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ÖZ

TÜRKİYE’DE ÇÖZÜM SÜRECİNDE YAZILI BASININ ELEŞTİREL
SÖYLEM ANALİZİ: SABAH VE ÖZGÜR GÜNDEM GAZETELERİ ÖRNEK
OLAYI
28 Aralık 2012’de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye kamuoyuna yaptığı bir
açılama ile; Abdullah Öcalan ile görüştüklerini açıklamıştır. Bu açıklamanın ardından
3 Ocak 2013 tarihinde BDP heyeti İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’a ilk
ziyareti gerçekleştirerek müzakerelerin başlayacağı duyurulmuştur. 21 Mart 2013’de
Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasında PKK’ya geri çekilme çağrısının yer aldığı
Öcalan’ın mektubu okunarak müzakerelerdeki ilk somut adım atılmıştır. Öcalan’ın
çağrısına olumlu yanıt veren PKK, 23 Mart 2013 tarihinde ateşkes ilan etmiştir.
Taraflar arasında karşılıklı olarak başlatılan bu müzakere süreci 28 Aralık 2012’den,
7 Haziran 2015’e deki genel seçimlere kadar sürdürülmüştür. Bu çalışmada, Türkiye
ile PKK arasında yürütülen müzakerelerde yapılan talep ve verilen tavizler araştırma
konumuzun içerisindedir. Bu talep ve tavizlere ulaşmak için; tarafların sesi gibi
hareket etmiş olan Sabah Gazetesi ile Özgür Gündem Gazetesindeki haberler “Eleştirel
Söylem Analizi” yöntemiyle incelenmiştir. Gazetelerin incelenmesinde gazetecilerin,
haber metnini yeniden üretirken, metni içeriğinden nasıl farklılaştırdıkları
araştırılmıştır. Yapılan tespitte haberin yalın haldeki tarafsızlığının, haberi üreten
gazetecinin lehine değişim gösterdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Günümüz
söylem analizlerinde, van Dijk’ın geliştirdiği eleştirel söylem analizi modeli, haber
metinlerinin içinde inşa edilmiş egemen söylemlerin ortaya çıkarılması boyutunda
önemlidir. Yürütülen “müzakereler” konusunda Özgür Gündem ve Sabah
gazetelerinin kamuoyu oluştururken farklı söylemler kullandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel söylem analizi, Türkiye’de basın, barış görüşmeleri,
Özgür Gündem, PKK, AKP
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ABSTRACT

THE CRİTİCAL DESCOURSE ANALYSIS OF PRESS DURING THE
SOLUTION PROCESS IN TURKEY: THE CASE OF SABAH AND ÖZGÜR
GÜNDEM NEWSPAPERS CRİTİCAL DESCOURSE
On 28 December, 2012 in a public statement Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan
announced that he spoke to Abdullah Öcalan. On 2 January 2013 a BDP committee
paid a very first visit to Abdullah Öcalan in İmralı and kick started negotiations. On
March 21 a letter by Abdullah Öcalan is read to public during Newroz celebrations.
In this letter he called fort he withdrawal of PKK militants and with that the first
concrete step was taken in the peace process. PKK which gave a positive response to
Öcalan´s call declaring ceasefire on March 23. The negotiation process that started on
December 28 2012 continued untill the general elections on June 7 2015. In this study
we examine the demands and compromises made by Turkey and PKK during the
negotiations. In order to access the information on demands and compromises we
have used critical rhetorical analysis method to examine these two newspapers Sabah
and Özgür Gündem which were acted as the voice of the parties. As we examined these
newspapers, we studied how reporters had changed the context of the text by
reproducing news report. We tried to show in our work how unbiased raw reports had
been transformed in favour of reporter. In today’s rhetorical analysis critical rhetorical
analysis model developed by van Dijk plays an important role to reveal underlining
rhetorical built in news report. We think that the newspapers Sabah and Özgür Gündem
had used different rhetorics to build public opinion during the ongoing negotiations.
Keywords: Critical Descourse Analysis, Press in Turkey, Peace Negotiations, Özgür
Gündem, PKK, AKP
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GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyetinin kanayan yarası olan Kürt meselesinin kalıcı çözümünü
amaçlayan 2005 ve 2009 açılımlarının akim kalmasının ardından, “2013 Çözüm
Süreci” olarak adlandırılan yeni dönem, meselenin çözümü noktasında silah ve
şiddetin neden olduğu çatışma ortamını ortadan kaldırmak amacı ile hayat bulmuştur.
Temizöz (2012: 276)’ün de aktardığı gibi 2005 ve 2009 dönemi PKK’nın
“Türkiyelileşme Kavramını” ortaya atarak, Türkiye’nin etnik mozaik zenginliğine
atıfta bulunduğu ilk dönemdir. Bu süreçte amaçlanan; karşılıklı diyalog ile Kürt
meselesini siyaset arenasında görüşerek, huzur ve barışa zemin hazırlamaktı. Ancak
bahsedilen müzakere sürecinin hayata geçirilebilmesi 2013 yılında gerçekleşmiştir.
İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında
gerçekleşen görüşmelerle başlayan süreç, Türkiye’nin “demokratikleşmesi ve
terörden uzaklaşması” bakımından hayati ve tarihi bir öneme sahip olmakla birlikte,
dikkatle ve adım adım izlenmesi gereken stratejik bir yol haritasını bünyesinde
barındıran bir dönemdir (Fidan: Öcalan İle Konuşuyoruz, 2013: 1).
Bu tezin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve PKK arasında yürütülen
müzakerelerin yazılı basına nasıl ele alındığını, eleştirel söylem analizi yöntemiyle
incelemektir. Bu çerçevede Sabah ile Özgür Gündem gazetelerinin, genel olarak
müzakere sürecinin nasıl anlamlandırdıkları ve özel olarak Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile PKK’yı nasıl konumlandırdıkları makro ve mikro düzeylerde analiz
edilmektedir. Her iki gazetenin de, kamuoyu oluştururken, hangi söylemsel
stratejilere başvurdukları ve müzakere süreceinde hangi tarafa yakın haber ürettikleri
üzerinde durulmaktadır. Eleştirel söylem analizi aracılığıyla, söz konusu gazetelerin
nasıl bir söylemi yeniden inşa ettikleri ve tahakküm ilişkilerinin yeniden
üretilmesinde nasıl araçsallaştıkları gösterilmeye çalışılmaktadır.
Gazeteler, yazı ve fotoğraf kullanarak halka, güncel olaylara ilişkin haber ve bilgi
verirler. Genellikle günlük ya da haftalık olarak düzenli aralıklarda yayımlanan
gazetelerde, haberlerin ardında yer alan toplumsal eğilimler ve siyasal gelişmelerle
ilgili yorumlar da bulunur (Girgin, 2003: 65). Gazetelere yansıyan haber metinleri,
yapıları gereği sahip oldukları nevine münhasır kategorileri ve sergiledikleri
kavramlar arası ilişki süreçleri, bu metinleri diğer metin türlerinden farklı bir konuma
yerleştirmektedir. Kitle iletişiminin en önemli unsurları arasında yer alan gazete
yayınları, iletişim kavramı ile doğrudan ilişkilidir (Saygılı, 2006: 46). Oksay (2007:
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1) iletişim kavramı ile ilgili olarak “iletişim, insanın varlık sürdürme biçimindeki
gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olgudur” açıklamasında
bulunur.

Bu

bağlamda

iletişim

çalışmalarında

ortaya

çıkan

verilerin

değerlendirilmesi neticesinde bu gün “medya” olarak anılan kitle iletişim araçlarının
gündem ve kamuoyu oluşturmada sahip oldukları roller önem arz eder (Tutar ve
Yılmaz, 2005: 113). Girgin (2003: 49); “kitle iletişim araçları, siyasal
toplumsallaşma sürecinde, en önemli rollerden birini oynamaktadır” der. Özellikle,
her yaştan, her tabakadan okuyucusu bulunan gazetelerin medya içerisinde ayrı bir
konumu vardır (Yatkın ve N. Yatkın, 2006: 38). Topluma fikirsel olarak katkı
koyabilecek kitlelere de ulaşan gazetelerde yayınlanan haber metinlerinin, toplumsal
değeri,

kitleleri etkilemesi bakımından, diğer kitle iletişim araçlarından ayrışır

(Girgin, 2003: 61-64). Günümüz televizyon yayınlarında haberler, eğlence-haber,
veyahut haber-reklam seviyesine indirgenmiş programlardan oluşması kamuya
hizmet eden yayıncılıkta dikkat çekici bir noktaya ulaşmıştır (Keane, 2010: 76).
Gazeteler daha az sayıda bir kitleye ulaşsa da, gazete haberlerinin, nitelikli kitleye
tesir ettiği dikkate alındığında toplumsal kanaat önderlerinin yönlendirilmesinde,
ciddi etkinliği sahip olduğu değerlendirilmelidir. Bu noktadan hareketle gazetelerin
toplumsal rolü incelenirken, gazetenin sahip olduğu ideolojik işleyiş prensiplerinin
de beraber ele alınması gerektiği anlamlandırmada öne çıkar (Fiske, 2003: 214).
Burada kastedilen, gazetenin haberi veriş şekli ile gerçekliği yansıtan veya çarpıtan
bir sunum yapmasından ziyade, yansıttığı haberi sahip olduğu ideolojik alt yapı
üzerinde tekrardan kurmasıdır. Gerçekliği yeniden ideolojik görüşler temelinde
yapılandırma veya kurma süreci, mevcut toplumsallıktan ayrı veya bağımsız bir
süreç değildir. Gazeteciliğin de içinde yer aldığı medya, toplumsal bilincin yarattığı
hafızanın dışında değildir (İşkar, 2014: 2). Medya kendisini toplumsal işlevlerden
soyutlayamaz. Tam tersine, medya, toplumsal gerçekliğin inşa edilmesinde karşılıklı
ilişki denilen bir çeşit işlev sağlar (Burton, 2008: 84). Ancak medya erişebildiği
bilgileri, öğeleri üzerine inşa edildiği ideolojik çerçeve ve değerlerin bütünü ile
harmanlar. Medyanın elde ettiği enformasyon ile veriler arasında yaptığı eleme ile
yetinmez. Toplanan tüm değerler içinden de seçim yapmak suretiyle parçaları bir
araya getirir. Medyanın yarattığı bu yeni içerikler, toplumsal ilişkilerin ve iktidar
ilişkilerinin üretiminde önemli bir konumda bulunurlar
2014:97-128).

(Shoemaker, Reese.
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Yazılı basının üstlendiği sorumluklar arasında bilgilendirmek, denetlemek, haber
vermek, eleştirmek, eğitmek, eğlendirmek, kamuoyunun oluşmasına katkıda
bulunmak ve oluşan kamuoyunu yansıtmak gibi görevleri vardır (Tutar ve Yılmaz,
2005: 212-218). Yazılı basının kamu algısını belirlemede sahip olduğu yetenek,
toplumsal bazı motivasyonları oluşturabilme kabiliyeti, yerleşmiş kanaat ve tutumları
değiştirebilme veya pekiştirebilme kabiliyeti onu kamuoyu oluşumunda etkili bir öğe
yapar. Girgin (2003:120)’in de belirttiği gibi “kamuoyu, çeşitli aşamalardan geçerek
biçimlenen toplumsal bir olgudur”. Haber, toplumsal dinamikler içerisinde yer alan
ekonomik, siyasal ve ideolojik güç odaklarını meşrulaştıran ve yeniden üretip
şekillendiren bir işleve sahiptir (Selçuk ve Şeker, 2012:35-40). Haberin anlatı kısmı,
kurumsal rutinler, üretim sınırlıkları ve gazetecilik değerleri tarafından kaçınılmaz
biçimde etkilenir ve bu nedenle de taraflı/yanlıdır (Akca, 2009: 87). Haberi oluşturan
bir unsur ise iktidar veyagüç sahibi olan kurum ve kişilerin söylemleridir (Girgin
2003:75). Bu özellikleri ile “haber” gazete ve diğer yazılı basında yer alan
“metalaşmış” türlerden ayrılır. Roman, hikaye ve diğer edebi metinler arasında farklı
bir özellik ile şekillenir (İşkar, 2014:3).
Haber, sunduğu hikayelerini metinlere yansıtırken, gazetelerde yerleşmiş kodlar
ve kurallara göre sunum yapar. Gazete metinlerinde okuyucuya sunulan habere konu
olan hikayeyi bir söylem biçiminde ortaya çıkarma gazetecilerin kalemle yaptığı bir
işlemdir (Girgin 2003:76). Okuyucu ise haber söylemini okuyandır. Haberi, gazetede
metin olarak sunan haber çalışanları, haberi seçerek anlatıya şekil verirler. Bu da
yayınlanan habere anlam yükler. Her gazetenin kendi bünyesinde sahip olduğu
değerler çerçevesinde okuyucuya sunulan haber metinleri içeriğinde, anlatım
biçimini, profesyonel kurallarını taşır. Bu özel anlamlandırma metotlarının yazıya
yerleştirmesi, gazetenin yapısını ve sunum şeklini etkileyen iletişim stratejilerini
ortaya çıkarmaktadır. Ortaya çıkan bu stratejiler, formal görüntüleri ve retoriği de
belirleyerek okuyucuyu seçilen bakış açısına göre yönlendirebilmektedir (İşkar,
2014:3).
Haber söyleminde bulunan ancak saklı kalmış söylemleri ortaya çıkarabilmek
için birçok yöntem kullanılabilinir. Haber metinlerinin çözümlenmesinde; formalist
söylem analizi, konuşma analizi, işlevselci söylem analizi, gibi çözümleme
yöntemleri mevcuttur (Evre, 2009, 107-150) . Ancak, van Dijk’ın eleştirel söylem
analiz modeli, haberi bir söylem olarak değerlendirir (Sözen, 1999: 124). Bu yöntem

4

haber

analizlerinde

birçok

araştırmacı

tarafından

tercih

edilmekte

ve

kullanılmaktadır.
Teun van Dijk’ın eleştirel söylem analiz modeli, bir şablon çerçevesinde çözümleme
yapmaya olanak verir. Bu nedenle araştırma konumuz için en uygun analiz tekniği
olduğu düşünülmektedir. Eleştirel söylem analizi modeli “makro yapı” ve “mikro
yapı” olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Makro yapı analizi, tematik yapı ve
şematik yapı olarak ikiye ayırmaktadır. Tematik yapı analizinde üst başlık, başlık, alt
başlık, spot ve haber girişleri ile fotoğraflar incelenirken, şematik yapı kapsamında
ana olay ve sunuş biçimi, sonuçlar, arka plan bilgileri, bağlama ilişkin bilgiler,
aktörler ve kaynaklara ilişkin bilgiler değerlendirilmektedir. Mikro yapı analizinde;
haberin sentaktik (sözdizimsel), sözcük seçimleri, retorik ve yerel tutarlık
incelemeleri yapılmaktadır.
“Türkiye’de Çözüm Sürecinde Yazılı Basının Eleştirel Söylem Analizi: Sabah ve
Özgür Gündem Gazeteleri

Örnek Olayı”

başlıklı tez çalışması beş bölümden

oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından birinci bölümde; araştırmanın kapsam ve
yöntemine ilişkin bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde; söylem kavramı üzerinde
durularak, literatürde yer alan söylem kavramına ilişkin teorik çerçeve verilmekte,
daha sonra da söylem analiz tekniği incelenmektedir. Söylem ve söylem analizi ile
ilgili bilgi sunumunu müteakip üçüncü bölümde; Türkiye’de yazılı basının arka
palanı, ile, Türkiye’de ki Kürt sorunu, Devlet Politikaları ve PKK’nın tarihsel
gelişimi ele alınmıştır. Dördüncü bölümde Sabah ve Özgür Gündem Gazetelerinin
konu ile ilgili yapmış oldukları haber metinleri van Dijk’ın eleştirel söylem analizi
modeline göre analiz edilecektir. Beşinci bölümde ise üçüncü bölümde yapılan analiz
neticesinde elde edilen bulguların söylemsel karşılaştırılması yapılacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
1.YÖNTEM
Araştırmanın Konusu, Amacı, Önemi

1.1.

