koalisyon Hükümeti başbakanı Ecevit’tir.  

Kriz dönemi Ecevit kadar Özkan da suçlanmıştır. Zaman gazetesi sorumlu 

olduğu bankalar denetlendiği için sorun yaratan Özkan’ın krizin oluşmasında çok etkili 

olduğunu gündeme taşımaktadır: 

 

( Zaman–20.02.2001 güncel hb. sf.)  Özkan: Siz bu üç liderin girişimiyle 
Cumhurbaşkanı seçildiniz. Başbakan'a böyle ithamlarda bulunamazsınız. 
Tribünlere oynuyorsunuz. Hukuk diyorsunuz ama kira artışı yüzde 10'la 
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sınırlanmasına rağmen siz yüzde 25 artırmışsınız. (Özkan'ın MGK'yı 
terkederken 'nankör' ifadesini kullandığı da iddia edildi. /...Başbakan 
toplantıyı terk etti. Diğer bakanlar de Başbakan'ı izlediler. Bir diğer iddiaya 
göre de, Başbakan'dan önce Hüsamettin Özkan ayağa kalktı.  
 

Mikro yapıda Ecevit’ten daha aktif sunulan Özkan’ın Türkiye’nin tarihine 

damgasını vuran krizin baş rol oyuncularından biri olarak sunulması Ecevit’in 

pasifizasyon sürecini daha da hızlandırmıştır. Özkan’ın çıkışı, yemez ama yiyene ses 

çıkarmaz imajı yerleşen Ecevit’i, son bir aydır yoğun olarak, Özkan yolsuzluk yapıyor, 

Yılmaz yolsuzluk yapıyor sen göz yumuyorsun diyen basın karşısında zor duruma 

sokmuştur. Haber  ‘bankaların denetlenmesi, Özkan ve Ecevit’i zor durumda bırakacaktı’ 

fikrinin yerleşmesine neden olmaktadır. Gündemin Ocak ayından beri zincirleme 

ilerlemesi Ecevit’in sınırlı sorumluluğu önderliğinde yürüyen hükümette sorunların üst 

seviyeye ulaşmasına neden olmuştur.  

 

(Hürriyet–22.02.2001 güncel hb. sf.) Cüneyt Ülsever ( Köşe Yazarı) 
Sorunun Özü Bir Cümlede Gizli: Nankör!  
Hüsamettin Özkan esasında demektedir ki:- Cumhurbaşkanlığı dâhil, devletin 
tüm organları babamızın çiftliğidir. Ahmet Efendi, biz seni buraya seçerken 
hukukçu olduğun için değil, Mesut cumhurbaşkanı olmasın diye seçtik. Bu 
cümle katiyen Özkan'ın kişisel mantığı değildir. Ne yazık ki, 76 yılın özetidir. 
Üstelik, Özkan ve diğerleri bilmektedirler ki onlara oy verenler de ‘‘devletin 
malı deniz’’ mantığı ile ve ayrıcalık kapma beklentisiyle kendilerini 
seçmişlerdir./Yine Özkan'ın mantığına göre, başbakan yardımcısı olsan dahi, 
Anayasa'yı okumana gerek olmadığı gibi, münakaşa ettiğin adamı komik 
duruma düşürmek için, Anayasa ile alay dahi edebilirsin/Aynı Hüsamettin 
Özkan'lar için Halk Bankaları da birer baba çiftliğidir. Buralardan köylüye 
sübvansiyon verilir, Kıbrıs'a para yollanır, gerekirse maaşlar ödenir. Halk 
Bankası, Ziraat Bankası, Emlakbank ve Vakıflar Bankası, birer kamu bankası 
olarak, devletin senyoraj hakkı ile donanmışlardır ve asli görevleri siyasilerin 
yandaşlarına ulufe dağıtabilmesi için onlara arpalık olmaktır./ Kör çobanın 
bildiği ve kabullendiği geleneği, ‘‘Ahmet Efendi’’ reddettiğine göre; o bu 
ülkenin 76 yıllık ahbap-çavuş dengesini inkár etmekte, geleneği hukuk devleti 
ile değiştirmeye kalkmaktadır. /Böyle adama nankör denmez de ne denir! 
 

Ülsever makro yapıdan tavrını belirlemektedir. Hatta günlerdir cümlenin 

tekrarlar yoluyla okuyucunun zihnine kazındığı dikkate alınırsa aslında başlık tek bir 

mesaj yollamakta ve içeriğe bile gerek bırakmamaktadır: Krizden Özkan da Sorumludur. 

Krizinden sonra hemen hemen tüm haberlerde Özkan aktif ajan olarak sunulmuştur. 

Ecevit’in sağ kolu olarak gösterilen siyasi hakkında yapılan yorumlar “ Dürüst Ecevit 

bunu nasıl yapar” dedirtmektedir. Yazı yemez ama yiyene de ses çıkarmaz tezini 

destekleyen en önemli haber olarak arşiv taramasında yerini almaktadır. Halkbank’ı 

soyan olarak lanse edilen Özkan, yaptıkları ile “ Sınırlı Sorumlu Başbakan”ın 
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Rahşan’dan sonraki temsilcisi olarak da lanse edilmektedir..  

Yolsuzluklara göz yuman Ecevit krizden sonra yolsuzlukların başında duran 

lider gibi lanse edilmeye başlanmıştır. 

( Zaman-23.02.2001 köşe yz. sf.) Hasan Ünal ( Köşe Yazarı) 
Türkiye şu günlerde kelimenin tam anlamıyla bir yolsuzluk ekonomisi ve 
laçka demokrasi tehdidiyle karşı karşıya. / Her gün patlak veren siyasi krizler 
ve bunların para piyasalarına yansımaları yüzünden ortalama vatandaş 
birikimlerini hızla kaybediyor. Ve siyasiler büyük bir zevk ve iştiha ile 
kavgaya, yolsuzluğa devam ediyorlar. Ülke ise bu kavgalar ve yolsuzlukların 
tabii sonucu olan krizler içinde çalkalanıyor. Arcayürek’in duruma bakışı da 
aynıdır: “Partici Rahşan Ecevit 'le, particiliği Başbakanlık kapısında bırakan 
Bülent Ecevit 'in kimi görüşlerinde farklılıklar göze çarpıyor. 
 

(Cumhuriyet–01.03.2001 s:5 )Krizden sonra haberlerin makro yapısında Özkan, 

Ecevit yakınlığı daha da ön plana çıkarılmaya başlanmıştır: Kriz sonrası kabine 

değişikliğinin anlatıldığı haberde yakın planda yan yana oturan, gülümseyen Özkan ve 

Ecevit’i veren fotoğraf gazete tarafından kamuoyu bilincine kazınmaktadır.   

  Kongre sonrası sallantılı günler atlatan Ecevit’ i tek adam haline getiren 

DSP’ lilerin, ona rakip olma cesaretini gösteren Pişkinsüt’ ü düşürdükleri durum 

Cumhuriyet’teki haberin mikro ve makro yapısında göz önüne serilmektedir:  

(Cumhuriyet–30.04.2002 s:4) Rahşan Ecevit’le salonda yan yana oturan 
Ecevit’ e eğilerek selam veren Pişkinsüt görülmektedir. Ancak Rahşan 
Ecevit’in Pişkinsüt’ e bakışları çok sert ve sorgulayıcıdır. 
 Demokratik Kongre/ Anti Demokratik Sol Parti   
5. Olağan Kurultay, Tek Adam kurultayı olarak tarihe geçerken, Ecevit’ in 
karşısına çıkan Pişkinsüt 4 özel koruma ile gezebildi… 
  
Haberde dikkat edilirse Dördün rakamla yazılmıştır.Ecevit için yeni bir 

yakıştırma daha bulunmuştur: ‘Antidemokrat’.Bu yazı da savımızın örneklerinden 

sadece biri.  

(Hürriyet–30.04.2001 güncel hb. sf.)  Haberin fotoğrafında Ecevit’in kulağına 
bir şeyler fısıldarken verilen Rahşan Ecevit görüntülenmektedir. 
Demokratik Sopalı Parti  
DSP'de Ecevit'e Rakip Çıkan Sema Pişkünsüt, Yuhalandı, Tartaklandı, 
Konuşturulmadı, Salona Girerken Arandı  
(Zaman–30.04.2001 güncel hb. sf.)   Pişkinsüt’e Çiğ Tavır 
Ecevit'e rakip olarak çıkan Sema Pişkinsüt, DSP Kongresi'nde zor anlar 
yaşadı. Salona girişte yuhalandı, 'hain dışarı' sloganlarıyla karşılaştı. 
Tartaklandı. Oğlu bir DSP'li tarafından tokatlandı. Kongre gündeminde 
olmadığı gerekçesiyle kürsüye çıkartılmadı. Konuşup konuşmaması oylamaya 
tabi tutuldu. 
(Cumhuriyet-30.04.2001 s: 1) Cüneyt Arcayürek ( Köşe Yazarı) 
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 Bir zamanların Ecevit’ i böylesi olaylarda siyasal sözlüğünden eksik etmediği 
‘ faşistler ve faşizm’ yakıştırmasını günlerce kullanarak saldırırdı…/ ama o 
Ecevit nerede? Uçtu gitti. Her insanda, özellikler siyaset adamlarında 
bulunması doğal olan dürüstlük öğesini, namussuzlardan bıkmış usanmış 
millete sata sata bugünlere geldi. /Pişkinsüt’ e yakıştırılan hain sıfatını, 
konuşmasının engellenmesini, hatta dayak yemesine ramak kalmasını eşi, 
yandaşı, siyaset ortağı Rahşan Hanım’ la birlikte iki koltuklu loca örneği 
köşeden zevkle, duyarsız gözlerle izledi…/ Gıkı çıkmadı Ecevit’ in Zira, 
Pişkinsüt’ ün adaylığını önleme planı günlerce önce tezgahlanmıştı. …/ 
Mussolini’ nin ‘ kahverengi gömleklileri’ne benzeyen, mavi gömlekli DSP 
amigoları…  
 

Yazıda dikkat çekici öğeler incelenecek olursa: Rahşan Ecevit’ in Ecevit 

üzerindeki etkisi yazıya yine ağırlığını koymaktadır, yukarıdaki haberde yapılan fotoğraf 

çözümlemesi gazetenin gündeminde de desteklenmektedir. Yanı sıra Ecevit’ e yapılan 

‘Anti Demokrat’ yakıştırması daha ileri götürülerek, kendi sözleri ile onu vuracak 

şekilde’ Faşist’e çevrilmiştir. DSP’ liler de bu faşist liderin amigoları olarak 

nitelendirilmektedir. Artık Ecevit’ e geçmişten kalanlar;  kasketi, mavi gömleği ve her 

zaman yanında duran Rahşan Ecevit’ idir. Aynı gün partinin içinden muhaliflerin 

değerlendirmelerine de yer veren gazete, ‘ DSP karşıtı; Mehmet Özcan istifa ediyor, 

Sema Pişkinsüt yönetimi suçladı’, ‘ tokatlar demokrasiye’, ‘ Rıdvan Budak: ailenin 

partisi yaklaşımını kabul etmeyiz’ alt başlıkları ile Ecevit’ in içten de istenmediğini 

anlatmaya çalışmıştır.  

(Hürriyet–30.04.2001 köşe yz. sf.)Fatih Altaylı ( Köşe Yazarı) 

 Sınırlı Sorumlu Başbakan  

 

Altaylı, Ecevit’in “Karaoğlan” imajının artık geçmişte kaldığını, karısı ve 

yolsuzluk simsarı Özkan’ın yönlendirmesi ile gölge başbakanlar tarafından yönetilen 

silik bir lider olduğunu tasvir etmektedir. 