Gündemi belirleme, yönlendirme ve kurma gücüne sahip gazeteler, kitle iletişim
aracı olarak kamuoyunu bilgilendirmede çok önemli bir yere sahiptir. Haberin
toplumdaki yeri, işlevleri, dili ve formatında değişiklikler, haberin ticari bir meta
haline gelmiş olmasından dolayı farklılıklar kazanmıştır. Günümüzde haber üreten
gazeteciler kullandıkları dil ve kodlar ile çok anlamlılık yolu ile haber mesajları
oluşturmaktadırlar. Haberler bireyin düşüncelerini ve duygularını çok kesin etkiler
altında bırakabilmektedir (Girgin, 2003: 76). Devran (2010:111) “muhabir haberini
yazarken kendisini belli bir noktaya yerleştirerek metnin anlatısını inşa eder.
Muhabirin bu konumu, kültürel, sosyal, kişisel, durumsal vb. olabilir” der.
Günümüzde gazeteci, haber üreten, ya da haber üretiminde payı bulunan kişidir
(Girgin, 2003: 71).

Gazeteciler, ürettikleri bu haberler ile haber kaynaklarının

söylemlerinin yeniden üreticisi, yaratıcısı konumuna gelmektedirler. Haber metninin
bu şekilde yeniden üretilmesi metni içeriğinden farklılaştırır. Haberin yalın haldeki
tarafsızlığı haberi üreten gazetecinin lehine değişim gösterir. Yansızlığını kaybeden
haber metni, haber dilinin karmaşık bir olgu olduğu kabul edilir. Gazeteciler, çeşitli
etkenlerin basında üretilen haber söylemlerini şekillendirmesinden dolayı okuyucuya
iletmek istediği mesajı açık bir şekilde ifade edememektedir. Fowler, (1991: 1) göre:
Haberler dünyanın dil içerisindeki temsilidir; çünkü dil göstergebilimsel bir koddur ve
değerler yapısını empoze eder. Her zaman aynı olayı farklı bir dille ve söylemle ifade etmek
mümkündür. Söylemi belirleyen temel faktörler ise kişinin ideolojisi, yaşam biçimi, ileti
aracının kendisi, ileti aracının ideolojik yapısı ve hedef kitlenin karakteristik özellikleridir.
Bu nedenle gazete haberleri, yaşadığımız dünyanın gerçeklerinin aslına uygun bir biçimde
yansıması olmayıp genel anlamda fikirler, inançlar, değerler, teoriler, öneriler ve
ideolojilerdir. Çünkü haberlerde kullanılan dil, kendisine yüklenilen anlamları hedef kitleye
kendisinden bir şeyler katmadan ileten yansız bir araç olmayıp oldukça inşa edici bir araçtır.

Üretilen haber söylemi aslında neyin söylenmek istediğini ima edici özellikler ile
yoğrularak okuyucuya sunulur. Gazetecinin mesajını şekillendiren etkenler ile
oluşturulan haber metni, okuyucu tarafından içerisinde ki imaları çözümleyerek
anlamlandırılması beklenir. Toplumsal iktidarın haberlere yansımasını analiz etmek
için, haber metinlerinde kullanılan dilin ve analiz edilen konunun sosyal geçmişlerini
de dikkate alan bir anlayışın yanında metnin hedef kitlesinin kimler olduğu, ideolojik
durumları ve metnin sunulduğu zaman, mekan dikkate alınmalıdır (Bakiler, 2012:
226). Günümüz söylem analizlerinde, Van Dijk’ ın geliştirdiği eleştirel söylem
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analizi modeli, haber metinlerinin içinde inşa edilmiş egemen söylemlerin ortaya
çıkarılması boyutunda önemli görülmektedir.
Tez çalışmasında Türkiye ile PKK arasında yürütülen “müzakereler” konusunda
farklı siyasi algılara sahip iki gazetenin kamuoyu oluştururken farklı söylemler
kullandıkları düşünülmektedir. Toplumları oluşturan bireylere ulaşmada taraflar
konuya kendi toplumsal değerleri boyutundan bakacaktır. Haber söylemine konu
olan olayı farklı açılardan değerlendirebilecektir. Bu çalışmada oluşturulan sorunsal
çerçeve ile, habere konu olan müzakere süreci irdelenecektir. Ortaya çıkan farklı
bakış açılarından değerlendirilmesinin yardımı ile tarafların talepleri yanında
tavizlerinin ve satır aralarında kalmış gizli mesajlarının neler olduğu araştırılacaktır.
Bu Tez çalışmasında, haber metinleri bir söylem olarak ele alınmaktadır.
Türkiye ile PKK arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili gazetelerdeki haber
metinlerinin eleştirel söylem analizi yapılarak müzakere süreci, müzakere sürecinin
PKK’nın silah bırakarak, Türkiye sınırları dışına çıkma kararındaki etkisi, tarafların
talepleri ve verdikleri tavizleri ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda
Türkiye de yayınlanmakta olan iki farklı görüşte ki gazetenin yansıtacağı düşünceleri
ve bu gazetelerinin haber metinleri incelenecektir. Farklı gazete haberlerini
incelememizdeki amaç, farklı ideolojik perspektife sahip gazetelerin aynı sürece
nasıl yaklaştıklarını ortaya koymaktır. Yapılan literatür çalışmasında Van Dijk’ın
eleştirel söylem analizi yönteminin Türkiye’de haber araştırmaları alanında henüz
yeni olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmada Van Dijk’ın, eleştirel söylem analizi
modelinin uygulandığı çalışmaların büyük çoğunluğunun kısa süreli zaman
periyotlarında yayınlanan gazetelere uygulandığı gözlemlenmiştir.
Bu çalışma ile model; 28 Aralık 2012 ile 7 Haziran 2015 tarihleri arasında ki,
892 günü kapsayan uzun bir zaman periyodundaki gazetelere uygulanmış olacaktır.
27

Kasım

1978

yılında Abdullah

Öcalan tarafından

kurulan

PKK,

örgüt

ideolojisini, Marksist-Leninist temeller üzerine kurmuştur (Temizöz, 2012: 66).
PKK’nın

başlangıçtaki

amacı;

Kürdistan olarak

tanımlanan

ve

içerisinde Kürtlerin de yaşadığı, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu ile Irak’ın
kuzeyi, Suriye’nin

kuzeydoğusu

ve

İran’'ın

kuzeybatısındaki

bölgede,

bağımsız sosyalist bir Kürt devleti kurmaktı (Fuller, Barkey, 2011:48). 21 Mart 2013
tarihinde silahlı mücadeleye kalıcı olarak son verebilmek umudu ile PKK’nın ateşkes
ilan ettiği duyurulmuştur (Silahlar Sussun Dışarı Çıkın, 2013:1). Bu ateşkes ilanının
ardından 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren PKK silahlı unsurlarını Türkiye
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sınırlarının dışına çıkarmaya başlayacağını ilan etmiştir (PKK, 8 Mayısta Çekiliyor,
2013:1). PKK’nın bu kararı almasında, mevcut Türkiye hükümeti ile yaptığı
müzakerelerin etkili olup olmadığı inceleme konusudur.
“Çözüm

Süreci

Kurulu”

ve

“Kurumlar

arası

İzleme

2014 yılı içerisinde
ve

Koordinasyon

Komisyonu’na” ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak sürece
yasal bir zemin kazandırılmıştır (Resmi Gazete, 2014:S.29062). 10 Temmuz’da
çıkartılan

“Terörün

Sona

Erdirilmesi

ve

Toplumsal

Bütünleşmenin

Güçlendirilmesine Dair Kanun”da hükümete genel bir yetki ve sorumluluk verildiği
tespit edilmiştir. Bu yasal düzenlemeler ile, “Çözüm Süreci Kurulu” ve “Kurumlar
Arası İzleme ve Koordinasyon Komisyonu” kurulması kararlaştırılarak çözüm süreci
ile ilgili yürütülen çalışmalar yasal zeminde yürütülmüştür. Bu tez çalışmasıyla
gazetelerde yer alan konu ile ilgili haberler Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi
modeli ile incelenerek PKK’nın geçici olarak silah bırakma kararı ve silahlı
gruplarını Türkiye dışına çıkarma kararı almasında müzakerelerin etkili olup
olmadığı ve tarafların yaptıkları talep ile verdikleri tavizlerin neler olduğu
öğrenilecektir.
Araştırmanın Soruları

1.2.

“Kürt sorununa farklı perspektiflerle bakan gruplara hitap eden Sabah ile Özgür
Gündem Gazetelerinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile PKK arasında yürütülen
müzakere süreci ile ilgili yayımladıkları haber metinleri, tarafların konumlarından
bağımsız mıdır? Söz konusu gazetelerin aynı sürece ilişkin yaptıkları haberlerde
farklılıklar var mıdır?
Türkiye Hükümeti ve PKK’nın arasında yürütülen müzakere sürecine ilişkin Sabah
ile Özgür Gündem Gazetelerinin yaptığı haberler, eleştirel söylem analizine tabi
tutulduğu takdirde, söz konusu gazetelerin, müzakere sürecindeki tarafların
pozisyonlarını söylemsel olarak yeniden ürettikleri, bu çalışmanın temel tezini
oluşturmaktadır. Bu çerçevede ayrıca şu alt iddialar, söz konusu gazetelerin konuyla
ilgili haberlerinin eleştirel söylem analiziyle desteklenmeye çalışılmaktadır:
Alt iddia 1: Sabah Gazetesi konuyla ilgili yaptığı haberlerle, müzakere
sürecindeki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin siyasal pozisyonunu söylemsel olarak
yeniden üretmekte ve meşrulaştırma işlevi görmektedir.
Alt iddia 2: Özgür Gündem Gazetesi konuyla ilgili yaptığı haberlerde, müzakere
sürecindeki PKK’nın pozisyonunu söylemsel olarak yeniden üretmekte ve
meşrulaştırma işlevi görmektedir.
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Alt iddia 3: Özgür Gündem Gazetesinin konuyla ilgili yaptığı haberlerde, PKK
ile HDP aynı söylemsel formasyon içinde eklemlenmekte ve ortak söylemin
taşıyıcıları olarak işlevselleşmektedirler.
Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları

1.3.

Araştırmanın geniş anlamdaki sınırlarını, PKK’nın 1978 yılında kuruluşu ile
başlayan ve günümüze kadar devam eden süre içinde Türkiye Cumhuriyeti yazılı
basınında yer alan haberler çizer. Bu kapsama Kürt meselesinin silahlı mücadelenin
dışında siyasi zeminde çözülebilmesi için Türkiye hükümetleri ile PKK arasında
yapılan müzakereler ile ilgili her tür haber araştırma konusuna dahildir. Bu araştırma
da müzakereler açısından önemli bir yere sahip olan çözüm sürecinin yasal zemine
dayanması ile ilgili yasal değişikliler konunun bütünlüğü içerisinde dikkate
alınmıştır. 28 Aralık 2012 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuk
olduğu “Enine Boyuna” programında, İmralı ile görüşmelerin devam ettiğini
açıklayarak “Çözüm Sürecinin” ilk sinyallerini ilan ettiği tarih ile (Enine Boyuna
Programı, [05.04.2015]), 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri (Yeni Türkiye İçin
Karar Günü, 2014:1) tarihleri arasında yazılı basında yer alan müzakere süreci ile
ilgili haberler örnek olay olarak seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini ise belirtilen
tarih aralığında Türkiye’de yayın yapan Özgür Gündem ve Sabah Gazetelerinin aynı
tarihler arasında yayımladıkları gazete haberleri oluşturmaktadır. Araştırma ile ilgili
olarak adı geçen iki gazeteden 892 günde 1784 gazete nüshasından Türkiye ile PKK
arasında yürütülen müzakereler ile ilgili haber taraması yapılmıştır.
Türkiye Hükümeti ve PKK arasında yürütülen müzakerelerde kullanılan
metinlerin söylem analizi ile ilgili olarak yapılan araştırmada; Türkiye Meclisinin
müzakere süreci ile ilgili olarak görüşmelerin açıklanmaması konusunu bazı karalar
aldığı görülmüştür. Özellikle muhalefetin görüşmelerin yasadışı bir zeminde
yürütüldüğü iddialarda bulunması üzerine Türkiye hükümeti adına görüşmeleri
yürüten MİT Müsteşarlığı Kanununda değişikliğe gidilerek yasal koruma tedbirleri
alındığı tespit edilmiştir (Terörün Sona Erdirilmesi Ve Toplumsal Bütünleşmenin
Güçlendirilmesine Dair Kanun, 2014: Resmi Gazete). Konu ile ilgili yaşanan kaynak
zorluğu nedeni ile, Türkiye ve PKK arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili
yazılı basında yer alan haberlerin söylem analizinin yapılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu araştırmanın sınırlarının genişliği konunun daraltılmasını zorunlu hale
getirmiştir. Bu nedenle taraflar açısından, yürütülen terör müzakereleri sürecinde
önemli bir yere sahip olan 1 Ocak 2013 ile 7 Haziran 2015 tarihleri arasında yazılı
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basınında yer alan müzakere süreci ile ilgili haberler örnek olay olarak seçilmiştir.
Araştırmanın örneklemini ise; belirtilen tarih aralığında, araştırma konusu ile ilgili
Sabah ve Özgür Gündem Gazetesinin aynı tarihte veya aynı hafta içerisinde
yaptıkları

haberleri

oluşturmaktadır.

Sözkonusu

gazetelere

basılı

şekilde

ulaşılamamış, ancak dijital ortamda ulaşılabilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
PKK’ya ve onun yasal siyasal uzantısı gibi hareket eden BDP’ye daha sonra ise
HDP’ye yakınlığı olduğu için seçilmiştir. Sabah Gazetesi ise iktidarı elinde tutan
ve görüşme sürecini başlatmak için sorumluk alan AKP ile yakınlığı bulunduğundan
dolayı araştırma konusuna dahil edilmiştir. Bu gazetelerin değişik değerler üzerinden
konu ile ilgili fazla haber yapmaları, seçilmelerinde etken olmuştur. Konuyu
yakından takip ettikleri ve diğer gazetelere göre bu araştırma için daha fazla bilgi
sunabilecekleri tespit edilmiştir.
Araştırmanın Yöntemi

1.4.

Tezin kuramsal kısmı olarak hazırlanan bölümünde; söylem kavramı, söylem
kavramına ilişkin teorik çerçeve ve söylem analiz teknikleri anlatılmaktadır. Çalışma
boyunca yürütülen araştırmada çeşitli söylem yaklaşımları kullanılarak söylem
kavramına ilişkin sorunları tartışmak için elverişli zeminler sunulmuştur. Söylem
kavramının çeşitli yaklaşımları arasından seçilen Teun van Dijk’ın eleştirel söylem
analizi yöntemi konu ile alakalı en elverişli söylem analizi yaklaşımı olarak
değerlendirilmiştir. Çalışmada, gazetelerdeki haber ve yorum metinleri birer
söylemsel materyal olarak ele alınmıştır (İnal, 1996: 29). van Dijk’in söylem analizi
“önermeye dayalı söylem analizi” şeklinde kabul edilebilinir (Sözen, 1999; 124).
Söylemi, toplumsal denetim uygulamanın en önemli araçlarından birisi olarak gören
van Dijk, bu denetimin gerçekleştirilebilmesi için söylemin denetlenmesi veya bizzat
üretilmesi gerektiğinin altını çizer (van Dijk, 1999, 335).
van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yönteminden çalışmanın kuramsal temeli
oluşturulurken faydalanılmıştır. van Dijk’in yöntemleri kullanılarak araştırma konusu
olan haberler, söylem olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda inceleme konusu haberlerin
yapısı, retoriği, haber kaynakları, temaları, sentaksı, sözcük seçimleri, yerel tutarlılığı
söylemsel açıdan çözümlenmiştir. Türkiye ile PKK arasında yürütülen müzakereler
ile ilgili yazılı basında yer alan haber metinlerine gizlenmiş; tarafların karşılıklı
olarak

yaptıkları

talep

ve

verdikleri

tavizleri

ortaya

çıkarma

arzusunu

gerçekleştirebilmek açısından da, çalışmanın amacına uygun çözümleme yöntemi
olarak eleştirel çalışmalar uygun bulunmuştur.
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Sözen (1999: 27) “bir söylemde sarf edilen sözcüklerin maddi kapsamları, ancak
bir bağlam içinde mübadele edilebilir” der.
Eleştirel çalışmalarda; hiçbir şeyin bağlamdan kopartılıp yalnız başına incelenemeyeceğini
prensibinden hareketle, belirtilen bağlamlarda incelenmiştir. Haber metinlerinde ki
anlamların, simgelerin ve görüntülerin toplumsal bağlamları analizde öne çıkan unsurlar
olarak ele alınmıştır. Bağlam, sosyal koşulların konu ile ilgili yönlerinin zihinsel inşaları
olarak tarif edilebilir. Bağlamlar insanların ne söylediklerini etkiler (Van Dijk, 2006, 159-177
den aktaran Aygül, 2012, 199).