(Cumhuriyet–11.04.2001 s: 1) Cüneyt Arcayürek ( Köşe Yazarı) 
Başbakan Neye Güveniyor  
Bir İhtimal Belki Derya Tutuşa’: “Derviş’e mi, Hükümet Ortaklarına mı, Ya 
da Rahşan Hanım’a emanet ettiği DSP’ ye mi? Güveniyor 
(Hürriyet–09.04.2001 güncel hb. sf.) Susurluk Benzetmesi 

Ecevit Hükümeti yolsuzlukları örtmektedir, Susurluktan farkı olmayan 

yapılanmanın başındaki başbakanın 70’ lerdeki imajını geri getirebilmesi imkânsızdır. 

 

(Hürriyet–29.04.2001 güncel hb. sf.) Hükümeti Koruyalım 
Geçmişte, gazetecilerin Ersümer'in istifasına yönelik sorularına ‘‘Yargının 
kararını beklemek gerek’’ diye yanıt veren Ecevit, dün farklı bir tablo ortaya 



 
 

165 
 

koydu./ Ecevit, ‘‘Şu sırada bu hükümeti korumak hepimizin görevi. Türkiye 
çok hassas bir dönemden geçiyor. Bu gibi konularla hükümet işini 
karıştırmamak lazım’’ yanıtını verdi. Ecevit, ‘‘İstifa söz konusu olabilir mi 
sorusunu ise yanıtsız bıraktı.  
 

İstifa etmeyen, bu denli zor bir ekonomik krizden geçen ülkede yolsuzluk 

yapılmasına önemsiz bir konu diyen başbakanın tüm kilit cümleleri haberde tırnak içinde 

ve koyu harflerle verilmiştir. Ayrıca ‘önceden yargı karar verir diyen Ecevit farklı bir 

tavır sergiledi’ cümlesi de, “Ecevit yolsuzluğu onuyor!” mesajı gönderen, yargı içeren bir 

cümledir.  

(Hürriyet–01.05.2001 güncel hb. sf.) Haberin fotoğrafında bütünleşik bir 
görüntü sergilemektedir: Hüsamettin Özkan, Ecevit’i başbakanlığın önünde 
uğurlarken eğilerek selamlamaktadır. Makro yapı mikro yapı ile 
kenetlenmektedir 

Bir Hüsam Klasiği 

Hüsamettin Özkan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. Ama her şeyden 
önemlisi Başbakan Bülent Ecevit'in eli, kulağı, ayağı, herşeyi... Özkan, günün 
neredeyse her anı Ecevit'in yanında; yürürken, otururken, konuşurken... 
Başbakanlığa geliş ve gidişlerinde de Ecevit'i büyük bir saygıyla karşılar ya da 
uğurlar Özkan. Yukarıdaki fotoğraf da bu saygıyı, bir Özkan klasiğini 
gösteriyor; Özkan yarı beline kadar eğilmiş, Ecevit'i uğurluyor 

  

Yolsuzluk haberleri ile iç içe verilen haber Ecevit’e de gönderme yapar 

niteliktedir. Coşkun, Ecevit’i tekil kullanmaktan kaçınır yazıları ile dikkat çekmeye 

başlamıştır. Yazı içindeki tiyatro göndermesi, Ecevit’in eski imaj kodlamalarının yerle 

bir olduğunu göstermektedir. 

 

(Hürriyet–25.04.2002 güncel hb. sf.) Başbakan Bülent Ecevit, AK Parti'yi 
"Karanlık bir geçmişin mirasçısı" olarak tanımladı. Recep Tayyip 
Erdoğan'dan yanıt, aynı sertlikte geldi: "Öyle zannediyorum ki, Sayın Ecevit, 
çok daha kirli bir geçmişin mirasçısı durumundadır. 

 

(Cumhuriyet–14.11.2001s:5)Cumhuriyet gazetesinde, iftiralar asılsızdır mesajını 

veren Ecevit’in haberi verilirken makro yapı yan yana Ecevitleri resmetmektedir, Ecevit 

oldukça bitkin, yine elleri içe doğru, güven vermeyen bir fotoğrafla temsil edilmektedir. 

Rahşan Ecevit yanında yine ona destek olmaktadır.  

Kriz sonrası hükümetteki sorunlar büyürken Rahşan Ecevit’in belirleyiciliği de 

ön plana çıkmaktadır. Tüm yorumların arkasında aranmaktadır: 
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(Zaman–15.02.2002 güncel hb. sf.)  Rahşan Hanım Konuşana Kadar Susun  

haberde kendileri ve geçmişleri ile ilgili konuştuğu söylentisi üzerine basın 

açıklaması yapmak isteyen MHP’lileri durduran Bahçeli’nin Rahşan Ecevit konu 

hakkında yorum yapana kadar beklenmesini istediğinden bahsedilmektedir. Bayan Ecevit 

bir kez daha başbakandan daha önde gündemdedir.  

Ecevit’in toplantılarında, görüşmelerinde yanından ayrılmayan Özkan Ecevit’le 

beraber sloganlara konu olmaktadır: 

 

(Hürriyet–01.03.2001 güncel hb. sf.) Ankara’nın Mamak ilçesi DSP 
örgütünden gelen bir grup partili, “Halkçı Ecevit”, “Başbakan Ecevit, 
Hüsamettin Özkan el ele” şeklinde slogan attı...  
 

2002 Yılı tamamıyla Rahşan Ecevit’in yılıdır. Ecevit artık hastadır ve siyaset 

sahnesinde ön planda olması gereken odur. Ecevit fiilen siyaset sahnesinden 

çekilmektedir. Bu Ecevit’in Pasifize edilme sürecini daha da hızlandırırken, imaj 

dönüşümüne son noktanın konulmasını da sağlayacaktır:  

 

(Cumhuriyet–13.02.2002s:1–5) Bülent'in İyiliği Allah'ın İşi 
 Başbakan Ecevit'in son günlerde iyi görünmesinin nedenini soran 
gazetecilere 'Allah'ın işi' yanıtını veren Rahşan Ecevit, ısrarlı sorulara karşılık 
hükümet ortakları MHP ve ANAP hakkında yorum yapmadı.  
 

Ecevit ile ilgili yorumları o cevaplamaktadır. Haber aktif birinci tekil şahısın da 

kim olduğunu ortaya koymaktadır: Gayrı Resmi Başbakan: Rahşan Ecevit. Aynı gün 

Çölaşan Ecevit hastalandıktan sonra tamamıyla ülke üzerindeki ağırlığını kaybeden 

başbakana yüklenmektedir. 

(Hürriyet–06.05.2002 güncel hb./köşe yz. sf.) Öyle bir siyasetçi ki, her şey 
karısıyla kendisine emanet! Partide yetiştirdiği kadrolar, gerektiğinde ortaya 
çıkacak kimseler yok. Varsa yoksa kendisi ve Rahşan Hanım. Padişahlık gibi, 
aile boyu siyaset! Kendisini bırakalım bir yana, Türkiye şimdi bunun zararını 
çekiyor. Bugün şu veya bu nedenle görevi bıraksa, yerine kim gelecek? Belki 
de partisi dağılacak. Bu tutumundan acaba pişman mı? Hatalarını anladı mı? 
Bilmiyorum. Kimse bilmiyor  

 

Ecevit’in sağlığı ağırlaştıkça eşi tarafından yönetilmekten bıktığını yüksek sesle 

söyleyen kamuoyu önderi sayısı artmaktadır. Özkan’ı Ecevit’in yanında gösteren 

fotoğraflar, mikro yapıyla alakalı olsun olmasın kamuoyu bilincini yoklamaya devam 
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etmektedir: 

(Zaman–08.03.2002güncel hb.) ‘Referandumu Erken Seçimi Bırakın Bir Sürü 

İşimiz Var’ başlığının altında grup toplantısında yan yana oturan ikili geniş plandan 

görüntülenmektedir.  

hastalığı ağırlaşan ve dengeleri alt üst eden Ecevit’in pasifliğini 

vurgulamaktadır. Metindeki şu cümle de “sınırlı sorumlu” tezimizin kanıtlarından biridir. 

Metinde ‘ perde arkasında üstlenmiş olduğu yük artabilir’ cümlesi ısrarla üstünde durulan 

ve imajın dönüştürülmesinde kullanılan pasifliğini de ön plana çıkarmaktadır: 

 

(Hürriyet-10.05.2002 köşe yz.. sf.) Sedat Ergin (Köşe Yazarı) 
Hüsamettin Özkan'a Ek Yük  
 Rahatsızlığını atlatmakta olan Başbakan'ın önümüzdeki hafta başından 
itibaren yeniden eski çalışma takvimine dönmesi şaşırtıcı olmayacaktır.../ Bu 
durum, Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın perde arkasından 
üstlenmiş olduğu yükün biraz daha artmasını gerekli kılabilir.   
 

Ecevit’i arka planda bırakıp parti ve ülke işlerine çok karıştığı için basının 

eleştiri oklarının hedefinde olan Rahşan Ecevitle ilgili partinin yaptığı yazılı açıklama 

basının ‘sınırlı sorumlu’ bakış açısını pekiştirmek için kullanılmıştır.  

(Zaman-07.05.2002 güncel.hb. sf.) DSP, Teşkilata Rahşan Ecevit’i Anlattı 
O bizim simgemiz DSP’nin bugüne gelmesinde Rahşan Ecevit’in büyük 
katkısı olduğu belirtilen kitapçıkta, ‘parti işlerine karışmanın Rahşan 
Hanım’ın ‘birinci görevi’ olduğu vurgulandı. Rahşan Hanım’ın “üzerine 
vazife olmayan işleri yapmadığı” kaydedilen kitapçıkta, diğer lider eşleri de 
eleştirildi. Kitapçıkta, “Rahşan Ecevit, lider eşi olanaklarından yararlanmak 
yerine son derece mütevazı çalışma odasında parti işleriyle uğraşmakta ve 
bunu da başarıyla sürdürmektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu. 
 

Metinde ise Rahşan Ecevit’in onursal başbakanlığının meşrulaştırılması haberin 

fiziksel öğeleri ile oynanarak vurgulanmakta ve mikro yapının yanlılığı gözlenmektedir: 

“...şeklinde devam eden haberde ‘birinci görev/üstüne vazife olmayan’ sözcüklerinin 

tırnak içine alınması haberin negatif kodlandığının göstergesidir. Ertesi gün evinden 

çıkamayan Ecevit’in ülke ile ilgili durumları Özkan aracılığı ile takip ettiğini özetleyen 

haber de dikkat çekmektedir. Ülkenin başbakanı hastadır, sağ ve sol kol birlikte onu 

ayakta tutmaktadır: 

(Zaman-08.05.2002 güncel. hb. sf.) Ecevit’in ani rahatsızlığı tüm çalışma 
programının iptal edilmesine sebep oldu. İki gündür evinde istirahat eden 
Başbakan’ın ne zaman çalışmaya başlayacağı netlik kazanmadı. Evinden 
dışarıya çıkmayan ve kimseyle görüşmeyen Ecevit, gelişmelerle ilgili olarak 
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Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan’dan sürekli telefonla bilgi alıyor.  

Herkesin uzun zamandır satır aralarında bahsettiği ancak tezimizde de ancak 

analizlerle ortaya döktüğümüz cümleyi kuruyor: 

(Cumhuriyet-17.05.2002 s:5) Hikmet Çetinkaya( Köşe Yazarları) 

 Ecevit DSP'yi kadro partisi olarak tanımlıyor, ama partiyi tek başına Rahşan 
Hanım yönetiyor...'' /'Rahşan Hanım salt DSP'yi değil, hükümeti de 
yönetiyor...  

  

2002 Yılının Mayıs ayında Ecevit’in hastalıkları son aşamasına geldiğinde 

yolsuzluk söylentilerinden dolayı arası açılan Özkan’la ilgili haberler yoğunlaştı. Basın 

bu süreci Ecevit’ten sonrası için Rahşan Ecevit ile Özkan arasındaki mücadele şekline 

çevirdi. Yukarıda onca haberi yapan medya bu süreçten sonra Özkan’ı (Yaşlı Ecevit 

Bölümünde de vurgulanmıştı) ‘umut, gelecek’ gibi sıfatlarla anmaya başladı. Ecevit’in 

imajını yıpratmak için kullandıkları etken bir ajanı yeni bir siyasi model olarak sahneye 

sunan medya Bir yıl önce hakkında yolsuzluklarıyla ilgili haber yaptıkları bu siyasiyi 

Türkiye’nin geleceği olarak sunmaktan çekinmedi. 

(Hürriyet –18.05.2002 güncel. hb. sf.)Sezer Telefonla Bilgi Aldı, Özkan 
Ziyarete Gitmedi 

Bu arada Rahşan Ecevit ile arasının açık olduğu iddia edilen Başbakan 
Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Ankara’da olmasına rağmen hastaneye 
gelmedi. Ecevit’in evinde istirahat ettiği 13 gün boyunca evine ziyarete 
gitmeyen Özkan, Başbakan’ın ilk rahatsızlığı sırasında ise Rahşan Hanım’ın 
hastaneden ayrılmasını beklemiş ve kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirmişti. 

 

 Aynı gün olayın üzerine giden Zaman, Özkan’la ilgili iddialara yer vererek parti 

içi mücadele söylentilerini su yüzüne çıkartmaktadır 

(Zaman–18.05.2002 güncel. hb. sf.)  Başbakan’ın rahatsızlığının ardından 
parti içerisinde başlayan mücadele artık iyiden iyiye su yüzüne çıktı. 
Başbakan’ın hastalığı süresince eleştirilen Rahşan Ecevit’in arkasında 
kenetlenen parti yönetimi, Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan’a yönelik 
eleştirileri seslendirmeye başladı. Ecevitler, bazı gazetelere yansıyan “Rahşan 
Ecevit, eşini 12 gün evde kırık kaburgasıyla bekletti” biçimindeki haberlerin 
arkasında tek bir gücün olduğuna inanıyor.  

 

(Cumhuriyet- 03.06.2002 s:1) Cüneyt Arcayürek (Köşe Yazarı) 

 “Ecevit'in vazgeçilmezlik inadı, koalisyon ortaklarındaki irade noksanlığı, 
devlet yönetiminde olumsuz gidişata ''artık yeter'' diyecek otorite yoksunluğu; 
koskoca ülkeyi Rahşan Hanım'ın (kuşkusuz eşiyle aynı düşünce, aynı 
görüşleri paylaşan Bülent Bey'in) peşine takmış sürüklüyor. 

 

Pasifizasyon sürecinde en önemli aktör olan Rahşan Ecevit aslına bakılırsa 
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Eşinin imajının dönüşümünü sağlamıştır. Kurultayda eşi ile dayak yiyenleri izlerken, 

Hüsamettin Özkan’ ı partiden uzaklaştırırken, Af Yasa Tasarısını ortaya atarken, 

MHP ile kriz yaratırken hep Ecevit’in eski kodlamalarını yok edecek bir gündem 

oluşturmuştur. Ecevit’in hastalığı döneminde hat safhaya varan ‘ çoğul temsil’ hep 

Rahşan Ecevit’ in ürünüdür. Bülent Ecevit imzalı her çıkış: Ecevitler şunu yaptı, 

Ecevitler şu kararı verdi diye dillendirilmektedir. Rahşan Ecevit bir bakıma eşinin 

siyasi yaşamının sonunu getirmiştir. 

Ahmet Selim köşesinde, Ecevit’in hastalığının Rahşan Ecevit’in siyasi hırsı 

nedeni ile ilerlediğini vurgulamaktadır. Adı verilmeyen Rahşan Ecevit’in kastedildiği 

açık:  

(Zaman–02.06.2002 köşe yz. sf.) Ahmet Selim ( Köşe Yazarı) 

Kontrol altındaki bir Parkinson hastalığının zihni melekelere herhangi bir 
zararı yoktur. Kontrol tedavisi normal biçimde sürdürülebilseydi daha iyi 
görünme kaygısı telkin edilmeyip de yeterince dinlenip korunsaydı...  

(Zaman–03.06.2002 güncel. hb. sf.) Rahşan Ecevit İşinin Başında  

Rahşan Ecevit, 4 Mayıs günü rahatsızlanan ve “nekahet dönemi”ni evinde 
geçiren eşi Başbakan Bülent Ecevit’in yanından ayrılarak dün ilk kez parti 
genel merkezine geldi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Rahşan Hanım’ın bu 
tavrı, “işimin başındayım” mesajı olarak yorumlandı. 

 

Hürriyet Rahşan Ecevit’in sultasını şöyle aktarmakta ve metinde etken cümleler 

“ bile...” gibi pekiştiricilerle konumu daha da sağlamlaştırılmaktadır:  

 

(Hürriyet–06.06.2002 güncel hb. sf.)Milletvekillerine Rahşan Barajı  

Rahşan Ecevit, ‘‘Geçmiş olsun’’ ziyaretinde bulunan DSP'li 10 milletvekilinin 
Başbakan Bülent Ecevit ile görüşüp elini sıkmalarına bile izin vermedi. 
Rahşan Ecevit, milletvekillerine Bülent Ecevit'in yatak odasından yazdığı 
‘‘Sağlığım iyi’’ notunu getirip göstermekle yetindi.  

 

DSP’ de yeni düzenin özeti şöyle çıkarılabilir: Artık makro yapılarda kocasının 

yerine Rahşan Ecevit göze çarpmaktadır. Ya bu haberde olduğu gibi milletvekilleri ile 

toplantı yaparken ya da Evde gazetecilerle görüşürken vb… Türkiye başbakanı yerine 

eşine mi oy vermiştir, basın artık bunun peşindedir. Rahşan’ın ağırlık kazandığı düzen 

Özkan’ı pasifize etmiştir:  

(Cumhuriyet- 07.06.2002 s:1-9) “Hüsamettin Özkan, sadece hükümetten 
sorumlu DSP'li olarak görevini sürdürüyor.”  
(Cumhuriyet- 07.06.2002 s:1-9) Özkan Ve Ekibi Gruba Gelmedi 
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Sağ kolu' yanında yoktu 
  Tüm fotoğraf karelerinde Ecevit'in arkasında veya yanında görünen 
Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, grup toplantısına katılmadı. 
 

Kriz sürerken iki ay sonra grup toplantısına katılan Ecevit “ Yalnız Adam” 

yakıştırması ile yeniden karşılaşır. Gelişmelere hâkim olduğu haberlerle de yansıtılan 

Rahşan Ecevit’in çıkışı manşetlere taşınmaktadır Kararlı tavrı ile hâkimiyetin sürdüren 

Rahşan Ecevit haberinin hemen altında DSP’nin kayıp tüzüğü ile ilgili yapılan haber iki 

ayrı haber arasında bağ kurmakta zorluk çekilmemesi için alt alta koyulmuş hissini 

uyandırmakta. Gazeteler sadece haberlerinin makro ve mikro yapısı ile değil, sayfa 

düzenlemesi ile de mesaj verebilir. Bir haberi okuduğunuzda aklınızda oluşan soru işareti 

başka bir haber aracılığı ile eşik bekçisi açık açık yazmasa dahi cevaplanabilir. Gazeteler 

bu çalkantılı dönemde bunu da kullanmayı bilmiştir. Zaman Gazetesi arka arkaya aynı 

sayfada verdiği haberle bunu başarmaktadır: 

 

 Parti İçi Mücadele Erken Başladı 
DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, parti içerisindeki mücadelenin 
erken başladığını söyledi. DSP içerisinde “sol kanat” olarak adlandırılan bir 
grup milletvekili dün Rahşan Ecevit’le görüştü./ Rahşan Ecevit, parti 
içerisinde mücadelenin erken başladığını belirterek, Bülent Ecevit’in hem 
parti hem de hükümetteki görevinin başında olduğunun altını çizdi. 
DSP’lıler Bu Kıtabı Arıyor  
Başbakan Bülent Ecevit’in rahatsızlığının ardından DSP’de başlayan parti içi 
mücadele ilginç bir noktayı su yüzüne çıkardı. DSP’li bakan ve 
milletvekilleriyle gazeteciler, parti tüzüğüne ulaşabilmek için yoğun bir çaba 
harcıyor. / DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit’in “erken başladı” 
dediği parti içi mücadele, resmileşerek kurultaya yansırsa lider adayları tüzüğe 
ihtiyaç duyacak. Geçen sene yapılan kurultayda genel başkanlığa aday olan 
Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt, tüzükte yer alan; ancak kendisinin 
bilmediği bir madde sebebiyle konuşma hakkı elde edememişti. Partiden ihraç 
edilen Rıdvan Budak da, disiplin kuruluna sevk edildiğinde tüzüğe 
ulaşamamıştı. Adının yazılmasını istemeyen DSP’li bir bakan da, “Tüzük 
bende bile yok. İstediğimizde vermiyorlar.” dedi... 
 
 

 Rahşan Ecevit’in baskınlığını özetleyen ilk haber, aile partisi gerekçesi ile 

Ecevit çiftinin parti tüzüğünü saklamaları sonucunda partide oluşan ‘antidemokratik’ 

havayı anlatan ikinci haberle bütünleşik bir yapı oluşturmaktadır. Anti Demokratik 

Ecevit karısı ile birlikte partisinde de istenmemektedir. Ecevit’in görüntüleri de gittikçe 

antipatik kurgulanmakta ve yakın plansa mutlaka tikleri ile uzak plansa yürürken 

verilmektedir: 
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(Hürriyet–09.06.2002 güncel hb. sf.)Ecevit’in ‘Çekilmiyorum’ açıklamasını 
mikrofona eğilmiş, ağzını buruşturmuş halde vermektedir. Giriş sayfası 
tamamıyla bu görüntüyle örtülmektedir.  

 

Yaşlı Ecevit bölümünde de üzerinde durulan Özkan/ Rahşan Ecevit 
restleşmesinin ardından gazeteler durumu yine Rahşan Ecevit yönünde 
değerlendirirler. Hicivsel bir dille hazırlanan haberler yine negatif yönlüdür: 

 

 
 (Hürriyet–15.06.2002 köşe yz. sf.) Bekir Coşkun ( Köşe Yazarı) 
Ecevit’in Velihatı Belli Oldu: Rahşan Ecevit 
Yoksa siz partilerini aklı başında bir başkasına bırakacaklarını mı 
sanıyordunuz?..Bu olanaksızdı... Yeryüzünde başka karı-koca partisi olmadığı 
için, bunun bir geleneği ya da örneği yoksa da, siyaset tarihi bir karı-koca 
partisini ilk kez görüyor ve işin sonunu merakla izliyor.../ Rahşan Hanım 
partiye telefon açıp seçim otobüsünü istedi...Normalde insan bir yere gitmek 
için otobüs istemez mi?..Bu üzerine çıkmak için istiyor Ancak o otobüsün 
üstü simge... Lider dışında kim otobüsün üzerindeyse, eşek değiliz, sonraki 
lider o... /Zavallı Türkiye... Taa kaç sene önce biz ‘‘Karı-koca partisinden 
hayır gelmez’’ diye yırtınırken, Türkiye başına geleni anladı mı dersiniz 
 

 Coşkun’un yazısı her yanıyla tezimizi destekleyecek materyaller içermektedir. 