Bu bağlamlar toplumun tarihsel, kültürel ve sosyolojik köklerine yönelik
çözümlemeler yapmak için gerekmektedir. İncelenen bir haber metninde neyin
kastedildiğinin anlaşılması, mevcut siyasi söylemlere yerleştirilmiş kelimelerin
çözümlenmesi ile mümkün olmaktadır. Analize bu bakış açısı ile bakıldığında, aynı
kelimelerin bazen farklı söylemlerde farklı anlamlar ile vurgulandığı görülmektedir.
Bir haber metnindeki söylem ele alındığında, söylemin gerçekten ne ifade ettiğinin
ortaya çıkarılmasında, metnin sadece yapısal özelliklerinin sistematik çözümlenmesi
yeterli olmaz. Akca (2009: 97) “metin analizlerini yalnızca yazılı ya da sözlü metinle
sınırlayan ve açık iletişimi analiz eden içerik analizi, toplumsal yapı içerisine oluşan
anlamı çözümleyebilmekte yetersiz kalır” der. Haber metninin söylemi gerçekten
tam manası ile, ancak içinde oluştuğu bağlamla ilişkilendirildiğinde anlaşılmaktadır.
Türkiye ile PKK arasında yürütülen terör müzakerelerinin yazılı basında yer alan
haber söylemlerine yansıması çalışmasında, haber söylemi içinde var olan ancak gizli
kalmış kodları ya da daha geniş çerçevede söylemleri ortaya çıkarabilmek için; haber
metninin çözümlenmesinde; haber metnini bir söylem olarak değerlendiren ve gören
van Dijk’ ın eleştirel söylem analiz modeli pratiklik sağlaması nedeniyle en uygun
analiz yöntemi olarak belirlenmiştir.
Teon van Dijk’ın eleştirel söylem analizi modeli makro yapı ve mikro yapı olmak
üzere iki ana bölümden oluşur (Özer, 2011:84 den aktaran Selçuk, Şeker 2012: 14).
Bu modeldede makro yapı, tematik analiz ve şematik analiz olarak iki başlık altında
incelenir. Başlık ve haber girişleri ile fotoğraflar, tematik analiz başlığı altında
değerlendirilmiştir. Şematik analizde ise; ana olay ve sunuş biçimi, arka plan
bilgileri, bağlama ilişkin, aktörlere ve kaynaklara ilişkin bilgiler incelenmiştir. Tüm
haberler, hikâyeler, argümanlar …vb, mevcut bir hiyerarşik sırayı izlemektedir.
Yetişmiş insan gücü ile profesyonel rutinler olarak her gün binlerce defa tekrar eden
haber üretimi, bir şema tarafından organize edilmiştir (van Dijk, 1988: 15 aktaran
İşkar, 2014: 11). van Dijk’in şemasında başlık, haber girişi ile beraber özetleme
yapmaktadır. Başlık ve haber girişi bütünüyle metnin makro yapısını ifade etmekte
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olan özetlemenin yanında, aynı zamanda metne giriş görevini de yerine
getirmektedir. Bu nedenle ana olay, yerleştirmeler, katılımlar ve zaman, girişte yer
almakta ve özetleme ile giriş birlikte şemanın daha üst seviyesini göstermektedir
(İşkar, 2014:12). Araştırmada haber metinlerinin başlıkları incelenirken; başlıkların
birbiriyle ilişkileri, başlık metin ilişkisi, uzunluk ve kısalığı, haber girişlerinde özel
bir bilginin verilip verilmediği, bir hiyerarşi içinde genelden özele gidilip gidilmediği
incelenecektir. Şematik analiz durum ve yorum bölümlerinden oluşmaktadır. Durum
bölümünde, bağlama ilişkin bilgiler, arka plan bilgileri ve ana olay incelenecektir.
Metinlerde yer alan ardalan bilgisi olayların sosyal ve politik yönünü ifade etmekte
olan gerçekler olduğundan olayların tarihini ve onların bağlamlarını da
içerebilmektedir (İşkar, 2014:13).
Olay

öncesine

ait

gelişmeler

olayı

daha

anlaşılır

kılabilme

imkânı

sağlayabildiklerinden önemli olabilmektedir. Haber metninin sözdizimsel (sentaktik),
retorik ve sözcük seçimleri incelemeleri mikro yapı analizinde gerçekleştirilecektir.
Sentaktik analizde, cümlelerin basit/karmaşık, uzun/kısa, aktif/pasif durumları
incelenecektir. Analizin en önemli bölümlerinden birini ise, dünya görüşü ile ilgili
yapılanmanın oluştuğu sözcük seçimleri oluşturmaktadır. İncelenen gazetelerin haber
metinlerinde aynı habere konu olmuş kişinin terörist veya özgürlük savaşçısı olarak
adlandırılması haber yapanın ya da gazetenin politik görüşünü yansıtmaktadır.
Retorik analizde, rakamlar kullanılarak haberin inandırıcılığının sağlanmaya
çalışılması, ikna edici ve inandırıcı olması için taraf ve tanıklardan yapılan alıntılar;
tırnak işareti kullanılarak yapılan alıntılar ile haber yapanın yorum yapmaksızın
haberi yapması şeklinde incelenecektir.
Gazeteler karşılıklı olarak ele alınmamıştır. Bu çalışmada hedef, taraflılığı veya
kamuoyunu nasıl yönlendirdiklerini ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle karşılaştırma,
öncelikli hedef olmadığı için gazeteler bu yönde ele alınmayacaktır. Sabah ve Özgür
Gündem Gazeteleri konu ile ilgili tespit edilen haber metinleri üzerinden eleştirel
söylem analizine tabi tutulacaktır.
1.4.1

Veri Toplama ve Değerlendirme Tekniği

Çözüm süreci ile ilgili yürütülen araştırmada, Türkiye ve PKK arasında geçen
müzakerelerin yazılı basında ele alınış biçimine matbu şekilde ulaşılma imkanı
olmamıştır. KKTC Milli Arşivi ile yapılan görüşmede Türkiye Cumhuriyetine ait
gazetelerin arşivinin tutulmadığı öğrenilmiştir. Milli Arşiv ve Yakın Doğu
Üniversitesi Kütüphanesinde yapılan araştırmada Özgür Gündem Gazetesi ile ilgili
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hiçbir arşivleme çalışmasının yapılmadığı, Sabah Gazetesi ile ilgili olarak da YDÜ
Kütüphanesinin 2012 yılından sonra arşivleme çalışmasının durdurulduğu tespit
edilmiştir. KKTC kütüphanelerinde yabancı gazete arşivinin bulunmamasından
dolayı konu ile ilgili gazete haberlerine ancak Türkiye’de faaliyet gösteren Medya
Kurumları ile irtibata geçilerek gerekli nüshalar dijital veritabanında temin edilmiştir
(Medya Takip Merkezi, Sabah-Özgür Gündem, 2013-2015, [08.08.2015]).
Tespit edilen gazetelerde, 01 Ocak 2013 ile 07 Haziran 2015 tarihleri arasında
araştırma konusunu ilgilendiren gazete haberlerinin taraması yapılmıştır. Konu ile
ilişkili olan haber metinleri incelenmek üzere alınmıştır. Haber metinlerinin
toplanmasını müteakip her bir gazetede yer alan haberler analiz edilmiştir. Elde
edilen analizlerden toplanan bilgiler yorumlanmıştır. Veri analizinin tamamlanmasını
müteakip gazeteler Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemine göre
incelenmiştir. Yapılan tüm bu çalışmanın neticesinde elde edilen veriler tezin sonuç
bölümünde değerlendirilmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Söylem Kavramı

2.1.

Toplumun değişik katmanları tarafından her geçen gün sıklıkla kullanılmaya
başlanan “söylem” kavramı, hem ulusal hem de uluslararası kullanılan bir bilim
terimidir. “Söylem terimi” kullanılma alanının yaygınlığı nedeniyle anlam
genişliğine uğramıştır. Batı dünyasında değişik dönemlerde farklı yaklaşımlar ve
tanımlar ile ifade edilse de “söylem” kavramı üzerine yürütülen çalışmaların eskiye
dayandığı aşikardır.
Söylem sözcüğünün kökeninde “discursus” sözcüğü bulunmaktadır. Bu kelime
köken olarak tartışma, konuşma ve koşuşturma anlamına gelmektedir. Bu sözcük
sıklıkla insanbilimcilerin, dilbilimcilerin, toplumbilimcilerin, yazım kuramcılarının
kullandığı bir kavramdır. Etimolojik olarak söylem terimi, Latince “discurrere”
(oraya buraya koşuşturma, gidiş gelişler) kelimesinden ve/veya “uzaklaştırma”,
“eritme”, “yayılma”, ile “discurrere” kelimesinden muhtelif versiyonlarına karşılık
gelir; mecazi anlamda da “özne hakkında uzun uzadıya konuşma”, “bir şey hakkında
iletişim” anlamında kullanılır. Ortaçağ Latincesinde “discursus”: hararetli tartışma,
bir yörünge etrafında dönen, karşılıklı iletişim, görüşme anlamında kullanılmıştır
(Barthes: 1993: 9, Wodak, 1996: 36 aktaran Sözen, 1999: 19). Avrupa’da yapılan
araştırmalarda “söylemin” bir dil bilim kavramı olarak tercih edildiği görülmektedir.
Söylem kavramı dilimizde anlam genişliğine uğrayarak kullanılmaktadır. Kavramı
kullanan kişinin, yazarın, çizerin, araştırmacının, konuşmalarında gündelik
söylemlerinde farklı tanımlarda “söylem terimini” “söz”, “anlatı”, “sözce”, “tümce”,
“slogan”, “görüş”, “öğreti”, “anlatım biçimi”, hatta “dil” anlamında kullanabildiği
görülmüştür (Günay, 2013: 18).
İngiltere de ki Oxford Sözlüğü “Söylemi” şu şekilde tanımlar:
ad 1. (Sayılabilen, sayılamayan, resmi) bir konuşma ya da yazılı bir konunun uzun ve ciddi
bir biçimde ele alınması ve tartışılması. 2. (sayılamayan, dilbilim) anlam üretmek için dilin
konuşma ya da yazıda kullanımı, genellikle bir parçada ki farklı bölümlerin nasıl
bağlandığını görmek için dilin incelemesi (Oxford sözlüğü aktaran Günay, 2013: 19).

Longman Dictionary of Contemporary English (1990’dan aktaran Evre: 107108)’e göre “söylem” sözcüğünün isim halinin üç anlamı bulunmaktadır. 1-Belli bir
konuya ilişkin ciddi bir konuşma veya yazı dili. 2- Ciddi konuşma. 3- Konuşma veya
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yazı dili. Kocaman (2003: 5-6)’a göre ise “söylem” kavramı en az 7 değişik biçimde
kullanılır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Söz bilim, etkili söz söylem sanatı;
Anlatım biçimi, felsefe öğretisi, görüş açısı;
Düşüngü, öğreti, kavramsal dizge;
Sözlü yada yazılı anlatım türü, iletişim değerli birim;
Bireydil anlatım biçimi, biçem;
Dil, bakış açısı, anlatım biçimi;
Sav görüş;

Söylem terimi ile ilgili hem günlük dilde, hem de dilbilimi araştırmalarında
birçok terim üretilmiştir. Ancak söylemin tanımını yapan her türlü sözlük ya da
bilimsel çalışmada söylemin bir dilsel yapı olduğu vurgulanır. Çeşitli tanımlara
rağmen kuramların birleştiği düşünce “dilin bir iletişim olgusu olduğudur” (Günay,
2013: 20). Dili iletişim olgusu olarak görmek de dili konuşucu-dinleyici bağlamında
incelemek; yani dilin belli bir zaman-uzam bağlamında içinde üretilmiş bir sözce ya
da metin olarak nasıl incelenebileceğini araştırmak demektir (Ruhi, 2009: 14). Sözen
(1999, 28)’e göre söylem, yalnızca dille birlikte düşünülebilir ve yalnızca dil olarak
mümkündür. Cook, (1989:6) dilin incelenmesine ilişkin ise iki ayrı görüş ileri sürer.
Bunlardan birincisi: “Dili soyut olarak ele almakta ve dilin kurallarını incelemektedir”.
İkincisi ise: “dili iletişim bakımından ele almakta ve herhangi bir şeyin tutarlı (coherence)
olarak nasıl iletildiğini analiz etmektedir”. Bu çerçevede dilin kullanımıyla ilgili olan ikinci
görüş, söylem kavramına, karşılık gelmektedir. Başka bir deyişle, söylem kavramıyla, dilin
kullanımı, yani dille yapılan iletişim kastedilmektedir .

Söylemin önemine vurgu yapan Potter ve Wetherell (1987, aktaran Ekşi ve Çelik,
2008: 111)’e göre “dil sosyal bir fenomendir. Sadece bireylerin değil bunun yanı sıra
kurumların ve sosyal oluşumların özel anlamları ve değerleri vardır ve tüm bunlar
dille ve sistematik yollarla ifade edilir. Metinler, iletişim ürünü olan dil birimleri ile
ilişkilidir ve okuyucular/dinleyiciler pasif alıcılar değillerdir”.
Söylemler, dilin objektif/nesnel durumlarını açıklamaz; onlar sosyal hayatın
verileridir (Sözen, 1999: 28). Wood ve Kroger, (2000 aktaran Ekşi ve Çelik, 2008:
112 ) dilin sosyal hayattaki yerini şöyle izah eder:
Dil, iletişimin basit bir tanımı ya da aracı değildir aksine sosyal bir pratiktir, bir şeyleri
yaratma sürecidir. Dil sosyal yaşamın merkezindedir ve yaşamı oluşturucu bir özelliğe
sahiptir. Konuşmalar sürekli ve aralıksız bir şekilde sosyal dünyayı yaratır, bu açıdan dil ne
olup bittiğini anlatan basit bir yansıtıcısı değildir.

Söylemi, bir konuşmanın altı olarak sınırlandırmak dilin toplumsal, boyutunu göz
ardı etmekle eş anlamlı olacaktır. van Dijk (1997: 2)’ e göre:
Söylem analizcileri, söylemin dil kullanımının bir biçimi olduğunu kabul etmekle birlikte,
söz konusu kavramı, dilin kim tarafından, nasıl, neden ve ne zaman kullanıldığı unsurlarını
kapsayacak şekilde geniş bir ölçekte kuramlaştırmaktadırlar. Bir kavramlaştırmaya göre
söylem, bir iletişim olayıdır. Buna göre insanlar söylemi, fikirlerini ve inançlarını iletmek
için kullanmakta ve bunu daha karmaşık yapıda olan toplumsal olayların bir parçası olarak
yapmaktadırlar. Bunun yanında insanlar kimi zaman dili kullanmanın veya fikirlerini ve
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inançlarını iletmenin ötesine geçerek etkileşim içerisine de girebilmektedir. Bu bağlamda
söylem kimi zaman sözel (verbal) etkileşim biçimi olarak da tanımlanmaktadır .