Arşiv taramasında Coşkun’un böyle bir uyarıda bulunduğuna kesinlikle 

rastlanılmamıştır. Coşkun bir yana Hürriyet ya da incelenen diğer iki gazetede de bu tarz 

bir uyarı yapan ne bir eşik bekçisi ne de bir kamuoyu önderi yoktur. Yani çıkarları 

değişen medya kamuoyunun bilincinin istendiği zaman harekete geçirilen, unutkan 

yapısından yararlanmakta ve hafızayı da şekillendirmektedir. İkincisi de “sınırlı sorumlu 

başbakan” yakıştırmasının dozajı her geçen gün artarken hedef kitleye “zavallı” diye 

nitelendirilen Coşkun gündem oluşturma kuramındaki sessiz çoğunluğun sesiymiş gibi 

davranmaktadır. Veliaht belirlenmiştir ve Rahşan Ecevit’in taraftarı artan Özkan’a koz 

vermeye niyeti yoktur. Rahşan Ecevit eşi ile Özkan arasındaki tüm bağları koparmaya 

kararlıdır. 

 Hürriyet bu konuya ayrıntılı olarak yer vermektedir: “ Özkan’a Karşı perde 

operasyonu ” başlıklı haberin fotoğrafı sırtlarını birbirine dönmüş Rahşan Ecevit ve 

Özkan’dır. Yolları ayrılan aslında başbakanla sağ kolu değil, başbakanın eşi ile 

Özkan’dır. Haber Ecevit’i pasifize ettiği gibi, Rahşan Ecevit’i tek etken ajan olarak ön 

plana çıkartmaktadır. Ecevit artık parti içi mücadeleleri dışarıdan izlemektedir. 

 

(Hürriyet–29.06.2002 güncel hb. sf.) Başbakan Yardımcısı Hüsamettin 
Özkan'ın DSP Grubu'na katılsa bile, düzenlenen ‘fotoğraf operasyonu’yla, 
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Başbakan Ecevit’le aynı fotoğraf karesinde yer alamayacağı ortaya çıktı. 
Rahşan Ecevit, 2 ay sonra Meclis'e gelen eşinin yanında Özkan'ın olmasını 
istemedi.../ Yıllardır Ecevit'e gölgesi kadar yakın olan Özkan'ın yerini Halıcı 
aldı.  

 

Haberdeki tek aktif ajan Bayan Ecevit’tir. Ayrıca ileride üzerinde ısrarla 

durulacak Ecevit’lerin yitirilen sağ kolları konusuna satır arasında değinilmiş ve yeni 

gözdenin Halıcı olduğu belirtilirken, onu da Rahşan’ın belirlediğini ima eden cümle ile 

haber bitirilmiştir.   

Bu olaylar Özkan’ın partiden ayrılmasına yol açarken medya bu konuyu 

gündeme göre kodlamaya başlamıştır: Zaman Gazetesi uzun bir aradan sonra Liderler 

zirvesinde ortaya çıkan Özkan’a özellikle değinmektedir:  

 

(Zaman–02.07.2002 güncel hb. sf.) Başbakanlık Resmi Konutu’ndaki dünkü 
toplantı, saat 14.35’te başladı. Geçen hafta Ecevit’in katıldığı DSP grup 
toplantısında bulunmayan Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan da zirvede 
yerini aldı. Yuvarlak masada Ecevit’in karşısına oturan Özkan, çıkışta yapılan 
açıklamada da Bahçeli’nin yanında durdu... 

 

 1999 ve 2000 yılı boyunca hemen hemen tüm haberlerin makro yapısında 

Ecevit’in yanında yer alan Özkan’dan “Ecevit’in karşına oturdu” şeklinde söz eden eşik 

bekçisinin ayrıca karşı saflardalar göndermesi için böyle bir vurguya başvurduğu 

söylenebilir. Toplantı çıkışında Ecevit yerine Bahçeli’nin yanında yer almasına da aynı 

nedenle dikkat çekilmektedir. Özkan ve Ecevit artık karşı karşıyadır. Ecevit’ten 

kurtulmaya çalışan basın bunu değerlendirmektedir. Rahşan Ecevit’in baskınlığı artarken 

Özkan’ın parti içindeki anti demokratik yapı içinde sindirilmeye çalışılmasından da 

bahsedilmektedir: 

 

(Cumhuriyet- 07.07.2002 s:4) DSP’de Kavga Büyüyor  

Daha önce Özkan'a yakınlığı ile bilinen DSP'li bakanlar da çark, etmeye 
başladı/''Rahşan Hanım haklı'' görüşünü dile getirmeye başladı. Hafta başında 
Başbakan Ecevit'le görüşmesi beklenen Özkan'ın yakın çevresine istifa etmek 
istemediğini söylediği belirtiliyor. 
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Metindeki cümleler Rahşan Ecevit faktörünü bir kez daha gözler önüne 

sermektedir.  

(Cumhuriyet- 08.07.2002 s:1-5) Rahşan Ecevit, DSP milletvekillerini bugün 
genel merkeze çağırdı. Hüsamettin Özkan'a yakınlığıyla bilinen 
milletvekillerinin ise ayrı bir toplantı yapacağı öğrenildi. DSP kulislerinde 
Özkan'ın bugün "emaneti Başbakan'a teslim ederek istifa edebileceği" 
beklentisi yaygınlaştı. Özkan'la görüşen Dışişleri Bakanı İsmail Cem ise yakın 
çevresine ''Telaşa kapılıp partinin parçalanmasına gidecek hareketlerde 
bulunmayalım" uyarısı yaptı. Partide, Ecevit-Özkan görüşmesi beklenirken 
bütün milletvekilleri genel merkeze çağrıldı. 

(Zaman–08.07.2002 güncel hb. sf.) Haberin fotoğrafı oldukça ilgi çekicidir. 
Parmaklıklar arkasında Özkan ve Ecevit karşı karşıya verilmektedir. Talay ise 
küçük bir kare ile fotoğrafın köşesine iliştirilmiştir. Parmaklık kamuoyu 
bilincine seslenen güdüleyici bir simge olarak kullanılmaktadır. Fotoğraf 
metine hareket katmaktadır 

 DSP’de İstifa Depremi 

Talay: DSP Genel Merkezi ve şahsınıza karşı da hissettiğim 'güvensizlik 
nedeni' ile istifa ediyorum  

 

Haber Hüsamettin Özkan’ı takip eden bakan ve milletvekillerinden söz 

etmektedir. Koyu harflerle alt başlık olarak verilen Talay’ın istifa gerekçesi Ecevit ‘in 

artık partisini de yitirdiğinin göstergesidir. Sınırlı Sorumlu Başbakan partisine sahip 

çıkamamıştır. Cümle içinde kullanılan “ güvensizlik” kelimesinin eşik bekçisi tarafından 

tırnak içine alınarak metin içinde belirginleştirilmesi eşik bekçisinin yanlılığını da ortaya 

koymaktadır. Nihayet büyük kopma gerçekleşmiştir. Basın bunu da Ecevitlerin aleyhine 

kullanarak aylar boyunca Özkan’dan dolayı eleştirdikleri Özkan’a sahip çıkarak Ecevit’e 

yeni bir betimleme daha bulmuştur: ‘ Vefasız/Nankör’ 

 

 (Hürriyet–08.07.2002 güncel hb. sf.) DSP'den Özkan'ın yanı sıra 3 bakan ve 
18 milletvekili istifa etti. Hükümetin geleceği tartışılıyor 
Siyasette Büyük Gerilim  
(Cumhuriyet- 09.07.2002 s:1–6)  Ecevitleri Suçlayarak Ayrıldılar 
DSP çözülüyor.  
(Cumhuriyet- 09.07.2002 s:1–17)Cüneyt Arcayürek  
Zaten bilinen bir gerçek, Özkan olayıyla somut biçimde kanıtlandı: Ecevitler' 
de vefa duygusuna yer yok!  
(Cumhuriyet- 09.07.2002 s:1-6)  DSP Ecevitlere Kalıyor  
 

 Basın ayrıca dış kaynakların istifa olayını değerlendirmelerine de yer veren 

haberle sonucun iyi olmayacağı sinyallerini yollamaktadır. Basın Özkan’a desteğini 

yabancı basını referans göstererek de sürdürmektedir. Her şekilde Ecevitlere 
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yüklenilmektedir: 

(Hürriyet–09.07.2002güncel hb. sf.) Dış Basından Tepki  
Reuters: Türkiye'de Siyasi Deprem/ Ap: Koalisyon Hükümeti Parçalanacak 
Görünüyor/ MSNBC: Anahtar Müttefikleri Ecevit'in Aleyhine Döndü/ Ansa: 
Hükümet Fırtınada, Ecevit Yıkılmaya Başlıyor 
 “Reuters ve Associated Press haber ajansları, Özkan'ın istifa ettiğini bildirdi. 
Özkan'ın, koalisyon hükümetini 3 yıldan fazla süredir bir arada tutan kilit 
isimlerden biri olduğunu belirten ajanslar, ''Özkan'ın istifasının hükümet ve 77 
yaşındaki Bülent Ecevit için büyük bir darbe olduğunu'' belirttiler. 
 

İstifaların ardından Temmuz ayı, Özkan’ın vefası ve Ecevit’lerin kendilerine her 

yakınlık göstereni kullanıp atmaları üzerine haberleri ile geçti. Önemli olan Ecevit’i 

yıpratmak üzerine yoğunlaşmaktır. O kişinin geçmişi ve yaptıkları basın tarafından 

dikkate alınmamaktadır. Özkan Ecevit’in yıpratılması yolunda basın gözünde 

aklanmıştır.  

Ve Ecevit iki güvendiği adamından uzaklaşmanın sonucuna katlanmak zorunda 

kalmıştır: 

(Cumhuriyet- 10.07.2002 s:1-8) Gözler Cem ve Dervişte 
(Hürriyet-09.07.2002 güncel hb. sf.)Cem de İstifa Ediyor 
(Zaman–10.07.2002 güncel hb. sf.) Tamer Korkmaz (Köşe Yazarı) 
Öyleyse, baştan alalım: Ecevitler, “Çekil” baskılarının hemen ardından ilk 
hamlelerini yaparak, geçen hafta Emrehan Halıcı vasıtasıyla Hüsamettin 
Özkan’ı gözden çıkardıkları mesajını vermişlerdi./ Bu noktada, İsmail Cem ve 
özellikle Kemal Derviş’in siyasi kararları son derece belirleyici olacak. /Her 
halükarda, Türkiye, sonbaharda erken seçime doğru hızla yol alıyor; seçimi, 
bu hükümetin mecali yetmese bile, bir “seçim hükümeti” ile mümkün olan en 
kısa zamanda yapmak şart...” demektedir. 
  

 Aynı haberleri yapan üç gazete yeni oluşuma destek vermeye başladığını 

gizlememektedir. Arcayürek’in 15 Mayıs 2002’de köşesinde Bülent Ecevit’ten bahsettiği 

‘Benden Sonrası Tufan’ başlıklı yazısına benzer bir başlığı kullanan Hürriyet Özneyi 

tezimize uygun değiştirmiştir:  

(Hürriyet–10.07.2002 güncel hb. sf.) Rahşan Hanım, ‘benden sonrası tufan’ 
diyor 
( Cumhuriyet- 10.07.2002 s:1–4)  Özkan Ve Ekibi Parti Kuruyor  

 

DSP’deki çözülmeleri ve yandaşların kopuşunu haber veren bu başlıklar ısrarla 

oluşturulmaya çalışılan Ecevit: “Yalnız Adam” imajının kurgulanma sürecinin sadece 

küçük bir bölümüdür. Oral Çalışlar konuya biraz daha geniş bir çerçeveden bakarak bu 

imajın nedenini ve ülkemize yansımalarına şöyle değinmektedir: 
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(Cumhuriyet- 10.07.2002 s:4) Hüsamettin Özkan, Bülent Ecevit'in giderek 
bozulan sağlığı sırasında ikinci bir başbakan gibi onun en yakınında bulundu. 
Fakat bir gün geldi, Ecevit ailesi onunla da yollarını ayırdı./...Demokratik bir 
ülkede DSP gibi bir parti olmaz. Bu kadar içine kapanık bir ailenin her şeyi 
belirleyebilecek bir gücü elinde tutması, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi 
ve toplumsal atmosferi de gözler önüne seriyor. 

 

Belirtilen bu cümlelerin yazının genel harf karakterinden farklı ve italik 

yazıldığına dikkat çekmekte yarar var. Yazar istediği konuyu işaret etmektedir. Yeni 

oluşum basından büyük bir destek bulmaktadır. Ecevitler istifa edenleri döndürmeye 

çalışsallarda başarılı olamamaktadır. Partiyi ellerinde tutamayan çift basının eleştirilerini 

üzerine çekmeye devam etmektedir. Kamuoyu bilinci ve hafızası yoklanırken Ecevit’in 

başkalarını kötülemek için kullandığı silahlar ona çevrilmektedir. Basın tarafından 

Başkalarını karalamak için iddia ettiğin şeylerin başını sen çekmiyor muydun? diye 

sorgulanmaktadır.  

(Cumhuriyet- 13.07.2002 s:1–8) Cüneyt Arcayürek (Köşe Yazarı) 

 Ecevit Sinidiremedi 

 “Oluşum denilen varlık'' diye yeni olasılıkları karalıyor.../ Kendini kimi 
saplantılara kaptırmış, yine sözcüklerde, cümlelerde gaflar yapa yapa belli 
başlı konulara yorumlar getiriyor. 

(Cumhuriyet- 10.10.2002 s:6)Yine Cumhuriyette DSP’deki bölünmeyi 
anlatan yazı dizisinde kullanılan fotoğraflarda Ecevit’in kullanılmaması, 
Rahşan Ecevit ve Özkan’ın karşı saflar şeklinde kurgulanarak verilmesi dikkat 
çekmektedir. Yazı dizisinin başında Bayan Ecevit’in ve Özkan’ın portresinin 
yan yana verilmesi, aynı gün haberin devamında ikisinin yan yana yürürken 
verilen fotoğrafı ( ki kurgulanmış olduğu belli olan fotoğraf bölünmeyi tasvir 
etmektedir. Bu görüntü geçmişte kaldı izlenimi yaratmaktadır) mikro yapıyı 
desteklemektedir: 

 “…Hüsamettin Özkan ile Rahşan Ecevit arasındaki soğukluk ilk ne zaman 
başladı? Emareler vardı ama kanıtlar yoktu. Rahşan Ecevit görüyordu, bizler 
görüyorduk. Başbakan'a her şeyi ''iyi'' diye sunuyorlardı, sonra Başbakan 
''İçime sinmiyor'' diye açıklamalar yapıyordu. Başbakan'ın yanlış 
yönlendirildiğini, yanlış bilgilendirildiğini görüyorduk. Özkan, Başbakan 
Ecevit'in en yakınındaki isimdi. Eşinin gördüğünü, sizin gördüklerinizi 
Başbakan görmedi mi? - Yoğun bir kriz döneminden geçiliyordu. Müthiş 
süratli gelişmeler yaşanıyordu. Parti grubunu tamamen Özkan 
yönlendiriyordu. Anayasa değişiklikleri sırasında dokunulmazlıkla ilgili 83. 
maddeye ret oyu verdiler. Ben Özkan'a, bunun altında kalırsın, dedim. 
Nitekim bu madde reddedildi, paketten düştü…”  

 

  Yazı dizisinin devamında Özkan ile Ecevit birbirlerinin kulağına eğilmiş, 

konuşurlarken verilmektedir. Özkan’ın bölünmedeki yerini anlatan yazı fotoğrafla kamu 

hafızasını yoklama yolunu seçmiştir.  

Yaşlı Ecevit ve Sınırlı Sorumlu Başbakan bölümü iç içe geçmiş ancak bazı 
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ayrıntıları ile ayrılabilen iki bölümdür. Bu iki bölümün sonunda Ecevit’in imajının 

dönüşümüne ciddi etki edecek haber imal süreci ile karşılaşılmıştır.  

Bu dönemde üç gazete de şiddeti farklı olmakla beraber benzer haber üretim 

süreçlerini sergilemiştir. Sadece 2002 yılının ortalarında AK Parti’nin iktidar olma 

olasılığı arttıktan sonra Erdoğan merkezli haberler ile Zaman gazetesinin tavrı biraz daha 

keskinleşmiş ve Ecevit’in özellikle yaşlılığı gazetede ayrı bir yer edinmeye başlamıştır. 

Sınırlı Sorumlu Başbakan yakıştırması 5+5, Af Yasa Tasarısı, Sema Pişkinsüt 

Olayları, Kriz, Sezer Düşmanlığı gibi önemli olayların ürünüdür. Ecevit bu dönemde en 

çok: Anti Demokrat hatta Faşist olmakla suçlanmıştır. Ki bilindiği üzere Ecevit’in imajı: 

Demokrasi, Barış, Sosyal Demokrasi üzerine kuruludur. İmajının iskelet kavramları 

bunlardır. İncelediğimiz bu dönemde metinlerde, fotoğraflarda bu tanımlayıcılar yukarıda 

sözü edilen: Anti Demokrat ve Pasif lider betimlemeleri ile yer değiştirmiştir. 

Yaşlı Ecevit ise aslında basının krizden sonra imal ettiği bir dönemi 

özetlemektedir. Ecevit’in Karaoğlan imajını yerle bir eden bu dönemde, ki bilindiği üzere 

Karaoğlan gücü, adaleti, dirayeti simgeleyen bir halk kahramanıdır, Ecevit aciz bir devrik 

lider sunumu ile yıpratılmıştır. Bu dönemde sıklıkla gözlenen, Kamuoyu önderlerini 

kullanarak (Çiller, Kutan,Aydın Menderes gibi), yabancı basını ve yabancı liderleri 

kullanarak, yeni lider arayışına girerek ( Özkan da dahil yeni oluşum, özellikle Derviş) 

Ecevit’in yıpratılma yoluna gidildiğidir. Karaoğlanın yeni kodlamaları çok farklıdır: 

Hasta ve Yaşlı Adam( Bilindiği gibi bu tarihte yabancıların Osmanlı için kullandıkları bir 

terimdir ve acizliği temsil etmektedir), Titrek, Amok Koşucusu, Kandıralı, Kör ve Sağır, 

Akıl Merekeleri Yetersiz vb... 

Bunlar arka arkaya sıralanınca güç ve adaletin temsili bir halk kahramanı 

imajının modifikasyona uğradığını söylemek zor olmayacaktır. 

‘Sınırlı sorumlu’ yakıştırması başta Rahşan Ecevit’in sonra da uzun süre 

Ecevit’in sağ kolu olarak basının gündeminden inmeyen Hüsamettin Özkan’ın etkisinin 

büyük olduğu örneklerle açıklanmıştır. ‘Sınırlı Sorumlu’  benzetmesi karikatürlerde çok 

daha keskin ifade edilmektedir: 

Hürriyetin karikatüründe, Rahşan Ecevit’le yatakta görüntülenen başbakan 

korkuyla uyanmaktadır. Geri geri gelen kararname kâbusları gördüğünü eşine 

anlatmaktadır. (Hürriyet- 16.08.2000 güncel hb. sf ) Rahşan Ecevit’in ön plana çıktığı 
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karikatürlerden örnekler incelersek: Başbakandan sonrasının tufan olduğunu açıklayan 

Rahşan Ecevit önde ve ayaktadır, Ecevit koltuğunda gazete okurken verilmektedir. 

Ecevit, Rahşan Ecevit’in arkasında,“Kimsenin Endişesi Olmasın Rahşan Benden 

Sonrasını Belirledi” demektedir Rahşan Ecevit ise elinde büyük harflerle ‘tufan’ 

yazmaktadır.(Cumhuriyet- 03.10.2001 s:5) Başka bir karikatürde Rahşan Ecevit kâğıttan 

adamlar yapmaktadır, Ecevit sormaktadır:“Rahşan sor bakalım partimizi güç durumda 

bırakan tokatı hangisi atmış”. Hesap kağıt adamlardan sorulacaktır mesajı verilmektedir. 

(Cumhuriyet- 01.05.2001 s:5) Ecevit’in pasifliğini vurgulayan karikatürler genelde diğerlerine 

göre daha ön planda tutulmaktadır. Kongre sonrası kâğıt geminin içinde tek başına 

resmedilen Ecevit “Rahşan sen arkamda ol yeter” demektedir. İlk etapta gemiyi iten el 

dikkat çekmediği gibi, elin sahibi de düşünülmemektedir. “Bizimki Türkiye’nin en güçlü 

örgütü !..” diyen ses Rahşan Ecevit’e aittir ve gemiyi ittiren elin sahibi olduğu sonradan 

anlaşılır. Karikatürde Ecevit’in görünürde lidermiş gibi lanse edilmesine rağmen esas 

liderin, itici gücün Rahşan Ecevit olduğu kodlanmaktadır. Karikatür 13x18 boyutundadır 

ve sayfada en göze çarpan makro birimdir.(Cumhuriyet- 02.05.2001 s:5) Ecevit’in pasifliğine 

Özkan kullanılarak da gönderme yapılabilmektedir: Ecevit Özkan’a sosyal patlama olup 

olmayacağını sormaktadır ve Özkan “Merak etmeyin olmaz” demektedir. Karikatürde, 

Ecevit’in bir kulağından girip öbür kulağından çıkan Özkan, kulak tıkacı görüntüsü ile 

tasvir edilmektedir. Başbakanın kriz sonrası Özkan tarafından yönetildiği ve ülke 

gereklerinden uzaklaştığı anlatılmaktadır.(Cumhuriyet–27.07.2001s:5) Hürriyette de Özkan 

kullanılmaktadır: Özkan’la yine yan yana yürüyen Ecevit boş bir odada, bir masanın 

üzerindeki bir anayasa ve bir kasayı göstermektedir: “Yeni bir koleksiyona başladım.” 