Söylem, yapıyı da kapsayan ama onun da ötesine geçen bir dilsel birimdir
(Günay, 2013:28). Her, söylem bir vericiyi ve alıcıyı var sayar. Her söylemin bir
öznesi, bir alıcısı ve konusu vardır. Söylem, her şeyden önce konuşan öznenin “benşimdi-burada” biçiminde ortaya konulan sözcelemenin belirtilmesidir (Günay,
2013:25). Söylem, sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik alanlar gibi sosyal hayatın diğer
yönleriyle de ilişkilidir (Sözen 1999: 20).
Söylem bu yönüyle eylemlerin, inanç ve anlayışların çerçevesini oluşturan kültürün
de bir bölümüdür. Çünkü iletişimi ve söylemi anlamlı kılan toplumsal bağlam kültür
tarafından şekillendirilmektedir (İşkar, 2014: 14).
İnsanların dil kullanımları sosyal bağlamlarda gerçekleşir. Bir söylemde sarfedilen
sözcüklerin maddi kapsamları, ancak bir bağlam içinde mübadele edilebilir. Söylemler
boşlukta durmaz; bir bağlam içinde gelişir, diğer söylem ve bağlamlarla ilişkiye girer ve
dışsallaşır. Söylemler, anlatımlar toplamının bir yerinden çıkarılması değil, bir sosyal
bağlamda hareketi sağlayan, bağlamca belirtilen ve bağlamın varlığını devam ettiren ifadeler
ve cümle gruplarıdır (Mills, 1997:11 aktaran Sözen, 1999: 27)

Söylem belirli kurallar, terminoloji ve konuşmalardan oluşan sistematik dilsel
düzenleri betimlemek üzerine kullanılan bir kavram olarak kategorize edilir
(Tonkiss, 2006 den aktaran İşkar, 2014: 16).
Söylem bir iletinin tüm boyutlarını, sadece iletinin içeriğini değil, onu dile getireni (kim
söylüyor), otoritesini (neye dayanarak), dinleyiciyi (kime söylüyor?) ve amacını (söyleyenler
söyledikleri ile neyi başarmak istiyor) kapsar. Söylem belirli bir zaman dilimi içinde belli
insan grupları arasında olan ve diğer insan grupları ile ilişkili olarak geliştirilen fikirleri,
ifadeleri ve bilgileri içerir. İktidarın uygulanması böyle bir bilginin kullanımına yöneliktir.
Söylem, konuşma ve sohbet de dâhil olmak üzere tüm iletişim biçimlerini kuşatır. Bununla
birlikte sohbet ve konuşma münhasır söze dökülen önermelerle sınırlı değildir, günlük
uygulamalar içinde sosyal dünyayı görme, sınıflandırma ve ona tepki verme yollarını da
kapsar (Punch, 2005 aktaran Ekşi ve Çelik, 2008: 99-117).

Fairclough, (2003: 174 aktaran İşkar, 2014: 16-17) söylemin, toplumsal pratiklerde
kendini göstermesini kabaca üç şekilde açıklar:
Bunlardan birincisi, bir pratikteki toplumsal etkinliktir. Burada söylem, bir işin parçası olarak
(bir mağazada tezgâhtarlık yapmak ya da ülke yönetiminde görev almak gibi), dili özgün bir
şekilde kullanma şeklinde kendini göstermektedir. İkincisi, söylemin toplumsal temsillerde
kendini göstermesidir. Toplumsal aktörler kendi pratiklerinin temsilleri oldukları kadar, diğer
pratiklerin temsillerinin de ürünüdürler. Toplumsal aktörler diğer pratikleri yeniden
bağlamlaştırırlar; yani bunları kendi pratiklerine dâhil ederler. Söylemin kendini gösterdiği
bir diğer form ise, kimliklerin oluşturulmasındaki var olma biçimidir.

Sözen (1999: 20), söylemi batılı bir felsefenin ürünü olarak görür ayrıca Sözen
(1999: 20), söylemi, basit olarak kullanılan dil ve dil pratiği olarak değerlendirir. Dil
kullanımı, sadece dilbilimin geleneksel öğeleri (cümle, paragraf, metin vb.) ile sınırlı
değildir. Sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik alanlar gibi sosyal hayatın diğer
yönleriyle de ilişkili olan söylem; ideoloji, bilgi, diyalog, anlatım, beyan tarzı,
müzakere, güç ve gücün mübadelesiyle eyleme dönüşen dil pratiklerine ilişkin
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süreçlerdir. Bir süreç olarak söylem, anlatım ve konuşma eylemlerinin içsel
kurallarıyla düzenlenir (Sözen, 1999: 20).
2.2.

Söylem Kavramına İlişkin Farklı Yaklaşımlar

2.2.1.

Dilbilimsel Söylem Analizleri

Dilin ideolojik anlamda ele alınması Yapısalcılık Okulu ile birlikte gündeme
girmiştir (Selçuk ve Şeker, 2012: 27). Smith (2007: 136) “Yapısalcıların dil bilimine
temel etkisini dili kültüre benzeterek açıklar. Dil kelime ve ses gibi öğelerden oluşur.
Bunlar arasında ki ilişkiler dilin anlama dönüşmesini sağlar”. Yapısalcılar, dil ve söz
arasında bir ayrıma gider. Sözü, dilin bireysel gerçekleşme biçimi, dil kullanımı
olarak tanımlar ve bu alanı bilimsel çalışmanın dışında tutarlar. Dil ise kendi içinde
kurallara sahip yapısal bir bütünlük olarak bilimsel incelemenin nesnesi haline gelir
(Akca, 2009: 83).

Dil yapısının öğeleri işaretlerdir ve Yapısalcılığın kurucu

moment’ini sağlayan bu işaret kavramıdır (Coward ve Ellis, 185: 28)
Wood ve Kroger’e göre, (2000, aktaran Ekşi ve Çelik, 2008: 99) “dil sosyal
yaşamın merkezindedir ve yaşamı oluşturucu bir özelliğe sahiptir. Konuşmalar
sürekli ve aralıksız bir şekilde sosyal dünyayı yaratır, bu açıdan dil ne olup bittiğini
anlatan basit bir yansıtıcısı değildir” .Günay (2013: 37)’a göre “toplumsal olarak çok
yönlü, pek çok sırları, saklı yönleri bulunan ve bir kurum niteliği taşıyan dilin,
söyleme dönüşmesi, bireysel kullanımı belirtir. Bir dil ancak onu konuşan bireylerin
düşüncesinde vardır. Bu da dilin toplumsal gerçek olduğunu belirtir”. Potter (1996,
Ekşi ve Çelik, 2008: 99)’a göre:
Dil, bireylerin kendilerini ifade edebilme ve diğer insanları anlayabilmeleri için bireye
gerekli olan bakış açısını sunan bir nesnedir ve dilsiz bir dünya anlam bakımındım eksiktir.
Metinler, iletişim ürünü olan dil birimleri ile ilişkilidir ve okuyucular/dinleyiciler pasif
alıcılar değillerdir. Dil sadece basit bir temsil ya da yansıtma aracı değildir. Dil değişik
fonksiyonları içeriğinde barındıran karmaşık sistemler bütünüdür der.

Holliday (1986:2 aktaran Sözen, 2009: 29):
Sosyal gerçekliğin (veya kültürün) semiotik bir yapı olduğunu öne sürerken, dilin kültürü
temsil eden semiotik bir sistem olduğunu ifade eder. Sosyal semiotik olarak dil
formülasyonu, bir sosyo-kültürel bağlamda yorumlayan dil anlamına gelir (dilin kendisi bir
yorumdur).Dil cümlelerden değil metin yada söylemlerden kurulur .

Dil toplumsal ve uzlaşımsal bir kurumdur. Dil, hem düşünceye hem de sese aralarındaki bağlantıyı sağlarken- kendi biçimsel koşullarını da kabul ettirmiş olur
(Ekşi ve Çelik, 2008: 100) Dil bir toplumsal gösterimler bütünü üzerine kurulmuştur,
çünkü bireylerin her birine kendini zorla kabul ettirir, bireyden önce vardır ve
bireyden sonra yaşayacaktır (Günay, 2013: 37). De Saussure (1985: aktaran Ekşi ve
Çelik, 2008: 104) göre:
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Dil ile düşünce birbirinden ayırt edilemez. Sözcüksel anlatımdan soyutlanarak ele alındığında
düşünce, ruhbilimsel açıdan biçimlenmemiş, ayrımsız bir yığındır. Dil, biçimlenmemiş iki
yığın arasında (işitsel imgeler ve düşünce arasında) oluşurken, kendi biçimlerini yaratır. Ne
ses düşünceden ayrılabilir, ne de düşünce sesten. Bu açıdan dilbilim bu iki düzeyde bağlanan
öğelerin birleştiği sınır bölgesinde yer alır. Dil sözün tersine gerçek bir nesne değildir;
potansiyel, gizil imkânlar bütünüdür.

Potter ve Wetherell (1987 aktaran Ekşi ve Çelik, 2008: 110) söylemin önemine vurgu
yaparak, “dili sosyal bir fenomen olarak tanımlar. Sadece bireylerin değil bunun yanı
sıra kurumların ve sosyal oluşumların özel anlamları ve değerleri vardır ve tüm
bunlar dille ve sistematik yollarla ifade edilir. Bu bağlamda söylem, yapısal ve
içeriksel tutarlılığı olan ve sosyal bağlamda bireylere anlamı inşa etmeye olanak
tanıyan dilsel malzemenin araçları olarak görülmektedir.
Sözen (1999: 27-33)’e göre:
Dil, iletişimin basit bir tanımı ya da aracı değildir aksine sosyal bir pratiktir, bir şeyleri
yaratma sürecidir. Dil toplumsal ve uzlaşımsal bir kurumdur. Dil, hem düşünceye hem de
sese -aralarındaki bağlantıyı sağlarken- kendi biçimsel koşullarını da kabul ettirmiş olur.
Düşüncede dilin ortaya çıkmasından önce hiçbir şey belirgin değildir. Dilin düşünceye karşı
üstlendiği görev, kavramların anlatımı için özdeksel bir ses aracı yaratmak değil, düşünce ile
sese aracılık etmektir. Dil, söze (bireysel kullanıma) olanak tanıyan uzlaşımsal bir kurumdur,
yani onu konuşan tarafından, üzerinde anlaşılmaya varılmış olmasından başka bir gerçeklik
koşulu yoktur. Söylem, yalnızca dille birlikte düşünülebilir ve yalnızca dil olarak
mümkündür .

Dilbilimsel söylem analizleri, eleştirellikten uzak olup geleneksel olarak dilbilim
alanında kullanılan, özellikle konuşma analizi, varyasyon analizi, konuşma eylemi
kuramı, iletişim etnografisi, etkileşimsel

toplum dilbilimi, ve pragmatik gibi

yaklaşımlarda kullanılan analiz tarzını kapsamaktadır. Bu

yaklaşımlarda kendi

aralarında yapısalcılık ve işlevselcilik ölçütleri bakımından, formalist ve işlevselci
olarak iki alt türe ayrılmaktadır (Evre, 2009: 109)
2.2.2.

Formalist Söylem Analizleri

Formalist söylem analizi biçimseldir. Metodolojik olarak işlevden çok yapıya
öncelik verir. Metnin yapısı ana analiz konusudur. Metin üzerinden dilin yapısal
birimleri ve bu birimlerin arasındaki ilişkileri inceler. Konuşma analizi ve varyasyon
analizi, Formalist söylem kuramları arasında önde gelmektedir (Evre, 2009: 109-110)
2.2.2.a.

Konuşma Analizi

En az iki katılımcının konuşmasını ve bu katılımcılar arasında ki etkileşimi
inceleyen analiz yöntemidir. Konuşma analizi, etkileşimin yapısal olduğunu
varsayar. Konuşma analizi genellemeler yapmak yerine katılımcıların ürettiği
birimler, kalıplar ve kuralların oluşturulması üzerinde durmaktadır. Konuşma analizi,
konuşma içinde tekrarlanan kalıplar, dağılımlar ve düzenlenme biçimleri üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Yapısal bir çerçeveden hareketle dilbilimsel yapı düzeyinden çok
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sözceler arasındaki ilişkiler düzeyinde bir analiz yürütür. Katılımcılar arasındaki
spesifik özelliklerin açığa çıkartılabilmesi için ardışık düzenlilikler ve kalıplar
keşfedilmeye çalışılır. (Evre, 2009: 110)
2.2.2.b.

Varyasyon Analizi

Dilbilimsel

faktörlerin yanında toplumsal faktörleri de dikkate alır. Ayni

konunun farklı şekillerde ifade edilmesini sağlayan kalıplar inceleme alanındadır.
Özetle ifade edilecek olunursa, dilbilimsel bir biçimin, hangi biçimle yer değiştirdiği
keşfedilmeye çalışılır. Varyasyon analizi de, konuşma analizi gibi yapılar
arayışındadır ancak yapıların türü ve yapılar içindeki birimler açısından farklılaşırlar.
Varyasyon analizi çalışmalarının analiz ettiği söylemsel yapı her şeyden önce, gerek
monolog (anlatılar, listeler), gerekse diyalog (soru-cevap) niteliğindeki metinler
içerisinde aranmaktadır. Monolog içerisindeki yapılar, özerk bir söylem birimi içinde
aranırken, diyalog içerisindeki yapılar, birbiriyle bağlantılı olan eylemler ve tepkiler
düzeyinde analiz edilmektedir. (Evre, 2009: 110)
2.2.3.

İşlevselci Söylem Analizleri

İşlevselci Söylem Analizleri söylemi, formalist yaklaşımlardan farklı olarak
yapıdan çok işlev bakımından ele almaktadır.

Formalist analiz türlerinden

ayrıştıkları diğer bir nokta ise dile ilişkin kavrayışındaki işlevsel yaklaşımlardır.
Formalistlere göre dil zihinsel bir fenomendir. İşlevselciler ise dili toplumsal bir
fenomen olarak değerlendirir. Bu bakış açısından bakıldığında formalist söylem
analizleri dili özerk bir sistem olarak ele alır. İşlevselci analizler ise dili toplumsal
işleviyle ilişkili olarak inceler (Evre, 2009. 111). Bu bağlamlardan hareketle söyleme
yönelik bütün işlevselci yaklaşımların, esas itibariyle dilin kullanımlarıyla
ilgilendikleri rahatlıkla söylenebilinir.
2.2.3.a.

Konuşma eylemi kuramı

Konuşma eylemi kuramı John Austin ve John Searle tarafından geliştirilmiştir.
Her iki kuramcı da dilin aslında eylem üretmeye yönelik olduğu varsayımından
hareket ederek anlam ile eylemin dille olan ilişkisi üzerinde durmaktadır (Evre,
2009: 111). Bu kuram, iletişimsel eylemin gerçekleştiği cümleleri analize tabi tutmak
için dilin işlevini ele alır. Başka bir değişle konuşma eylemi metnin ve bağlamın
incelemesinde açığa çıkarılır. (Evre, 2009: 111).
2.2.3.b.

İletişim Entnografisi

Konuşma eylemi kuramının esas geliştiricisi, Dell Hymes’tir ancak düşünsel
köklerinin ilk adımları Edward Sapir’e kadar uzanır. İletişim Entnografisinin
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söyleme yönelik yaklaşımı, antropoloji ve dilbilimine dayanmaktadır. Bu kuramda
iletişimin çeşitli biçimleri ve işlevleri analiz edilmektedir. Bu çerçevede analiz
edilen iletişim kalıpları, kültürel bilgi ve davranışın bir parçası olarak kavranmakta
ve iletişim imkanları ve pratiklerinin çeşitliliği kabul edilmektedir (Evre, 2009: 111112). Bu yaklaşım, dilin hem kişisel hem de toplumsal kültürel işlevleri üzerinde
yoğunlaşmak için dilin toplumsal ve kültürel yaşamın bir parçası olduğu inancı ile
hareket eder.
2.2.3.c.