Eşik bekçisi, kasa fırlatma olayı ile krizi başlatan anayasa fırlatma olayını birleştirip 

ikisinin de Ecevit’in eseri olduğunu ortaya koymakta ve kamuoyu bilincini harekete 

geçirmektedir. (Hürriyet- 06.04.2001 güncel hb. sf.)  Yine Rahşan Ecevit’i ön plana getiren 

başka bir karikatür: Ecevit koltuğunda uyurken verilmektedir ve horlamaktadır. Rahşan 

Ecevit de Bush’u aramaktadır.“…Irakta Kara Harekâtına katılırsak Şebinkarahisar’ı il 

yapar mısınız” Karikatür aslında ülkedeki hayati kararların kim tarafından alındığını 

göstermektedir. (Cumhuriyet- 02.08.2002 s:5) 
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IV b. 10)Seçimler ve Son 

Ecevit artık seçimden kaçamayacaktır. Bunu anlayan medya Ecevit’in her 

siyasi çıkışını analiz ederek halka duyurmayı görev bilmiştir: 

 

 (Cumhuriyet -01.08.2002 s:5) Haberin fotoğrafı Ecevit’in ve diğer iktidar 
ortaklarının durumunu özetlemektedir: Mesut Yılmaz, Ellerini kenetlemiş 
çenesine bitiştirmiştir, Bahçeli elini yanağına yaslamaktadır, Ecevit de elini 
yanağına dayamış işaret parmağı ile dudağını tutmaktadır. Üçünün suratı 
asıktır ve yan yana bu şekilde tasvir edilen koalisyon ortaklarının yüzünde 
sonu görmek mümkündür. 
Erken Seçim 3 Kasımda  
 
Eşik bekçisi fotoğraf ile anlaşılması için okunmasına  gerek bırakmayacak 

bir haber çerçevesi oluşturmuştur” Irak Operasyonu ile gündem meşgulken Sirmen 

köşesinde, Rahşan Ecevit’in yaptıklarına değinmektedir:  

 

(Cumhuriyet -01.08.2002 s: 4) “Başbakanlık'ta kararnameyi hazırlayan, 
daha doğrusu hazırlatan, hükümet içinde olmayan ve bu konuda hiçbir 
resmi sıfatı bulunmayan Rahşan Ecevit. Konu, Şebinkarahisar'ın il olması. 
Türkiye’nin bunca sorunu arasında birinci sırayı işgal eden konu bu. Rahşan 
Hanım'ın bu isteği o kadar önemli ki, Başbakan Ecevit ile Mesut Yılmaz 
arasında önceki günkü konuşmaya bile yansıyor/ Bu olay da gösteriyor ki 
Türkiye, hiçbir siyasi sıfatı ve sorumluluğu olmayan 81 yaşındaki bir 
kadının kaprislerine göre yönetilmektedir. Aynı kadın, daha önce de bir af 
yasasına öncü olmuş, öbür evet efendimcilerin de başüstüne demeleri 
üzerine, ülke karışmış, birçok suçlu yeni suçlar işlemek üzere salıverilmiş, 
birçok vatandaş ''Rahşan affı'' sayesinde ortaya dökülen suçluların 
saldırılarıyla iğfal edilmiş, yaralanmış ve öldürülmüştü./ Bunalımın kaynağı 
artık ikisini birbirinden ayrı mütalaa etmeye imkân kalmamış olan 
Ecevitler'dir.”   
 
Bekir Coşkun ( Köşe Yazarı) 
BEN biliyorum... Şebinkarahisarlılar konutun önünde ‘‘Enişte 
yanındayız...’’ diye bağırdıklarında muhtemelen Rahşan Ecevit şöyle 
dedi:‘‘Bülent, Şebinkarahisar'ı kurtaralım...’’Kuru soğan satıcılarını 
görünce ‘‘Bülent, üreticiyi kurtaralım’’ diyerek on çuval kuru soğan satın 
aldıklarını, bir mahkûm çocuğunu görünce ‘‘Bülent, bu çocuğu 
kurtaralım...’’ diyerek af yasasını çıkarttıklarını Şebinkarahisarlılar elbette 
biliyorlardı.  

 

Medya bir kez daha bilinçaltına yönelmekte, bellek yoklamakta, hipodermik 

iğnesini hasta olanlara “ yani mesaja açıklara” göndererek istediği yönlendirmeleri 

yapmaktadır. Ve nihayet seçim kararı mecliste oy birliği ile alınmıştır ki haberin üst 

metninde 

(Hürriyet- 01.08.2002 güncel hb. sf.) Başbakan Ecevit Oylama Sonucunu 
Beklemeden Genel Kuruldan Ayrıldı 
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 (Zaman- 01.08.2002 güncel hb. sf.) Erken Seçim Kararı Ezici Çoğunlukla 
Meclisten Geçti 
 Meclis tutanaklarına göre, erken seçim için Meclis’te yapılan oylamaya 508 
milletvekili katıldı. 443 kabul, 62 ret, 3 çekimser çıktı... 
 
 

Yalnız Adam Seçimlere Gitmektedir. Seçim öncesi istifalarla gündemi 

meşgul eden medya bunu Ecevit’in karşısında konumlandıracak şekilde 

kurgulamıştır, en çok da Derviş’in gidişini: 

(Cumhuriyet -10.08.2002 s: 1–6)  Ve İstifa Etti  
( Hürriyet -10.08.2002 güncel hb. sf.) Derviş İstifa Etti  
( Zaman–01.08.2002 güncel hb. sf.) Ve Derviş İstifa Etti 
 

 Gazeteler Derviş’in demeçlerine yer vermiş ve solda ittifak teklifini 

reddeden Ecevit’e uyarısını büyük harflerle alt başlık haline getirerek kamu oyunu 

yeni oluşum lehine Ecevit aleyhine harekete geçirmiştir: 

 Dört Kasım Günü Hata Yaptık Demek Zor Olacak  
 
Ecevit Özkan Hareketinin Devamı olarak gördüğü Dervişle Dört Kasım’a 

kadar çatışmıştır. En son küskünleri ve Derviş’i CHP’ye kaptıran Ecevit’e ikna 

yolunu denemiştir ancak gidenleri geri getiremeyen Ecevit meydanlara inmeye karar 

vermiştir. 

Propagandaların başlaması ile Ecevit kendi imajının düzenlenmesine kafa 

yormaya başlamıştır. Seçim çalışmaları başlarken partilerin aralarındaki gerginlik 

artamaya başlamıştır. Koalisyon partileri geçmişteki icraatlar için birbirini suçlamış, 

başarıları ise kendi üstelerine almaya çalışmıştır, Ecevit her şeye rağmen meydanlara 

inmiştir:  

 

(Cumhuriyet -14.08.2002 s:5) Başbakan Meydanlara İniyor 
Ecevit, 18 Ağustos Pazar günü de Kaynaşlı'ya gidecek. Başbakan Bülent 
Ecevit, 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Başbakan Ecevit, 
o tarihten bu yana bir kez Ankara dışına çıktı.” 
 
 

Haberin başlığında Ecevit’i iyileşmiş olarak gösteren eşik bekçisi mikro 

yapıda hiç te iyi niyetli olmadığını ortaya koymaktadır: 

 

( Zaman–26.08.2002 güncel hb. sf.)  Rahşan Ecevit Kesenin Ağzını Açtı: 
Türkiye’yi Dolaşın Masraflar Bizden 
DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, partili milletvekillerinden 
seçim bölgeleri dışında kalan illere de giderek, propaganda yapmalarını 
istedi  
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Rahşan Ecevit’in etkin sunumu seçimlerde de devam ederken, Ecevitlerin 

ilk kez bir seçime bu kadar fazla para harcayacağına dikkat çekilmektedir. 

Ecevitlerin seçimden korktukları izlenimi uyandırılmaktadır.  

Aynı dönemde sonun yaklaştığını anlayan başbakanın planları da mercek 

altına alınmaktadır:  

 

(Cumhuriyet -22.08.2002 s: 5) DSP kurultayını 2003 ilkbaharında 
toplayarak halefini belirlemesi bekleniyor  
ECEVİT’İN YENİ DSP PLANI  
Başbakan Ecevit'in ''İlelebet partinin başında kalacak değilim. Seçimden 
sonra makul bir zamanda bırakacağım. Partide herhangi bir boşluk 
olmaması lazım. Seçimden sonra bunu gerçekleştireceğiz. Partide çok iyi 
kadrolaşma var. Kalanlar çok sağlam yapılı, çok iyi yetişmiş insanlar'' 
açıklaması yapması, kulislerdeki beklentileri güçlendirdi.”  
 
( Cumhuriyet -30.08.2002 s: 1) Ecevit’in Gözü Alevi Oylarında 
Ecevit’in seçim stratejisi de haber konusu olmaktadır:,“DSP vaatleri: Cem 
evlerine bedava elektrik, su. Hacıbektaş Üniversitesi, devlet bütçesinden 
ödenek 
  

Ecevit’in seçim kampanyası esnasında makro yapı ile mikro yapı arasında 

uyum sergileyen çarpıcı haberler ön plana çıkmaktadır.1999 seçimlerinden farklı 

olarak başbakanın meydanlardaki konuşmaları ‘dedi, söyledi şeklinde değil, 

‘savundu, iddia etti, iddiasında bulundu şeklinde düzenlenmiştir. 2002 seçimleri 

boyunca seçilen haberlerde mikro yapılarda ilk göze çarpan nokta bu olmaktadır:  

(Cumhuriyet -02.09.2002 s: 1–5) Ecevit, yaptıkları işlerden korkan 
kesimlerin DSP aleyhine kampanya başlattığını savundu”   
Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuşan Ecevit, iktidarda bulundukları 
dönemde birçok reforma imza attıklarını söyledi. 2004 yılına kadar 
hükümette kalsalardı ekonomik sorunların temelden çözülebileceğini 
savunan Ecevit, ''DSP olarak dışımızdan, sonra da içimizden vurulduk'' 
dedi. ” Ecevit seçimlere basınla karşı saflarda yarışarak girmekteydi: “Parti 
otobüsünün üzerine özel olarak yapılmış asansör ile çıkan Ecevit, bir süre 
sağanak yağmur nedeniyle yağmurluğunu giyerek konuştu./ DSP 
iktidarında işkencenin büyük oranda ortadan kalktığını savunan Ecevit.../ 
DSP'nin tek başına iktidara geleceğini savunan Ecevit, ''DSP olarak evvela 
dışımızdan sonra da içimizden vurulduk'' dedi 
 

( Zaman–02.09.2002 güncel hb. sf.)  Aynı gün miting alanını görüntüleyen 

eşik bekçisi Ecevitleri profilden yine yan yana alırken yakın plan verilen fotoğraf 

başbakan sanki küçük bir topluluğa konuşuyormuş düşüncesini uyandırmaktadır. 
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Fotoğrafın gücü seçim arifesinde, hedef kitle üzerinde sonuna kadar 

kullanılmaktadır.  

 Van’daki konuşması ise şöyle örgütlenmektedir:  

( Cumhuriyet -03.09.2002 s: 1)Ecevit, ancak son aylarda enflasyonun sona 
ermeye başladığını ve sıfıra yaklaştığını anlattı. Ecevit, hükümetleri 
döneminde Avrupa Birliği (AB) kapılarının da açılmaya başladığını öne 
sürerek…  

 

Haberde Ecevit bir yandan halk gözünde yıpranan imajını tazelemeye 

çalışırken bir yandan aleyhine çalışan haber dilleri ile uğraşmak zorunda olan bir 

liderdir. Ecevit protesto edilen, yuhalanan buna rağmen iktidar mücadelesini 

bırakmayan inatçı, anlamaz bir siyasi olarak lanse edilmektedir. Serbest analiz 

boyunca üzerinde durulan 1970’ lerde böyle değildin vurgusu satır aralarında da 

hissedilmektedir: 

(Hürriyet -03.09.2002 güncel hb. sf.) Ecevit Van’da Protesto Edildi 

 Başbakan Bülent Ecevit Köy Kent Projesi'ni anlatmak için geldiği Van'da 
protestolarla karşılaştı. Ecevit, "Burada bana olumsuz slogan atan gençler 
var. Onları da seviyoruz. Onlar da bizim gençlerimiz. Onların da yakın bir 
zaman da her türlü olanağa kavuşmasını diliyorum" dedi! 

 

 (Cumhuriyet -09.09.2002 s: 1). Halka el sallarken yakın plandan çekilen 

başbakan iki korumasının arasında, beli bükülmüş, kasketi ve mavi gömleği üzerinde 

görüntülenmektedir. Basın, Ecevit’in seçim kampanyasına fotoğrafları kullanarak da 

etki etmektedir. Fotoğrafın birinci sayfada olması da önemlidir.  

 

(Zaman -11.10.2002 güncel hb. sf.)Teoman Ecevit için söyleyecek: 
paramparça  

Milletvekili adayları, önceki seçimlerin aksine bireysel propagandaya da 
ağırlık verirken, parti genel merkezi dört şehirde gençlik şöleni düzenliyor. 
Şölenlerde ‘Paramparça’ isimli şarkısıyla tanınan pop sanatçısı Teoman 
sahneye çıkacak.  

 

Aslında sadece Teoman’ın konseri söz konusudur ancak o günlerin ünlü 

parçası ile Ecevit’leri son yaşadıkları özdeşleştirilerek kamuoyuna mesaj verilmeye 

çalışılmaktadır. Haber dili Ecevit’in tersi yönde işlemektedir. Hem Ecevit’i hem de 

partisini simgeleyen şarkı adı açık yollu bir mesaj yollamaktadır: Yolun Sonu Geldi. 
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Başbakan’ ı hedef alan her sözcük daha da abartılarak, makro yapıda kesilip biçilerek 

istenilen şekle sokulabilmiştir, tıpkı bu örnekte olduğu gibi, 

( Cumhuriyet -11.09.2002 s: 1-4)  ECEVİT ALGILAMIYOR 

Yılmaz, Başbakan Bülent Ecevit'in, bu konudaki sözlerini ve AB takviminin 
önemini algılamakta zorluk çektiğini savundu. 

 
 Metinde söz edilen fikir ayrılığı iken, makro yapıda uzun süredir kamuoyu 

bilincini zorlayan sağlık olaylarına gönderme yapan bir dış kabukla 

karşılaşılmaktadır. Haberin metinini okumak istemeyenleri direk etkileyen bir haber 

çerçevesi kurulmuştur. Hükümette seçim öncesi özellikle AB ile ilgili sorunlar 

nedeni ile ilgili görüş ayrılıkları yaşanırken, Yılmaz’ın çıkışı ağız birliği yapan 

medyada aynı şekilde verilmektedir Haberin metini anlaşmazlığın niteliğini 

anlatırken, makro yapının hastalığa gönderme yapmasına Hürriyette de 

karşılaşılmıştır: 

(Hürriyet -11.09.2002 güncel hb. sf.)  Ecevit algılayamadı 

Yılmaz, "Seçimleri Nisan'a erteleyelim önerisini getirdi" diyen Başbakan 
Ecevit'in kendisini yanlış anladığını, "seçimin 3 Kasım'da yapılması 
konusunda net olduklarını" söyledi. Başbakan'ı arayarak sitem ettiğini 
belirten Yılmaz, Ecevit'in AB konusunun önemini de "algılamakta zorluk 
çektiğini" ileri sürdü.  

 

Yine başka bir haberde fotoğraf yoksa yazı var dedirten bir haberle 

Ecevit’in siyasal arenadaki sonu gözler önüne serilmektedir: Başbakan’ın aday 

olduğu ve eski kalesi olarak gösterilen Zonguldak’taki konuşmalarını aktaran eşik 

bekçisinin dili çözümlenmeye değer: 

 

 (Cumhuriyet -16.09.2002 s: 5) Miting meydanının arkalarında yer alan ve 
işsiz olduğu öğrenilen bir grubun Ecevit'i yuhalaması dikkat çekti. Polisin 
müdahale ettiği bu grup daha sonra alandan uzaklaştırıldı. DSP'ye yönelik 
tepkilerini, ''Kalemiz yıkıldı, oy verecek adayımız yok'' pankartı açarak 
ortaya koymak isteyen yurttaşlara da izin verilmedi/Ecevit, uzun yıllar 
kalesi olan Zonguldak'ta miting alanında coşkusuz, az sayıdaki topluluğa 
seslendi. Ecevit, konuşması boyunca işçi ve köylülerin sorunlarına vurgu 
yaptı. 
 
 

 Fotoğraf yetmezse bir de metine bakarlar diyerek miting alanını tarif eden, 

halkın tepkilerini ayrıntılı olarak aktaran eşik bekçisi mikro yapıyı lider aleyhine bir 

ağ gibi örmeyi bilmiştir. Bu arada Ecevit’in siyaseti bırakma söylentileri büyürken 
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haberler Ecevit’in yanındakilerin açıklamalarını bile metin ağı içinde istedikleri yöne 

çekmeyi bildiler: 

 

(Cumhuriyet -20.09.2002 s: 5) Milletvekili adayları seçim bölgelerine 
dağılırken kulislerde ''Başbakan Bülent Ecevit seçimlerden birkaç gün önce, 
çekileceği kurultay tarihini açıklayabilir. Bu da partiye en az birkaç puan 
kazandırır'' beklentisi dile getirildi. 
 
 

(Zaman -23.09.2002 güncel hb. sf.)   Zaman gazetesi başka bir miting 

haberinde kullandığı fotoğrafında Ecevitleri yine yan yana resimlemektedir. Kırmızı 

yağmurluk giyen çift konuştuğu topluluk karşısında değil yakın plandan alınmıştır ve 

başbakan yine beli bükük, gözleri kapalı, yorgun görüntülenmiştir. Ecevit seçimlere 

‘Yaşlı Adam’ kodlaması ile gönderilmektedir. Ecevit’in her konuşmasından bir 

şeyler çıkarabilen gazeteler CNN’de seçimlerden oy beklentisini özetleyen cümleyi 

şöyle örgütlemişlerdir: 

 

 (Cumhuriyet-28.09.2002s:1-4) Ecevit, ''Anketlerde Gösterildiği Kadar 
Düşük Oy Almalarının da Söz Konusu Olmayacağını'' Savundu  
 
 

 Cümlenin fiziksel örgütlenmesini özetlersek: Ecevit ve savundu sözcükleri 

açık harflerle verilirken cümlenin oylarla ilgili kısmı tırnak içinde koyu harflerle 

verilmiştir yanı sıra cümle metinin geri kalanından da ayrılmıştır. İçeriğindeki yargı 

yüklü yüklem zaten klasik haline gelen bir Ecevit sunumun başat bir öğesidir.  

 

(Hürriyet -28.09.2002 güncel hb.sf.) Anket Sonuçlarına İnanmıyorum”  
DSP'nin yüzde 10 ülke barajını geçemeyeceği ve çok düşük oy alacağı 
yönündeki anket sonuçlarının anımsatılması üzerine Ecevit şunları 
söyledi:''Öteden beri kamuoyu yoklamaları hep bizim çok çok aleyhimizde 
görünür. Ona rağmen her seçimde oylarımızı daha da yükseltmiş duruma 
geliriz. Şu aşamadaki kamuoyu yoklamalarına hiç inanmıyorum. O kadar 
düşük oy almamız söz konusu değil. Üstelik diğer partilerden önce seçim 
kampanyanıza başladık. 5 toplantımız oldu. Her toplantıda halktan 
olağanüstü büyük ilgi görüyoruz. Ben, bu seçimlerde  özellikle iyi sonuç 
alabileceğimize inanıyorum. Herhangi bir kaygım yok.'' 

 

Zaman Gazetesi,  Ecevit’in Kars Mitingini anlatırken Ecevit’in sağlıklıyım 

mesajlarını tamamıyla sinecek karşıt mesajlar üretmektedir: 
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Rahşan Ecevit, diğer mitinglerde olduğu gibi Ecevit’i yalnız bırakmadı. Bir 
ara yanında getirdiği kasketini Başbakan’ın başına taktı. Konuşması 
sırasında atılan sloganları anlamakta kimi zaman güçlük çeken Başbakan 
Ecevit’e eşi Rahşan Hanım yardımcı oldu. Başbakan Ecevit’in konuşması 
sırasında dili birkaç kez sürçtü. Başbakan, Azerbaycan yerine Erzincan, 
Masum Türker yerine ise, Musa–Mesut ifadesini kullandı  

 

Ekim başında geri dönülmez bir yola giren Ecevit medyaya karşı sert 

çıkmıştır:  

(Cumhuriyet -08.10.2002 s: 5) Son zamanlarda partisine karşı olumsuz bir 
propaganda yapılmasından yakınırken bazı ''yakışıksız'' yaklaşımlar 
sergilendiğini belirterek şunları söyledi: “...’Bülent Ecevit iyidir hoştur, 
güvenilir bir kimsedir, DSP de iyidir hoştur, ama Ecevit'in sağlık durumu 
çok bozuktur. Onun için onun partisine oy vermeyin, ziyan etmiş olursunuz. 
Bu şekilde yakın gelecekteki tutumumu açıklayarak, umarım ki bu oyunu 
bozmuş bulunuyorum’... dedi  
 
Aynı haberde halef belirlemeyeceğini söyleyen Ecevit, kendi ağzıyla bu 

yaşa geldikten sonra sıramı savmalıyım demektedir. Eşik bekçisi haberi olduğu gibi 

aktarmaktadır: 

 

(Hürriyet -08.10.2002 güncel hb. sf.)Buna ben sağlık açısından gereksinme 
duymuyorum ama artık bir yaşa geldikten sonra partimizin kendi yönetimini 
daha açık bir şekilde seçmesinde yarar görüyorum. Partime bu konuda çok 
güveniyorum. Onun için bu kararı alma gereğini duydum. 
 

Takvim 3 Kasım’ı gösterdiğinde beklenen sonuçla karşılaşılmıştır: AKP 

iktidarı. Gerçi CHP ile koalisyon beklenmektedir ancak metin bunun açıklamasını 

getirmektedir:  

 

(Hürriyet -08.10.2002 güncel hb. sf.)Kriz de AKP'ye yaradı Siyasi yasaklı 
Erdoğan, yüzde 10 baraj avantajını kullandı ve beklenenin üzerinde 
milletvekili çıkardı. Yoksulluk, işsizlik ve IMF politikaları ile iktidar 
partilerine olan güvenin sarsılması AKP'yi tek başına iktidara getirdi. 
 
 

 Aynı gün beşinci sayfada Ecevit gerçeği sergilenmekteydi: ‘DSP Tarihinin 

En Düşük Oyunu Aldı’ başlıklı haber üç yılın özeti gibidir. Alt başlık Ecevit için son 

sözü söylemektedir: “Siyasette Ecevit döneminin sonu”.  Makro yapı bir veda havası 

ile sunulurken metin de eşik bekçisi suçlar bir hava içine girerek partinin bu hale 

gelmesinin nedenlerini sıralamaktadır: 

 

 



 
 

185 
 

 (Cumhuriyet -04.11.2002 s: 1–19) DSP, kuruluşundan bu yana tarihinin en 
düşük oyunu alarak barajın altında kalırken siyasette ''Bülent Ecevit 
dönemi'' de sona eriyor. Seçimlerden sonra en geç bir yıl içinde toplanacak 
olan kurultayda çekileceğini açıklayan Ecevit, siyaseti ''barajın altında'' 
bırakıyor. 1999'de yüzde 22.19 oyla Türkiye'nin 1. partisi olan DSP'nin 
oyları, dünkü seçimlerde yüzde 1'e düştü. DSP'den kopan ve liderliğini 
İsmail Cem 'in yaptığı YTP de dünkü seçimlerde yüzde 1'i aşamadı./ Ancak 
zaman, 57. hükümeti kurduğunda 74 yaşında olan Ecevit'in aleyhine işledi. 
4 Mayıs 2002'de apar topar Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmesi; 
Ecevit ve bir anlamda da DSP için ''sonun başlangıcı'' oldu/Türkiye 
haftalarca Ecevit'in sağlık sorunlarını tartışırken DSP parçalanma noktasına 
geldi. ''Ecevit'in sağ kolu'' Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, 8 
Temmuz 2002'de partisinden istifa etti. Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile çok 
sayıda bakan ve milletvekili kendisini izledi.  
 