Etkileşimsel Toplumdilbilimi

Etkileşimsel Toplumdilbilimi özellikle antropoloji, sosyoloji, ve dilbiliminden
beslenmektedir. Bu kuram dilbilimci antropolog John Gumperz ile sosyolog Erving
Goffman tarafından geliştirilmiştir. Etkileşimsel toplumdilbilimi, dili toplumsal ve
kültürel bağlamda ele almaktadır. Buna göre insanlar ortak dilbilgisi kurallarını
paylaşmakla birlikte, ne söylediğini farklı biçimlerde bağlamsallaştırabilmekte ve
dolayısıyla farklı mesajlar üretebilmektedirler (Evre, 2009: 112).

Gumperz dili

toplumsal ve kültürel olarak inşa edilmiş bir sembol sistemi olarak görmektedir.
Goffman ise anlamın yorumlanmasına ilişkin ön kabulleri sağlayan toplumsal ve
kişilerarası bağlamların biçimi ve anlamın anlaşılmasını, betimlenmesini olanaklı
kılan sosyolojik çerçevesiyle etkileşimsel toplumdilbiliminin gelişmesine katkıda
bulunmuştur. Dile daha çok işlevsellik bakımından yaklaşan etkileşimsel
toplumdilbilimi, dilin, kültürün, ve toplumun temelinde esas itibariyle etkileşimin
bulunduğu varsayımıyla, söylem kavramını toplumsal bir etkileşim olarak
kavramaktadır. (Evre, 2009: 112)
2.2.4.

Pragmatik

Anlamın nasıl üretildiği sorunsalıyla ilgilenen Pragmatik yaklaşım Türkçede
“edimbilim” olarak karşılık bulur. Bu yaklaşımla ilgili olarak farklı görüşler olmakla
birlikte genel olarak göstergeler ile kullanıcılar arasındaki ilişkiyi ele alır. Morris
1938 yılında yaptığı bir tanımla Pragmatik yöntemini, göstergebilimin bir dalı olarak
değerlendirmiştir. Morris’e göre göstergelerin incelenmesinde üç yol vardır.
Göstergelerin birbirleriyle olan biçimsel ilişkilerini inceleyen sözdizimi (syntax),
ikincisi göstergelerin kullanıldıkları nesnelerle nasıl ilişkilendirildiklerini inceleyen
anlambilim (semantics) ve üçüncüsü ise göstergelerin yorumlayanlarla olan
ilişkilerini inceleyen pragmatik alanlardan oluşmaktadır (Evre, 2009: 113). Diğer
yandan konuşmacının niyet ettiği anlam ile işbirliği ilkesine ilişkin fikirleri, H. P
Grice tarafından geliştirilerek pragmatikin gelişmesine katkıda bulunmuştur. H. P
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Grice’in pragmatik anlayışının daha çok konuşmacıların metin içindeki ardışık
tercihlerini kısıtlayan ve dinleyicilerin konuşmacıların niyetlerini fark etmelerine
imkan veren ilkeler demeti üzerinde yoğunlaştığı söylenebilinir. Başka bir değişle,
pragmatik yaklaşımın rasyonel olarak temellendirilen iletişime ilişkin önermiş
olduğu

genel

ilkeler

demeti

çerçevesinde,

bir

metinde

verilen

bilgiyi

düzenleyebilmek ve kullanabilmek için toplumsal bağlamın bilgisi de dahil olmak
üzere, ne söylendiğinin ötesinde dünyaya ilişkin arka plan bilgisini de dikkate almak
gerekir. Grice’ın pragmatik yaklaşımına göre, katılımcıların iletişimini oluşturan
işbirliği bağlamı; bilgi, metin ve durumu içermekte olup, anlamın üretilmesini
sağlayan çerçeveyi sunmaktadır (Evre, 2009: 113).
2.2.5. Eleştirel Söylem Analizi
Eleştirel söylem analizinin

birbiriyle bağlantılı çeşitli özellikleri bu alanda

çalışmada bulunan araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır. Özellikle van Dijk’in
yaptığı

çalışmalarda

iktidarın

kötüye

kullanımı

ve

bundan

kaynaklanan

adaletsizlikler ile eşitsizliklere ilişkin söylemsel boyutlarda ilgilenme, eleştirel
söylem analizinin esas ölçütü olarak görülmüştür. van Dijk bu alanda yaptığı
çalışmalarda birtakım ilkelerin altını çizerek belirli prensipler belirlemiştir. van
Dijk’e göre eleştirel söylem analizinin inceleme alanına tahakküm ve eşitsizlik gibi
toplumsal sorunlar girer. Bu sorunların incelenmesi söylem analizi ile daha iyi
anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Eleştirel söylem analizi, toplumsal sorunların

karmaşıklığı ve çeşitliliğini hesaba katarak, çeşitli disiplinlerden yararlanmakta ve
dolayısıyla çok disiplinli bir yaklaşımdan hareketle tahakküm ile söylem arasındaki
karmaşık ilişkileri analiz etmeye girişmektedir (Evre, 2009: 136). Eleştirel söylem
analizinin diğer bir özelliği ise bu analizin doğrudan sosyo-politik duruşa
yaslanmasıdır. Kuramsal oluşumunun ve analizinin her evresinde olmasa da, eleştirel
söylem analizi, nihai olarak politik bir nitelik taşımaktadır. Bu bahsedilen politik
amaç toplumdaki tahakküm ve eşitliksizlikleri eleştirel bir anlayışla değiştirmeye
çalışmaktır. Bu bağlamda özellikle siyasal elitlerin eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri
nasıl uyguladıkları, sürdürdükleri, meşrulaştırdıkları, izin verdikleri veya göz ardı
ettikleri eleştiriler olarak analiz edilmektedir (Evre, 2009: 136).
Wodak, (2008:14-15 aktaran Evre, 2009: 137-138) eleştirel söylem analizinin
ana özelliklerini ayrıntılı olarak şöyle vurgular:
1.

Eleştirel söylem analizi disiplinler arası bir yaklaşımdır. Batılı toplumlardaki sorunların
karmaşık olduğu ve tek bir perspektif içerisinde anlaşılamayacağı varsayımından hareketle,

21
çeşitli disiplinlerdeki kuramlardan yararlanılmakta ve geleneksel disiplinlere ait
araştırmacıların takım çalışması teşvik edilmektedir.
2. Bu yaklaşım toplumsal sorunlara yöneliktir. Belirli dilbilimsel konulara odaklanmak yerine
ırkçılık, kimlik, toplumsal değişim gibi toplumsal sorunlar, esas araştırma konusunu
oluşturmaktadır.
3. Bu yaklaşımın yararlandığı kuramlar ve yöntemler eklektiktir. İnceleme nesnenin
anlaşılmasında ve açıklanmasında çeşitli kuramlara ve yöntemlere başvurulmaktadır.
4. Söz konusu yaklaşım incelenen nesneye ilişkin daha ayrıntılı analiz ve kuramlaştırma
yapmak için alan çalışması ve etnografiden de yararlanmaktadır. Bu şekilde herhangi bir
verinin kurama uydurulmasından kaçınılmakta ve hem aşağıdan yukarıya doğru hem de
yukarıdan aşağıya doğru yaklaşımlara aynı anda başvurulmaktadır.
5. Bu yaklaşım, kuram ile ampirik veri arasında sürekli gidip gelmektedir.
6. Söz konusu yaklaşım gerek çeşitli türlerle kamusal mekanları, gerekse metinler arası ve
söylemler arası ilişkileri incelemektedir. Bu çerçevede yeniden bağlamsallaştırma; türler,
konular veya argümanlar arasında bağlantı kurmanın en önemli sürecini oluşturmaktadır.
Örneğin postmodern toplumlarda “zaman”, “mekan” veya “kimlik” anlayışları dönüşüme
uğramakta ve ağırlıklı olarak melez ve yenilikçi türler ön plana çıkmaktadır.
7. Tarihsel bağlam her zaman analize tabi tutulmakta ve söylemlerin veya metinlerin
yorumlanmasıyla bütünleştirilmektedir.
8. Analiz kategorilerin ve araçları bütün bu evrelere ve prosedürlere olduğu kadar, inceleme
nesnesine göre de tanımlanmaktadır. Bu ise, eklektizm kadar pragmatizmi de gerekli
kılmaktadır. Eleştirel söylem analizi içerisindeki farklı yaklaşımlar, ağırlıklı olarak sistemsel,
işlevsel dil bilimi (İngilizce: Systemic Functional Linguistics) olmakla birlikte, farklı dil
bilimi kurallarından yararlanmaktadır.
9. Büyük kuramlar, temel olarak hizmet edebilir. Ancak, belirli analizlerde orta ölçekli
kuramlar amaca daha iyi hizmet etmektedir. Sorun yönelimli bu yaklaşım, orta ölçekli
kuramların kullanılmasını ve sınanmasını gerekli kılmaktadır.
10. Eleştirel söylem analizi, pratik ve uygulamayı amaçlamaktadır. Öncelikle, sonuçların ortaya
çıkarılması ve ikinci adım olarak da belirli söylemsel ve toplumsal söylemlerin değişimi
hedeflenmektedir.

2.3.
2.3.1.

Analitik Çerçeve: van Dijk’in Eleştirel Söylem Analizi
van Dijk’ in Söylem Analizi

Teun A. van Dijk, 7 Mayıs 1943 yılında Naaldwijk, Hollanda’da doğmuştur.
Fransız Dili ve Edebiyatı ve Edebiyat Kuramı alanlarında Amsterdam Free
University’de lisans daha sonra yüksek lisans dereceleri alan van Dijk, yine aynı
üniversitede dilbilim alanında doktora yapmıştır. Aynı zamanda, Strasbourg, Paris ve
Berkeley’de de öğrenim görmüştür. İlk araştırmaları edebiyat alanındaki dilbilim
üzerine olmakla birlikte, kısa süre sonra “metin gramerinin” geliştirilmesi ve söylem
pragmatiğine yönelmiştir (Teun A. van Dijk Eleştirel Söyle Çözümlemesi,
[12/110/2016]) . van Dijk’ın çalışmalarının çoğu, 1980’ler Avrupa’sında haberlerle
üretilen ırkçılık ve etnik önyargı konularına odaklanır (Sözen, 1999, 124). Haberlerin
çözümlemesinde eleştirel söylem analizi yönteminden yararlanmıştır (Fairlclough ve
Graham, 2003: 186’dan aktaran Selçuk ve Şeker, 2012: 13). Eleştirel söylem
analizinde teorik düzenleme, tanımlama, problem formülasyonu ve uygulamalarının
sıkı bir şekilde iç içe geçtiği ve bu öğelerin karşılıklı olarak birbirlerini etkilediği
açıkça belirtilmektedir (van Dijk, 2001’den aktaran Aygül, 2012: 194). Haber
çözümlemelerinde oldukça ilgi gören van Dijk’in söylem analizi yöntemi, söylem
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kuramına dayanır ve metni, anlama ve üretim düzeylerini de dikkate alarak analiz
eder (Dursun, 2001:104). van Dijk (1999:331):
Söylemi toplumsal bağlamda dil kullanımının metinsel biçimi olarak tanımlar. Söylem
iktidarı oluşturmak için zihinsel denetimi kurmanın bir yoludur. İktidarın uygulanması kadar
korunması ve meşrulaştırılması da söylem ile gerçekleştirilir. Söylem yoluyla toplumsal
denetim uygulamak için söylemin denetlenmesi veya doğrudan üretimi şarttır. Bu nedenle
iktidar ve güç sahipleri söylemi üretmek için çabalar ve bu yollarla güçlerini ve iktidarlarını
kurar, sürdürür ve meşrulaştırır.

Eleştirel söylem analizi, toplumsal sorunların karmaşıklığı ve çeşitliliğini hesaba
katarak, çeşitli disiplinlerden yararlanmakta ve dolayısıyla çok disiplinli bir
yaklaşımdan hareketle tahakküm ile söylem arasındaki karmaşık ilişlileri analiz
etmeye girişmektedir (Evre, 2009: 136). van Dijk (1999: 281) “Söylemin ideolojik
yeniden üretim olduğunu belirtir”. van Dijk (2003: 13 aktaran Selçuk ve Şeker, 2012:
34)’e göre “söylem ideolojinin yeniden üretiminde ve günlük ifadelerde vazgeçilmez
bir rol oynar”. van Dijk, (Fairclough ve Wodak, 1998: 265-266’dan aktaran Sözen,
1999: 124), ayrıca eleştirel söylem analizini; “söylem yapılarını etkileyen toplumsal
yapıları da göstermede başarılı olmuş bir yaklaşım” olarak ele alır. Fairclough ve
Wodak (1998: 261’den aktaran Sözen, 1999: 144):
Söylem analizindeki eleştirel boyutun, gündelik hayat eleştirisinin bir tekrarı olmadığını,
analizin dil teorileri ve dil analizlerinin metodolojilerine dayandığını ve analizin, alelade
tecrübelerin ötesine giden derinlikli sistematik araştırma kaynaklarına sahip olduğunu
vurgular.

van Djik’in kuramsal yaklaşımı, esas itibariyle, söylem, biliş (cognition) ve
toplum arasında bağlantı kurarak, iktidarın kötüye kullanımının, tahakkümün,
eşitsizliğin ve adaletsizliğin toplumsal ve siyasal bağlamdaki söylemsel boyutlarını
incelemektedir (Evre, 2009: 136). Sancar, (2008: 140-142) van Dijk’in, iktidarı,
toplumsal gruplar arasındaki ilişkinin özelliği olarak değerlendirdiğini ve esas olarak
iktidarın iletişim içindeki etkileşimde oluştuğunu belirtir. Toplumsal iktidarın dilsel
pratikler aracılığıyla kurulduğu ve yeniden üretildiği tezinden hareketle van Dijk,
söylemin yapıları ve iktidarın yapıları arasındaki ilişkileri analiz eder ve söylemsel
iktidar biçimlerini (söylemsel formasyonları) açığa çıkarmayı amaçlar. Bu çerçevede
sözel iletişim, konuşma tarzları ve metinler başta olmak üzere her türlü iletişimsel
olgu içerisindeki hangi yapıların, stratejilerin ve edimlerin iktidar konumunu
yarattığı araştırılır (Sancar, (2008: 140-142).van Dijk, (1993a:249-250’den aktaran
Evre, 2009:139) eleştirel söylem analizini bir başka tanımında şöyle ifade eder:
Söylemin, tahakkümün (yeniden) üretilmesinde veya tahakküme meydan okumasında
oynadığı role odaklanmaktadır. Burada ifade edilen tahakküm kavramı, toplumsal iktidarın
elitler, kurumlar veya gruplar tarafından toplumsal eşitsizliğe yol açacak biçimde
kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Eleştirel söylem analizi, tahakkümün yeniden üretilme

23
sürecinde, metnin, konuşmanın, sözel etkileşimin veya iletişim olayının yapılarını,
stratejilerini veya diğer özelliklerini analiz etmeye girişir.

van Dijk’ın haber metinleri üzerinde yaptığı bilişsel söylem analizleri ve söylemin
bağlamını hesaba katarak incelemesi, söylem analizi açısından oldukça önemlidir.
Eleştirel söylem analizinde araştırmacılar belirli bir sosyal probleme odaklanır. van
Dijk bu sosyal problemlere aldığı pozisyonu şu şekilde açıklar:
Eleştirel söylem analizi; sosyal ve politik bağlamda, metin ve konuşma ile meşrulaştırılmış,
yeniden üretilmiş ve diriltilmiş sosyal gücün kötüye kullanımının, tahakkümün ve eşitsizliğin
yollarını çalışan bir çeşit söylem analizi araştırmasıdır. Bu muhalif araştırma ile eleştirel
söylem analizi; sosyal eşitsizliği anlamak, ortaya çıkarmak ve sonuçta sosyal eşitsizliğe
direnmek isteyen bir duruş alır. (van Dijk, 2001’den aktaran Aygül, 2012: 196-197).

van Dijk yöntemi dilin gramerine duyarlı olarak haberi makro ve mikro yapılarında
inceleyen bir yaklaşımdır. van Dijk’e göre söylem yoluyla toplumsal denetim
uygulanmasının önemli bir şartı söylemin denetimi ve bizzat üretimidir. Bu nedenle
van Dijk oluşturduğu söylem çözümlemesi yönteminde, söylemin üretilme pratikleri
üzerine daha fazla yoğunlaşmaktadır. Günlük gazetelerin neredeyse hepsinin ilk
sayfalarında görsel öğelerin öne çıktığını ve yazılı dilin kaybolduğuna işaret eden
van Dijk, mikro yapılarda haberi destekleyen unsurların önemine vurgu yapmaktadır.
Ayrıca haber söylemini ele alırken kullandığı makro ve mikro yapıların sınırlarını
çok geniş tutan van Dijk, uluslararası haberlerin yapısı üzerine yaptığı çalışmasında
tüm dünya ülkelerinin haber ajanslarına bağımlılığını ortaya koymuştur (Gölcü,
2009: 87’den aktaran İşkar, 2014: 66).
van Djik’in yaklaşımının kuramsal olarak, mikro yaklaşımlar ile makro
yaklaşımlar arasında bir köprü oluşturmaya çalıştığı düşünülebilir. Bu bağlamda,
dilin kullanımı olarak gördüğü söylem, sözel etkileşim ve iletişim, toplumsal düzenin
mikro düzeyine aitken, toplumsal gruplar arasındaki iktidar, tahakküm ve eşitsizlik
gibi terimler makro bir analiz düzeyine aittir. van Dijk’e göre, mikro ve makro
düzeylerde

etkileşimin

bir

bütün

oluşturduğu

düşünülmektedir.