Ecevit hezimetini özetleyen uzun yazıda artık haber metinlerinin 

yüklenmesine gerek kalmayan eski bir siyasiden söz edilmektedir. On dokuzuncu 

sayfada Ecevit’in gelinen noktayı özetlediği şu cümleler aktarılmaktadır: 

 

Geçen seçimlerde solun ve parlamentonun birinci partisi konumundaki 
DSP'nin Genel Başkanı Bülent Ecevit ise sonuçları ''Seçim kararı alarak 
kendi kendimize intihar ettik'' diyerek özetledi.  
 

Seçim kararı ve intihar sözcüklerini tırnak içine alıp koyu harflerle mikro 

yapıda belirginleştiren eşik bekçisi durumu kendi bakış açısıyla aktarmaktadır. 

Seçimlerden önce Ecevit’in kasketinin %4–5 oy alacağını söyleyen partililer 

istedikleri olmayınca devrik siyasiye tepkilerini göstermeye başlamıştır. Bu durum 

birinci sayfada şekillenmiştir: Başlığı “ECEVİT'E İSTİFA ÇAĞRISI ” olan haberde, 

alt başlık olarak “DSP'de iç hesaplaşma” ibaresi kullanılmıştır ve metinde 

hesaplaşmadan kasıt özetlenmektedir: 

 

( Cumhuriyet -06.11.2002 s: 1–5) Seçmenin partiyi değil, genel başkanı 
cezalandırdığını savunan eski grup başkanvekili Aydın Tümen, olağanüstü 
kurultayın hemen toplanmasını istedi. 
 
 

Ecevit artık kitapları yazılacak eski bir siyasi modeldir. İki seçim arasındaki 

farkları sıralayınca Ecevit’in 1970’lerden 1999 Seçimlerine transfer edilen imajı ile 

2002 seçimlerine hazırlık aşamasında başbakanı tanımlayan imaj arasında çok önemli 

farklar bulunmaktadır. Serbest metin analizlerinde tek tek sıralanan sorunları 

sıralarsak şu gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

1999 seçimlerinde Ecevit meydanlara inerken medyadan inanılmaz destek 

almıştır. ‘Karaoğlan geri döndü’ sunumu ile lanse edilmektedir. Dolayısıyla 
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geçmişten günümüze konserve edilen imaj, seçimlerde Ecevit için güdüleyici bir rol 

oynamıştır. 

2002 Seçimlerine diğer bölümlerde incelediğimiz, ‘Anti Demokrat, Sınırlı 

Sorumlu’, Çaresiz sıfatı ile girmektedir. Karaoğlan imajının akıl yoklayıcıları 

değişmiştir. Artı Karaoğlan değil, Hasta ve Yaşlı Adam’dır. 

1999 Seçimlerinde gerek metinlerde gerekse makro yapılardaki 

sunumlarında kendinden emin tavrı ile dikkat çeken başbakan, 2002 Seçimlerinde 

daha çok kendini ve geçmişi savunmaya çalışan, yitik bir üslupla sergilenmiştir. 

Ayrıca 1999 seçimlerinde Rahşan Ecevit sadece hazırlıklara yardım eden bir lider eşi 

durumundadır ancak 2002 seçimlerinde aktif ajan Rahşan Ecevit’tir. Meydanlara 

inmeden stratejileri yaptıran, kamuoyu yoklamalarını yapan, milletvekillerini 

yönlendiren asıl kişidir. 2002 Seçimlerine Ecevit “Türkiye 81 Yaşında bir kadının 

kaprisleri yönetiliyor” suçlamaları girmiştir.  

1999 Seçimlerinde Ecevit birinciliğini açıklayacak kadar kendinden emin ve 

vakurdur. 2002 seçimlerinde ne olursa olsun tabanım bana oy verecektir beklentisini 

dile getirmekten başka çaresi olmadığını bilmektedir. 

1999 Seçimlerinde yakın plan fotoğraflarla temsil edilen Ecevit, ya 

gülümserken, ya güvercin uçururken, ya halkın yakınlığına karşılık verirken 

resmedilmiştir. Zaten pozitif bir metin ağı içinde seçimlere hazırlanan Karaoğlan 

metni okumak istemeyen okuyucular için bile olumlu yönde güdüleyici bir rol 

üstlenmiştir. Ancak 2002 seçimlerinde genelde, Rahşan Ecevit’le yan yana Rahşan 

Ecevit’e yaslanmış, Korumaları tarafından otobüse çıkarılırken, geniş açı bir 

fotoğrafta küçük bir topluluğa konuşurken karelenmiştir. 

 

 

 



SONUÇ: 

Ecevit’in siyasal arenada değişen imajına basının katkısı bu tezin konusudur ve 

araştırma boyunca savunulan hipotezler destek bulmuştur. ‘Ecevit’in imajının 

dönüştürülmesinde basında çıkan haberlerin etkili olduğu’ savımız medya itirafları ile de 

dile getirilmiştir. Ecevit’in yaşı ve hastalığının varlığı seçim öncesinde de ortadadır ve 

medya bu konuya değinmemeye özen göstermiştir ta ki Ecevit, çıkarları ile çatışana 

kadar Yolsuzluklar ve siyasi bakış açısındaki değişiminden de ancak 2000 yılında söz 

edilmeye başlanmıştır. 

Karaoğlan imajını geçmişten 1999’a aktaran medya, Ecevit’i iktidara taşımış ve 

aradığı istikrar ortamını bulamayınca yeni bir görüntü oluşturmayı tercih etmiştir. Bunu 

yaparken örgütlü bir şekilde hareket edilmesi, yayın politikası farklı gazetelerin dil 

birliği yapması, medyanın istediğine ulaşmak istediğinde bir siyasiyi ne şekle 

sokabileceğini göstermiştir. ‘Karaoğlan döndü’ propagandası ile seçimi kazandıran 

medya, ‘Karaoğlan eski Karaoğlan değil’ sunumu ile Ecevit’in iktidarının hatta 

meşruiyetinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu tez siyasal imaj yaratmada medyanın 

gücünün sadece küçük bir örneğidir. 

Dikkat çekici haberler 2001 Şubat’ını takiben başlamıştır. Ecevit, kendi hedef 

kitlesini dahi kaybedecek hale getirilmiştir. Ecevit’in basının baskılarına karşın 

‘çekilmeyeceğim’ açıklamasını yapması basının dün ve bugün karşılaştırması yapmasına 

neden olmuştur. Bu da Ecevit’i yıpratmıştır. 

Farklı yayın politikasına sahip üç gazete ülkeye, özellikle de ekonomiye zarar 

verdiği için Ecevit’e yüklenme yolunu seçmiştir. İlk önce pasifleştirilen başbakan 

ardından fiili ehliyetini kaybedecek duruma sokulmuştur. Karaoğlan devri bitmiştir. 

Ecevit’in emeklilik zamanı gelmiştir. 

1999–2002 yılları arasında göze çarpan kritik noktalarda, halka doğrudan 

seslenen kamuoyu önderleri ile açık uçlu cümle kullanan, fotoğrafları ile çerçevesini 

tamamlayan eşik bekçileri Ecevit’in imajını dönüştürmede (haber üretim süreci dikkate 

alındığında) etkili olmuştur. 
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ÖZET: 

 Tez boyunca savunulan Ecevit’in geçmişten gelen tüm siyasi 

karakteristiğini koruduğu ancak basının çıkarlarına göre 1999 seçimlerinde 

bunun gözardı edildiği gerçeği arşiv taramasında desteklenmiştir. Hatta bazı haber 

ve köşe yazılarında medya itirafı ile karşılaşmak da mümkündür.  

 Ecevit’i yücelterek hedef kitlesini etkilemeyi çalışan üç gazete yayın 

politikasına göre bazı zamanlar değişik tepkiler verse de genelde 2000 yılının 

ortalarına, yani ekonomik sallantılar gün yüzüne çıkana kadar, pozitif haber ağı 

ile başbakanı desteklemeyi tercih etti. 

 Farklı kesimlere hitap eden üç gazetenin aynı haber anlayışını 

geliştirmesinde etkili olan gerçekler arşiv araştırması boyunca göz önüne 

serilmiştir. Kitle İletişim Araçlarının siyasilerin imajlarını şekillendirmedeki 

etkinliği kuramsal aşamada ayrıntılı olarak gözler önüne serilmiş, ülkemizden ve 

yabancı ülkelerden örneklerle görüş desteklenmiştir. Arşiv araştırmasında 

tezimizin konusu olan Ecevit’in imajının modifikasyona uğradığı da gösterilmiştir.  

 Genel olarak 1999–2000 yıllarının ortalarını alan Abdullah Öcalan’ın 

yakalanması, Af Yasa Tasarısının İlk Çıkışı, Merve Kavakçı, Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri tartışmalarının ilk günlerinde üç gazete de şiddeti farklı olmakla beraber 

Ecevit’in imajını olumlamıştır.   

İlk önce krizle yıpratılan Ecevit, 2001 yılı boyunca yeni kodlamalarla 

siyaset dışına itilmeye çalışılan Ecevit’in hastalığı gazetelere yardımcı olmuştur. 

2002’nin Mayıs ayında hastaneye kaldırılan Ecevit aktif olarak siyaset 

yapamayınca eleştirinin dozajı ve niteliği de değişir. Haberlerin makro yapılarını 

destekleyen fotoğraflarda burnunu silerken, yüzünü buruştururken, Rahşan 

Ecevit’in kolunda, korumaların desteği ile yürürken, kablolara dolanmış, 

tökezlemiş şekilde gösterilmiştir. Başlıklarda ya gaflar ya doktorların 

açıklamalarına yer verilmektedir. Yeni imajı ile kitleleri arkasından sürüklemesini 

zaten beklemeyen Ecevit siyaset sahnesinden 3 Kasım 2002 sabahı fiilen 

silinmiştir. 

 

 



 

 

SUMMARY: 

 

Through out the thesis it is defended that Ecevit still continues to have all 

of his political characteristics but in 1999 elections this was widely ignored 

because it was against the agenda of the mass media at the time.  

Through out this thesis it is defended that all of Ecevit’s political 

characteristics and might still remained and the fact that this was ignored during 

the 1999 general elections by the mass media because it was against their own 

agenda is supported by the archives. In fact some articles and columns in the mass 

media even included slander. 

Despite the varations in their editing style and manner, 3 newspapers, with 

the aim of controlling public opinion, continued and preffered to exalt PM Ecevit 

and effect their audiance with positive news and coverage until the reality of the 

economic situation became obvious towards the middle of 2000.   

The archive study shows the reasons of why 3 newspapers with different 

groups of readers developed common views on news. The power of Mass 

Communication on projecting the desired image for politicians is presented and 

supported, with domestic and foreign materials,  in the acedemic section. The study 

of the archives shows that Ecevit’s image was indeed changed.  

After the crisis, with the aid of projections and comments such as “old, 

uneffective (under the control of Rahşan Ecevit and Özkan), disrespecting the law, 

turning blind eye to corruption, can not maintain an equlibrium in the coalition, 

can not present the country abroad” he lost his image obtained during his youth 

and his title of Karaoğlan (Darkboy).  

With his new image the media did not expect him to take a big following, 

handled Ecevit humorously on his political campaign and delivered the final strike 

by using visual media.  Ecevit was depicted as speaking to small masses with a 

broken back, hardly standing in arms Rahşan and someone who could not get on 

top of the campaign bus without the help of his bodyguards.  In hte morning of 

November 4th 2002 Ecevit was literaly removed from the political scene.  