Mesela,

parlamentoda yapılan ırkçı bir konuşma, belirli bir durumdaki toplumsal etkileşimin
mikro düzeydeki bir söylemidir. Fakat, aynı zamanda bu söylem makro düzeydeki
ırkçılığın yeniden üretilmesinin bir parçasıdır (Evre, 2009:140). Nitelik ve nicelik
analizlerini birleştirerek Alman ve İngiliz basınında yer alan yüzlerce haberi
inceleyen van Dijk, günlük konuşmalarda açıklanan etnik önyargıların yanında,
entelektüellerin de ırkçılık üretiminde etkin rol aldıklarını fark eder. Medyadan gelen
mesajları birer konuşma ve metin tipi olarak analiz etmeyen “söylem analizi”,
sistematik ve aşikar bir şekilde, kitle iletişim araçlarının yaydığı “mesajların
yapılarını” anlatır. Söylem analizi mesaj yapılarını incelerken çeşitli bilişsel ve
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sosyo-kültürel bağlam özelliklerini kullanır. van Dijk’in söylem analizi, “önermeye
dayalı söylem analizi” şeklinde kabul edilebilir ve bu içerik analizine bir ilave ya da
alternatif olarak düşünülebilir (Sözen, 1999: 124)
van Djik, (1993a: 354’den aktaran Evre, 2009:140) mikro ve makro düzeyleri
birleştiren söylem analizi için çeşitli yollar önermektedir:
1.

2.

3.

4.

Üyeler – gruplar: Dil kullanıcıları, söylemi çeşitli toplumsal grupların, örgütlerin veya
kurumların üyeleri olarak kullanabilecekleri gibi, tam tersine gruplar da kendi üyeleri adına
hareket edebilirler.
Eylemler – süreç: Bireysel aktörlerin toplumsal eylemleri, grup eylemlerinin ve yasa yapma,
haber yapma veya ırkçılığın yeniden üretilmesi gibi toplumsal süreçlerin oluşturucu
parçalarıdır.
Bağlam – Toplumsal Yapı: Söylemsel etkileşim durumları benzer biçimde toplumsal yapının
parçalarıdır. Örneğin bir basın toplantısı, örgütlerin veya medya kuruluşlarının tipik bir
pratiğidir. Burada, “yerel” bağlam ile daha “global” olan bağlam birbirleriyle yakından
ilişkili olmakta ve söylemi sınırlandırmaktadırlar.
Kişisel ve toplumsal Biliş: Toplumsal aktörler olarak dil kullanıcıları, kişisel anılar, bilgi ve
kanaatler gibi hem kişisel, hem de bunların bir bütün olarak grup üyeleriyle paylaşıldığı
toplumsal bilişe sahiptirler. Her iki biliş türü de, bireysel üyelerin etkileşimini ve söylemini
etkilemektedir. Ancak, paylaşılan toplumsal temsiller, bir grubun kolektif eylemlerini
yönetmektedir.

Mora, (2011:16) van Dijk’in eleştirel söylem analizi ile ilgili şunları aktarır:
Söylemi ideolojik olarak inceler. Van Dijk, özellikle sosyal kognisyonlar üzerinde
durmaktadır. Bunlar; bilinçlilik, anlam üretimi ya da sezgi terimlerine karşılık gelmektedir.
Van Dijk, kognisyonları eylem olarak gördüğü için üzerinde durmaktadır. Eylem olan
kognisyonlar, mikro ve makro yapılar arasında ilişki kurmaya yardımcı olmaktadır. Mikro
yapılar, gazeteciler, göstericiler, azınlıklardır. Mikro yapılarla ilişkiye giren gazete, hükümet,
mahkeme gibi kurumlar da makro yapılardır .

van Dijk, (Sözen, 1999: 125) “haber metinlerini, haber metni analizi, metin
anlambilimi, yerel ve küresel bütünlük, etkiler, üst yapılar, haber şemaları, üslup ve
retorik, sosyal kognisyon ve sosyo-kültürel bağlam”ları inceleyerek keşfeder”.
van Dijk’in bu çerçevede söylem analizine getirdiği toplumsal biliş anlayışı, onu
diğer eleştirel söylem kuramcılarından farklı kılmaktadır. Ona göre toplumsal biliş,
toplumun mikro düzeyleri ile makro düzeyleri arasında, söylem ile eylem arasında,
birey ve grup arasında bir dolayımdır. van Dijk, toplumsal biliş kavramını, toplumsal
düzenlemelerin, grupların, ilişkilerin ve yorumlama, düşünme, iddia etme, anlam
çıkarma ve öğrenme gibi zihinsel işlemlerin toplumsal olarak paylaşılan temsilleri
anlamında kullanmaktadır (Evre, 2009: 141). Ona göre tahakkümün yeniden üretilme
süreçleri, sadece metin ve konuşmayı değil, grup üyelerinin paylaştıkları “toplumsal
zihin” temsillerini de içermektedir. Bu noktada toplumsal biliş, söylem ve toplum
arasında yer almaktadır. van Dijk toplumsal biliş konusunu üç gerekçeyle
açıklamaktadır: Birincisi, söylem esas itibariyle bireylerce üretilmekte ve
yorumlanmaktadır. Fakat, bireylerin bunu yapabilmesi, toplumsal olarak paylaşılan
bilgi ve inançlar sayesinde gerçekleşmektedir. İkincisi, söylemin toplumsal yapıları
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etkileyebilmesi, söyleme katılanların toplumsal zihinlerinden geçmektedir. Üçüncüsü
ise, toplumsal yapıların tam tersine söylem yapılarını etkileyebilmesi yine toplumsal
bilişten geçmektedir (Evre, 2009:141).
Bu çerçevede, eleştirel söylem analizi, tahakkümün nasıl (yeniden) üretildiğini
açığa çıkarmak için söylem yapılarına odaklanmaktadır. van Dijk, tahakkümün
söylemsel olarak yeniden üretilmesinde iki boyut ayırt eder:
1. Söylemin üretim süreciyle ilgili olan metin ve konuşmanın çeşitli yapılarının üretimindeki
tahakkümün üretilmesi, ifade edilmesi veya meşrulaştırılmasını içerirken:
2.Diğer boyut söylemin algılanmasıyla ilgili olup söylem yapılarını algılayanların
(toplumsal) zihinleri açısından doğurduğu sonuçlar veya işlevleri içermektedir. (van Dijk,
1993a: 259’den aktaran Evre 2009:141).

Bu bağlamda, tahakkümün söylemsel olarak yeniden üretilmesinin incelenmesinde,
hangi söylem yapılarına ve stratejilerine başvurulduğu önem kazanmaktadır. Örneğin
van Dijk (Evre, 2009:142) bir söylem türü olarak haberlerin bir takım yapısal
özelliklerinden söz eder. Haber metinleri, başlıklar, üst yapılar, dar anlam, stil, söz
dizemi ve retorik yapılarından oluşmaktadır.
van Dijk çalışması boyunca, haber metnine bir bütün olarak bakar. Bu önermelere dayalı bir
yaklaşım tarzıdır. Haberlere dayalı olarak sosyal ve politik konular hakkında konuşmamız,
birer söylem pratiğidir. Haber metni analizleri incelenirken; dünya hakkında ne olup bittiğine
dair sosyal ve politik inançların veya bilgilerin çoğunun gündelik haberlerden geldiği görülür.
Hem haberi yazan, hem haberi okuyan hem de söylem analizcisi, ilk olarak haberin anlamı ile
ilgilidir. Metin ne hakkındadır, ne demek istemektedir ve dil kullanıcıları için ne tür etkilere
sahiptir?” bu tip soruların büyük bir kısmı metin anlambilimi içinde cevaplandırılmaktadır.
Metin anlambilimi kelimeleri, cümleleri, paragrafları, veya söylemin bütününü yorumları
kurallarını ortaya koyar. Diğer önemli bir işlevi de, metnin yerel tutarlılığın (localcoherence)
ve küresel tutarlılığının (globalcoherence) sağlamasıdır. Bununla ilgili olarak van Dijk, temel
önermelerin haber metnini nasıl kuşattığı sorusunu sorarak çeşitli açıklamalarda bulunur.
Olayları belirleyen önermeler, metnin yerel tutarlılığın asıl durumlarından biridir; zaman,
durum, sebep ve sonuç arasında bağlantılar kurulur (van Dijk 1993’den aktaran Sözen,
1999:125).

Önermeler kavramsal olarak da birbirleriyle bağlantılıdır. Sözün gelişi, “ölüm”,
“düşman”, “bombalama”, vs. kavramları savaş haberlerinde birbirleriyle bağlantılı
kavramlardır. Haber metninde bazı bilgilerin okuyucu tarafından bilindiği varsayılır
ve bunlar metinde yer almaz. Bunlar metnin önermeleri ve kavramları arasında
kaybolan halkalardır. Halkalar metnin yerel bütünlüğüne, dünya hakkındaki bilgi,
inanç, ideoloji ve subjektif unsurların katılımını sağlar. Haber metninin/söyleminin
bir diğer unsuru küresel tutarlılığıdır. Metin bir anlam birliği (semanticunity) ne
sahiptir. Küresel tutarlılık, konularda ve başlıklarla ilgili sezgisel olarak ne
bildiğimizi ortaya koyar. Haber başlıkları metni özetler ve habere ilişkin en önemli
malumatı verir. Teorik ifadeyle başlıklar, anlama dayalı makro önermeler tarzında
tasvir edilir. Üslup, aynı olayın (haberin) farklı kelimelerle ifade edilerek metne
dönüştürülmesidir. Üslup seçimleri sosyal ve ideolojik etkileri açığa çıkarır, haber
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aktörleri ve olaylar; sosyal iletişimsel durumlar ve gazetecinin fikirleri hakkında bilgi
verir. Söylem analizi metin yapılarını incelemekle sınırlı kalmaz. “anlamlar”,
“fikirler” ve “ideolojiler” de açığa çıkarılır. Kognitif yaklaşım, olay hakkında metnin
sahip olmadığı fakat dil kullanıcılarının zihinsel sürecine ilişkin anlamları gösterir
(Sözen, 1999: 125-127).
Haberde kullanılan cümlelerin kısa ya da uzun, basit ya da bileşik ve etken ya da
edilgen olmaları ölçütünde yapılan çözümleme ile van Dijk, haberin ideolojik
doğasını ortaya koymaya başlar. van Dijk ideolojik söylemin, “bizim iyi şeylerimizi,
onların ise kötü şeylerini vurgulamak” şeklinde tezahür eden bu genel yaklaşımını
daha ince ideolojik analize imkân verecek şekilde yeniden formüle eder. van Dijk
tarafından “ideolojik kare” (dördül alan) olarak adlandırılan ve ideolojik söylem
analizine temel teşkil eden bu kavramsal alan şu 4 ilkeden oluşmaktadır (van Dijk,
2003: 57 aktaran İşkar, 2014: 78):
Bizim hakkımızda olumlu şeyleri vurgula.
Onlar hakkında olumsuz şeyleri vurgula.
Bizim hakkımızda olumsuz şeyleri vurgulama.
Onlar hakkında olumlu şeyleri vurgulama.

van Dijk (2001’den aktaran Aygül, 2012: 205) ideoloji ile ilgili olarak “İdeolojiler,
sosyal grupların temel sosyal temsilleridir. Her grubun benlik imajını temsil eden
şematik yapıları vardır” der. van Dijk’in söylem analizi çalışmaları, ideolojik söylem
analizinde yanlış bilinç ve yanlış inanç kavramlaştırması üzerinden ideoloji ve
söylem arasındaki ilişkiyi irdeler. Bu analiz çerçevesinde dilin kullanımı ile
söylemlerde ortaya çıkan genel düşünceler, toplumsal ve kültürel olarak paylaşılan
değerler, normlar ve tutumlar, kısacası ideoloji açığa çıkarılmaya çalışılır. van Dijk,
ideolojileri, “bir grubun kimliği, toplumdaki yeri, ilgileri ve amaçları, diğer gruplarla
olan ilişkileri, yeniden üretimleri ve doğal ortamları gibi karakteristik özellikleriyle
ilişkili olan ve toplumsal olarak paylaşılan inançlar” olarak tanımlar (van Dijk, 2003:
21). Bir gruba üye olmanın ve tek bir grup gibi hissetmenin ne anlama geldiğini
tanımlayan ve “temel grup benlik-şeması” olarak da adlandırılan “ideoloji şemasının
kategorileri” şunlardır (van Dijk, 2003: 28 aktaran İşkar, 2014: 77-7):
Üyelik ölçütleri: Kimler ait (değil)?
Tipik etkinlikler: Ne yapıyoruz?
Genel amaçlar: Ne istiyoruz? Bunu niçin yapıyoruz?
Kurallar ve değerler: Bizim için iyi ya da kötü olan nedir?
Durum: Ötekilerle ne tür ilişkilere sahibiz?
Kaynaklar: Kim(ler) grup kaynaklarımıza ulaşma hakkına sahip ?
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Sancar, (2008: 140-142) “van Dijk’in eleştirel analiz yönteminin imgeler,
tonlama tutarlılık, söz dizimi, (ön)varsayımlar, metaforlar (eğretileme), uslamlama
vb. konular üzerinden ideoloji-söylem ilişkisini sorguladığını belirtir” der.
van Dijk (2009b’den aktaran Şah 248)’ e göre:
Bir metinde, reklamda, afişte, haberde, vb. ortaya konulan söylem doğrudan bireyleri
etkilemez; bunu bağlam modelleri aracılığıyla yapar. Belirli durumlarda/olaylara ilişkin
bağlam modellerinin oluşturulabilmesi içinse bireylerin söz konusu durumlarına ilişkin
tanımları içeren sematik hafızaya yerleşen öznel zihinsel temsillerinin mevcut olması gerekir.

Haber metnindeki ikna edicilik özelliğini artıran olayın taraf ve tanıklarının yorum ve
sözel tepkilerinin olduğu dikkate alınır. Olayın gerçekten olduğunun göstergesi olan
fotoğraflar ve haberin inandırıcılığını artıran grafik, rakam ve sayısal verilerden
oluşan haber retoriği, haberin mikro yapısının öğeleridir. (İşkar , 2014: 69).
van Dijk haberleri yalnızca metinsel ve yapısal açıdan incelememiş, anlama ve
üretim düzeylerinde de çözümleme ve açıklama getirmiştir. van Dijk, (1993: 111’den
aktaran Sözen 1999: 125) metin anlambilimini şöyle izah etmiştir:
Hem haberi kaleme alan muhabir, hem haberi okuyan okur ve söylem analizcisi, birincil
olarak haberin anlamı ile ilgilenir. Metin ne hakkındadır, ne demek istemektedir ve dil
kullanıcıları için ne tür etkilere sahiptir? Bu tür soruların bir kısmına, metin anlambilimi
içinde cevap verilir. Metin anlam bilimi kelimeleri, cümleleri, paragrafları veya söylemin
bütününü yorumlama kurallarını formüle eder. Metin anlambiliminin önemli nosyonlarından
biri, metnin yerel tutarlılığı bir diğeri ise küresel tutarlılığıdır.

Söylem bağımsız bir yapıya sahip olmaması nedeniyle, üretim ve yorumlama
süreçleri açısından metnin sunulduğu bağlamın incelenmesi önemlidir (van Dijk,
2009a aktaran Şah, 2012: 210). Okuyucu, haberin anlamlandırılmasını, ezberlenmesi
ve yeniden üretimini ele alır. Haber metninin üretimi, yapısal, üretim ve anlama
düzeylerinde çözümlenir. Tüm bu ilişkiler yukarıda da izah edildiği üzere, geniş bir
sosyal bağlamda yer alır. Bu noktadan hareketle, van Dijk’ın çözümlemelerinde
küçük ve büyük ölçekli yapıların

neden bulunduğu anlaşılmaktadır. Bağdaşlığı

sağlayan anlamsal ilişkiler küçük ölçekli yapı düzeyinde çözümlenir. Küçük ölçekli
çözümleme söz dizim,

sözcük düzeyinde ki alıntılar ve haberlerin gerçekliğini

ortaya koyarak, doğrudan veya dolaylı bilgi sunumu gibi retoriği sağlayan birimler
üzerinde yoğunlaşır. Haber metinlerinin konu yapısı ve bunların kategorisel şeması
büyük ölçekli yapı çözümlemesi içerisinde yer alır. Konu en belirgin şekliyle haber
başlığı ve başlangıç paragrafında yer alır. Söylemin anlamsal bütünlüğünü yansıtan
haber başlıkları ve ilk paragraf van Dijk tarafından öznel olarak nitelendirilmektedir.
van Dijk, 2001 aktaran Aygül, 2012: 206) başlıkla ilgili olarak “söylemin makro
boyutunda başlıklar/temalar, insanların zihinsel modellerinin önem seviyesine bağlı
olarak neyi metnin ya da konuşmanın en önemli bilgisi gördüklerini etkiler” der.
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Başlıklar/ temalar ilk olarak bir söylemin ne olduğuna dair fikir sunar, söylem ile
analizinin birçok yönünde etkili olur (Aygül, 2012: 200).
van Dijk, (2009 aktaran Aygül, 2012: 200) başlık/tema belirlenmesinden sonra
analitik çalışmalarda sınırlı anlamlar üzerinde durur:
Sınırlı anlamların analizi, kelimelerin anlamlarının, ifadelerin yapılarının, tutarlılığın ve diğer
ifadelerle ilişkin analizini içerir. Sınırlı anlamlar; konuşmacıların/yazarların, olayların kendi
zihinsel modellerinden ya da kendi daha genel bilgilerinden ve ideolojilerinden yaptıkları bir
seçme işlemidir. Aynı zamanda, sınırlı anlamlar zihinsel modelleri en doğrudan etkileyen
bilgi çeşididir ve bu nedenle alıcıların düşüncelerini ve tutumlarını da doğrudan etkiler.
Başlıklar/temalarla bu anlamlar, alıcılar tarafından en iyi hatırlanan ve yeniden üretilenlerdir,
bu nedenle sınırlı anlamlar çok belirgin sosyal sonuçlara sahip olabilir.

van Dijk’in söylem analizi, ima, tahkim, kinaye, belirsizlik gibi örtük ve dolaylı
anlamlarla, kutuplaşmayı vurgulayıcı anlamlarla ve metin dışında kalan söylemlerle
de ilgilenir (van Dijk, 2001 aktaran Aygül, 2012: 202).
2.3.1.a.

Makro Yapıya Yönelik Tematik Analiz

Haber başlıkları, spotlar ve girişler haber metninin özeti niteliğindedir. Üst
başlık, başlık, alt başlık, spot ve haber girişleri; başlık ve haber girişi, özetlemenin
yanı sıra özet görevi görür. En önemli işlevleri durumu tanımlamaktır. Başlık, spot
ve haber girişinden oluşan standart haberin incelenmesi, haberde genelden özele, en
önemli bilginin önce verilmesinden, önemsiz ayrıntılara doğru bir hiyerarşi olduğunu
gösterir (Doğan, 2009: 301).
2.3.1.a.i.

Başlıklar

Başlıklar gazete haberlerinin en dikkat çeken bölümleridir. Başlıkların en önemli
işlevleri durumu tanımlamaktır. Haberin okuyucunun dikkatini çekme ve okunma
olasılığı başlıkların çarpıcı olmasıyla doğru orantılıdır denilebilir. Haber metni
okunmadan önce başlıklar okunmakta ve başlığın okuyucunun ilgisini çekmesi
durumunda haberin tamamı okunmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere başlıklar,
ana olayı duyurmakta ve ana olayın içeriğine ilişkin ipuçları vererek temasını ortaya
koymaktadır. Başlıklarda kullanılan durum tanımlama daha çok ana olaya ilişkin
yargılar ya da haber aktörlerinin sözel tepkilerinin alıntılamaları olarak kendini
gösterir. Başlıkta ki eksiltilmiş bilgi, neyin haber verildiğinin, ne söylendiğinin,
anlaşılmasını zorlaştırmakta bu nedenle de okurlar haberin okuması konusunda
yönlendirilmektedir. Ana temanın ortaya çıkarılmasında başlıklar önemli bir yer işgal
etmektedir (Doğan, 2009: 301).
2.3.1.a.ii.

Haber Girişleri

van Dijk (1987:35 aktaran Kaya, 2009: 352) “tematik yapılar, başlıklar, haber
girişleri ve spotlardan oluşan makro yapıların, haberin özeti niteliğinde olduğunu
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söyler. Haberin tematik analizinde girişler de habere dair çerçeveyi çizerken ve neyin
önemli olduğunun tespit edilebilmesinde haber söyleminin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır”. Çalışmamızda haber girişi olarak haberin ilk paragrafı ele
alınmaktadır. Haber girişleri kimi zaman okuyucunun dikkatini çekebilmek amacıyla
başlıklardan küçük fakat haber metninden büyük puntolar ile verilebilmektedir.
Haber girişi ana olayı özetleme işlevinin yanında haberin ana fikrini de okuyucuya
vermektedir. Haber girişleri, başlıklar ile beraber haberin şemasını oluşturmakta ve
bütünlük göstermektedir. Bu sebepten dolayı haber girişleri temaların ortaya
konmasında başlıklar gibi ele alınarak değerlendirilmektedir.
2.3.1.a.iii.

Fotoğraflar

Habere konu olan olayın gerçekliğine dair bir kanıt görevi gören fotoğraf,
haberin bir parçası olup, onu desteklemekte ve görsellik kazandırmaktadır. Bir
yandan haberde gerçekliğin kazandırılması, güvenilirliğin ve inandırıcılığın
sağlanması çerçevesinde önemli bir fonksiyonu yerine getiren fotoğraf kullanımı
diğer yandan da tanıklık etme görevini yerine getirmektedir (İşkar, 2014: 110) .
Berger, (2002:10 aktaran İşkar2014: 110) fotoğrafın okunmasına ilişkin olarak:
Görüntülerin çevresinde bulunan yazıların etkili olduğunu söylemektedir. Berger, sözün
görüntüyü nasıl değiştirdiğini açıklamanın zor olduğunu, ancak fotoğrafa eklenen sözün, bir
biçimde fotoğrafı değiştirdiğini belirtmektedir. Berger’e göre görüntü/fotoğraf, bazen eklenen
sözü aydınlatırken, bazı durumlarda da fotoğrafa eklenen söz, okuyucunun o fotoğraf
üzerinde nasıl düşünmesi gerektiğini gösterici bir işlevi yerine getirmektedir.

2.3.1.b.

Makro Yapıya Yönelik Şematik Analiz

Haberde yer alan olay hakkındaki bilgileri içerir. Ana olayın ele alınış biçimini
değerlendirir. Bağlam ve ardalan bilgilerini haberin içeriğine göre içerebilir. Haber
kaynakları ve olayın taraftarlarının sözlü tepkilerine yer verir (İşkar, 2014: 121).
2.3.1.b.i.

Ana Olay ve Sunuş Biçimi

Ana olayların sunumu haber girişi ve haber başlıkları ile yakından ilgilidir. Ana
olay ilk olarak haber başlıklarında daha sonra da haber girişlerinde rastlanılmaktadır
(İşkar, 2014: 121).
2.3.1.b.ii.

Ardalan ve Bağlam Bilgisi

Ardalan bilgisi inceleme konusu olayların politik ve sosyal

yönünü

oluşturmaktadır. Ardalan bilgisi bağlamdan farklı olarak gerçek olayların tarihini ve
bu olayların bağlamlarını da içerebilmektedir. Olay öncesi yaşanan gelişmeler, ana
olayı anlaşılır kıldığından önemli olarak değerlendirilmektedir (İşkar, 2014: 124).

30

2.3.1.b.iii.

Haber Kaynakları.

Haber metinlerinde geçen söylemin kaynakları ile ilgili verilen haber metinlerinin
çok geniş haber kaynaklarına yer verebildiği tespit edilmektedir (İşkar, 2014: 125).
Bu kaynaklar arasında Türkiye Cumhuriyeti resmi makamları, PKK, siyasi parti
sözcüleri, siyasi partilerin milletvekilleri, ana muhalefet partisi, Halkın Demokrasi
Partisi lideri, mahkeme kararı gibi konunun uzmanı akademisyenler, sivil toplum
örgütleri, İmralı, uluslar arası aracılar, PKK mağdurları, meclis önergesi vb. olmak
üzere çok geniş bir yelpaze bulunmaktadır
2.3.1.c.

Mikro Yapıya Yönelik Analiz Çalışması

Mora (2011: 18) mikro yapıya yönelik analiz çalışmalarını şu şekilde açıklar:
1. Sözdizimsel yapı
2. Kelimeler arası bölgesel uyum; ardarda gelen cümlelerin ve cümleciklerin birbiri ile
ilişkilerinin incelenir.
3. Kelime seçimleri; seçilen kelimeler özelde muhabirin, genelde ise, gazetenin ideolojisini
yansıtır.
4. Haberin retoriki çözümlemesi; haberde kullanılan cümlelerin kısa, uzun, basit ya da
bileşik, etken ya da edilgen olması, fotoğraflar ve haberin inandırıcılığını artıran grafik,
rakam ve sayısal verilerden oluşan haber retoriği haberin ideolojik yapısını ortaya koymaya
başlar. Mikro yapılar, gazeteciler, göstericiler, azınlıklardır

2.3.1.c.i.

Sentaktik Analiz

Haberlerin sentaktik analizinde cümlelerin basit ya da karmaşık oluşlarına,
uzunluk ve kısalıklarına ve etken ya da edilgen durumlarına bakılmaktadır.
Bu şekilde, olay ya da aktörlerin farklı tarafları ortaya çıkarılmakta ve gazetenin olay ve
aktörler ile ilgili tavırları değerlendirilebilmektedir. Haber metinlerinde kullanılan cümlelerin
yapısı, başka bir ifade ile cümlelerin nasıl kurulduğu, etkenlik edilgenlik durumu ve öznenin
nasıl konumlandırıldığı incelenir. Etken ve edilgen yapıların çözümlenmesinde eylemi yapanı
saptamak hedeflenir. Haberlerde sorumlunun açıkça belirtilip belirtilmediği büyük önem
taşır. Kimlerin ya da hangi kurumların eylemlerinin aktif ya da pasif yapıyla verildiği
ideolojik bir tercihi de içinde barındırır (Aygün, 2011: 228 aktaran İşkar, 2014:

137).
2.3.1.c.ii.
Sözcük Seçimleri
İşkar (2014: 139) eleştirel söylem analizinde sözcük seçimleri ile ilgili şu
tespitlerde bulunur:
Muhabirin ya da gazetenin dünya görüşünü yansıtan kelime tercihleri, haber söyleminin
oluşumuna katkı sağlamaktadır. Kimi zaman aynı kişi veya grup farklı gazetelerde terörist ya
da özgürlük savaşçısı olarak tanımlanabilmektedir. Bir semboller bütünü olan dil; anlam,
anlatım ile okuyucu arasında müzakereci bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla,
sözcükler anlamın oluşmasında bir gösterge konumuna geçmektedir. Haber metninin
oluşumunda kullanılacak sözcükler çoğu zaman okuyucu açısından yönlendirici özelliğe
sahip olmaktadır.

2.3.1.c.iii.

Haberlerin Retoriği

Demir (2006:139) haberin retoriğini oluşturan değerleri şöyle ifade eder:
Haber metninin ikna edici olması, haberlerin oluşturulması aşamasında temel kaygıların
başında gelmektedir. Haberin retoriği ile verilen bilginin nasıl söylendiği kastedilmektedir.
Metindeki retorik, okuyucunun neye yönlendirilmek istendiğini ve neyin anlatılmaya
çalışıldığını göstermektedir. Haber söylemlerinde inandırıcılığın sağlanması için kullanılan
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bazı stratejiler mevcuttur. En çok başvurulan stratejilerin bazıları; yakın görgü tanıklarının
ifadelerinin kanıt olarak sunulması, resmi kurum raporları ve uzmanlar gibi güvenilir
kaynakların kanıt olarak kullanılması, zaman, olaylar ve sayılardır. Doğrudan alıntılar yapma,
olayları yeni olduklarında bile tanıdık kılan, iyi bilinen durum modelleri içine koyma gibi
teknikler haberin doğruluğunu ve kesinliğini gösteren işaretler olup haberin inandırıcılığını
sağlamakta ve güçlendirmektedir.

2.3.1.c.iv.

Yerel Tutarlılık-Küresel Tutarlılık

Teun A. Van Dijk, (http://thebrandage.com, [13/10/2016])’e göre metin
semantiğinde incelenen önemli kavramlardan biri metnin yerel tutarlılığıdır:
Metnin müteakip önermeleri nasıl birbirine bağlıdırlar? Metinlerin böylesi yerel
tutarlılıklarının en önemli koşullarından biri, metin önermelerinin zaman, durum, sebep ve
sonuç gibi ilişkilerle birbirlerine bağlı olaylara atıfta bulunmalarıdır. Söylemin önemli bir
özelliği de hem yerel hem de küresel olarak tutarlı olmasıdır. Bir metnin, ardarda gelen
cümleler arasındaki anlamsal ilişkilerin yanısıra genel bir semantik bütünlüğü bulunur. Bizim
sezinleyerek tema ya da konu olarak bildiğimiz kavramlar bu küresel tutarlılığı tanımlar.
Konular kavramsal olarak metni özetler ve onun en önemli bilgilerini belirtir. Kuramsal bir
biçimde, bu tür konular semantik büyük önermeler olarak, yani metindeki bir sıra önermeden
türeyen önermeler olarak, tanımlanabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE PKK SORUNU
3.1.

Türkiye’de Yazılı Basın
Türkiye’de yazılı basının arka planı, ilk Türk matbaasının kurulduğu 1727’den

günümüze kadar uzanan bir dönemi kapsamaktadır (Koloğlu, 1994: 7). Matbaanın
kuruluş sürecini irdelemeden basım sanatının Osmanlı Devleti’ne gelişini tam anlamı
ile anlayabilmek mümkün değildir. Saygılı (2006, 38)’nın da belirttiği gibi 1440
tarihinde Alman Johann Gutenberg tarafından matbaa icat edilmiştir. Matbaa ayni
tarihlerde en parlak dönemini yaşayan Osmanlı İmparatorluğu’na 300 yıllık
gecikmeyle 1727 tarihinde getirilebilinmiştir (İnuğur, 1982: 155).
Avrupa devletlerinde öncelikle bilgi aktarım aracı olarak kabul gören kitaplar
matbaacılığın yaygınlaşıp çoğalması ile bollaşarak kitle iletişiminde yer bulurken
Osmanlı ülkesinde kitap el sanatlarının bir bileşkesi olarak değerlendirilmiştir
(Koloğlu, 1994: 7-8). Kabacalı (2000: 5) “Kitap, hat sanatını doruğuna ulaştıran
Osmanlı hattatlarınca yazılıp çoğaltılır, mesleğinde ustalaşmış müzehhip (tezhipçi)
ve nakkaşlarca süslenir, cilt sanatında gelişme sağlanmış mücellitlerce ciltlenir” der.
Matbaanın Osmanlı Devletine geç gelmesi bilimsel ve kültürel gelişmelerin
toplumsal hayatta yer bulmasını büyük ölçekte etkilemiştir (Koloğlu, 1994: 9).
Türkiye’de matbaanın yer bulması 3. Ahmet döneminde gerçekleşmiştir (Kabacalı,
2000: 16). Yeniliğe açık bir padişah olarak bilinen 3. Ahmet’in Sadrazamı Damat
İbrahim Paşa’nın da matbaanın Osmanlı ülkesine yerleşmesinde büyük katkıları
olmuştur (İnuğur, 1982: 153). Tarihte Lale devri olarak anılan bu dönemde yaşayan
İbrahim Müteferrika (1674-1745) matbaanın yararlarını anlatan bir raporu
hazırlayarak 1724 yılında İbrahim Paşa’ya sunarak matbaanın kurulmasında çaba
göstermiştir (İnuğur, 1982: 154). Sadrazam’ın olumlu karşılaması üzerine Padişah 3.
Ahmet de 1727 yılı Temmuz ayında din kitapları basılmaması koşuluyla matbaa
açılmasına izin veren fermanını yayınlamıştır (İnuğur, 1982: 154). İbrahim
Müteferrika Osmanlı Devletinde matbaanın kurucusu olarak kabul edilmektedir
(Kabacalı, 2000: 26). Müteferrika’nın Sultan Selim semtindeki evinin alt katında ilk
Türk basımevi Sait Efendi ile birlikte hazırlanarak Aralık 1727 tarihinde
kurulmuştur. Halk arasında “basmahane” olarak bilinen basımevinin gerçek adı
“Dar’üt-tıba’at-ül Amire”’dir. İbrahim Müteferrika Matbaasının ilk kitabı, 31 Ocak
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1729’da iki yıl kadar süren çalışmaların ardından Vankulu Lügati adı altında
yayımlanmıştır (İnuğur, 1982: 155).
1729–1741 yılları arasında Osmanlı devletinde yayımlanan kitap sayısı 17’dir
(Koloğlu, 1994: 7). İbrahim Müteferrika’nın ölümünün ardından uzun süre kitap
basımında duraklama olmuştur. 18. yüzyıl sonuna kadar basılan kitapların toplamı
45’i geçmemiştir (İnuğur, 1982: 162-163). Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde
kitap basımında bir hareketlenme yaşanmıştır. Tanzimat’a kadar yılda ortalama 10
kitap basılırken, Tanzimat’ı takip eden ilk 20 yılda bu sayı 40’ın üstüne çıkmıştır.
Meşrutiyet dönemine gelindiğinde bir yılda yayımlanan ortalama kitap sayısı 200’ü
aşmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak basın yayının önemli bir parçası olan
gazetecilik de Osmanlı ülkesinde yeşermeye başlamıştır (Kabacalı, 1990: 53-54).
Osmanlı Devletinde yayımlanan ilk gazete Fransız devrimini izleyen yıllarda
Fransızlar tarafından yayınlanmıştır. 1795 yılında basılan “Bulletin des Nouvelles”,
İstanbul’da Fransız Elçiliği Basımevi’nde basılmıştır (Kabacalı, 1990: 13). 1796
yılında İstanbul’da ikinci gazete yine Fransız elçiliği tarafından “Gazete Française de
Constantinople” (İstanbul’un Fransız Gazetesi) adıyla yayınlanmıştır

(Kabacalı,

1990: 13). İstanbul da basılan bu gazeteleri İzmir de 1821 yılında yayınlanan,
haftalık “Le Spectateur Oriental” gazetesi izledi (Kabacalı, 1990: 13). 1824 yılında
yayınlanan aylık “Le Smyrne” gazetesini, 1828 yılında yayınlanan haftalık “Le
Courrier de Smyrneen” gazeteleri izlemiştir (İnuğur, 1982: 170-171).
Osmanlı da yayımlanmaya başlayan ilk Türkçe gazeteler diğer ülkelerden farklı
bir gelişme izleyerek yayın hayatına başlamıştır. Özellikle Avrupada toplusal
ihtiyaçların yansıması olarak gelişen ve siyasal, sosyal ve ekonomik olaylar
karşısında halk kitlesini aydınlatmak, kamuoyunu etkilemek amaçlarını taşıyan
gazetecilik, Osmanlı devletinde bu yönde bir ihtiyaca binayen gelişmemiştir
(Koloğlu, 1994: 9-10). 1 Kasım 1831’de bugünkü Türkiye sınırları içinde yayınlanan
ilk Türkçe gazete Hükümetin yaptığı işleri halka duyurmak amacıyla, özel buyrukla
yayına başlamıştır (İnuğur, 1982: 172-173). Halkı toplumsal, sosyal ve siyasi
konularda aydınlatma, bilgilendirme, kamuoyunu etkileme niteliğini ise zamanla
kazanılmıştır.
Takvim-i Vakayi, bugünkü Türkiye sınırları içindeki ilk Türkçe gazetedir. Bu
gazete resmi gazetenin atası olarak kabul edilmektedir. Devlet yönetiminde yenilikçi
fikirleri uygulamaya koymaya çalışan Padişah 2. Mahmud’un en önemli
etkinliklerinden biridir (Koloğlu, 1994: 13). Ancak Osmanlı ülkesinde yayımlanan
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ilk Türkçe-Arapça gazete Vakayi-i Mısıriye; 20 Kasım 1828’de Kahire’de
çıkarılmıştır. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Kahire’de
yayımlanmaya başlamıştır (Koloğlu, 1994: 13). Takvim-i Vakayi 1891’de bir dizgi
hatası

nedeniyle

1908

yılına

kadar

kapatılmıştır.

Gazetenin

yeniden

yayımlanabilmesi için 2. Meşrutiyet’in ilanını beklemesi gerekecektir (İnuğur, 1982:
178). Takvim-i Vakayi, 1860 tarihinden sonra tamamen Resmi Gazete niteliğine
bürünmüştür (İnuğur, 1982: 178). Yaklaşık yüzyıl süreyle yayınlanamaya devam
eden gazete, 4 Kasım 1922 tarihinde kapatılmıştır (İnuğur, 1982: 179). 7 Ekim 1920
yılında TBMM tarafından yayınlanan Ceride-i Resmiye Gazetesi Takvim-i
Vakayi’nin Resmi Gazete niteliğinin devamıdır. 1922 yılında Resmi Ceride adını
alan gazete TBMM tarafından alınan bir kararla 1928’de Resmi Gazete’ye
dönüştürülür. Resmi Gazete, günümüzde yayınlanmaya devam etmektedir (İnuğur,
1982: 180-181).
Türkiye’de özel sermaye sayılabilecek yarı resmi yarı özel çıkarılan ilk Türkçe
gazete 31 Temmuz 1840 yılında yayınlanan Ceride-i Havadis’tir (Koloğlu, 1994:
15). Gazete İngiliz Tüccar William Churchill’e aittir. Gazete, yarı resmi gazete
niteliğinde yayınlanır (İnuğur, 1982: 181). Bu yıllarda yayın hayatına başlayan
Tercüman-ı Ahval gazetesi ile rekabet ederek basın tarihimizin ilk rekabetini
başlatırlar

(İnuğur, 1982: 184). Hem gazeteciliğin

hem de edebiyat ve kültür

tarihimizin dönüm noktası olarak kabul edilen Tercüman-ı Ahval’in yayınlanması
Türk gazeteciliğine yeni bir boyut kazandırır (İnuğur, 1982: 184). Gazetenin sahibi
ve kurucusu Agâh Efendi, Türk gazetecilerinin Piri olarak tarih sahnesinde yerini alır
(Koloğlu, 1994: 31). 21 Ekim 1860 tarihinde hazineden yardım almadan yayın
hayatına başlayan gazete, fikir gazeteciliğinde çığır açar ve kadrosunda ünlü
edebiyatçıları barındırır. Gazete 5 yıl gibi kısa bir süre yayınlandıktan sonra 12 Mart
1866 kapanır (İnuğur, 1982: 185).
1860’lı yıllar Osmanlı basını için değişenlerle dolu bir süreç olarak yaşanır,
basında canlanma, kısıtlama ve yeni görüşlerin ortaya çıkışı iç içe yaşanan
gelişmelerdir (Koloğlu, 1994: 31). 27 Haziran 1862 “millet kavramını” ilk kullanan
gazete olarak yayın tarihine iz bırakan Şinasi’nin, Tasvir-i Efkâr gazetesi yayınlanır
(Koloğlu, 1994: 33). Savunduğu fikirler nedeni ile iftiraya uğrayan Şinasi Paris’e
kaçmak zorunda kalır. Şinasi’den sonra Tasvir-i Efkâr’ın yönetimi Namık Kemal’e
kalır (İnuğur, 1982: 197). Yine bu dönemde yayınlanmaya başlayan Muhbir
Gazetesi, kamuoyuna bir başka genç yazarı, Ali Suavi’yi kazandırır. Bu gazetelerin
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etrafında toplanan gazeteci ve yazarlar, 1865 yılında Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin
kuruluşunun öncülleri olurlar (Koloğlu, 1994: 35-36).
Basın hayatında yeni fikirlerin seslendirilmeye başlandığı bu dönemde Osmanlı
Devleti için iç ve dış siyaset iyi gitmemektedir.

Özellikle Avrupa devletlerin

dayattığı siyasi baskılar ve yaşanan ekonomik bunalımlar gazetelerin önderliğinde
gelişmeye başlayan demokratik isteklerin kısıtlanmasına ve baskı altına alınmasına
neden olur. 1858 tarihli Ceza Kanunu ile Basınla ilgili ilk yasaklar başlar. 1858
tarihli Ceza Kanunu Fransız Ceza Kanunu’ndan çevrilerek hazırlanmıştır. Bu
kanunun 138. maddesinde basınla ilgili olarak “Matbaalarda, yüce saltanat,
yöneticiler, Osmanlı tebaasından bir millet aleyhinde yayın yapılması” yasaklanır
hükmü yer almaktadır. Yasanın 139. maddesinde, “Genel adaba aykırı mizah yazıları
ile müstehcen resim basılması”, 213. maddede ise “Afiş ve yayın yoluyla başkasına
asılsız suç yüklemek” yasaklanır maddelerini içerir. Bu maddeler hapis cezaları ile
desteklenir (İnuğur, 1982: 200-201).
İlk Matbuat Nizamnamesi (Basın Tüzüğü), 1857 yılında yayınlanır. Matbuat
Nizamnamesi ile Osmanlı topraklarında gazete yayıncılığını ön izin koşuluna
bağlanır. Ayrıca yabancı ülkelerde basılan ve Osmanlı Devleti’ne saldırı ya da
düşmanlık niteliğinde yayın yapan gazetelerin ülkeye sokulması yasaklanır. Tüzüğün
içeriğinde çeşitli basın suçları ve bunlar için verilecek cezalar belirtilir. Tüzüğe
aykırı davranılması halinde uygulanacak hapis ve para cezaları geçici ya da süresiz
kapatma cezalarını da içerir (İnuğur, 1982: 200).
12 Mart 1867 tarihinde “Ali Paşa’nın kararnamesi” olarak adlandırılan
Kararname-i Ali ile Basın Tüzüğü’nün hükümleri dışında kalan durumlarda da
hükümet gazete kapatma yetkisi ile donatılır (Kabacalı, 1990: 30). Kararname geçici
olarak çıkarılmış olmakla birlikte 1909’a kadar yürürlükte kalmıştır (İnuğur, 1982:
204-206).
Tanzimat döneminde Türk yazılı basının etkileyen diğer bir gelişme ise yurt
dışında yayımlanan Türk gazeteleridir. Yurt dışındaki basın faaliyetleri iç ve dış
faktörlere bağlı olarak gelişmiştir. Kararname-i Ali’nin yayınlanmasından sonra,
Türkiye’de basın üzerinde baskıların artması Muhbir (İnuğur, 1982: 209) ve Tasvir-i
Efkâr gazetelerinin kapatılması, yazarlarının sürgün ve memuriyetlerle İstanbul’dan
uzaklaştırılmaları iç faktörler olarak değerlendirilir (Kabacalı, 1990: 59). Dış faktör
ise Paris’te oturan Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa’nın Yeni Osmanlılardan bazılarını yurt
dışına çağırmasıdır (İnuğur, 1982: 218). 1867 yılında Mustafa Fazıl Paşa’nın
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çağrısını dikkate alan Namık Kemal, Ziya Paşa, Agâh Efendi, Reşad, Nuri ve Rıfat
Beyler Paris’e kaçarlar (İnuğur, 1982: 218). Bu gazeteci ve yazarların yurt dışına
kaçmasının ardından, Yeni Osmanlılar Cemiyeti adına Londra’da Türkçe olarak bir
gazetenin çıkarılmasına başlanır (Koloğlu, 1994: 35). Muhbir gazetesi 31 Aralık
1867’de ilk sayısını Londra’da yayınlar. Gazetenin ilk yönetiminde Ali Suavi yer
alır. Yurt dışındaki Türk gazeteciliğinin başlangıcı kabul edilen Muhbir 3 Kasım
1868 yayın hayatına son verir. Yeni Osmanlıların kendi aralarında yaşadıkları görüş
ayrılıkları nedeni ile 29 Haziran 1868’de derneğin yayın organı olarak Hürriyet
gazetesi yayınlanır (Koloğlu, 1994: 36). Her iki gazete arasında ki en önemli fark
gazetenin yayın dilinin kullanımında kendisini gösterir. Muhbir gazetesin hedef
kitlesi geniş halk kitleleridir bu nedenle dili yalın, canlı ve kolay anlaşılırdır.
Hürriyet gazetesi ise toplumun elitlerini hedef alarak Yeni Osmanlı aydınlarına özgü
düşünce ve kavramları kullanmayı tercih etmiştir. Hürriyet gazetesi bu yayın ilkesini
benimsediğinden Türkiye’nin ilk düşünce gazetesi olarak kabul edilir (Koloğlu,
1994: 36)
Yurt dışında yayınlanan yayınları 26 Temmuz 1869 Paris’te basılan Ulum
dergisi, Londra’da yayınlanan 1868 tarihli Hürriyet gazetesi, 1870 yılında
Cenevre’de basılan İnkılâp gazetesi izler (İnuğur, 1982: 222-227). Mahmut Nedim
Paşa, 1871 Sadrazam Ali Paşa’nın ölümü nedeniyle Sadrazam olur. Yeni Sadrazam
şerefine genel af ilan edilir. Genel affın akabinde yurt dışında bulunan gazeteciler
yurda döner bu dönüşün ardından yurt dışındaki basın faaliyetleri son bulur
(Koloğlu, 1994: 37)
Türk basını bu dönüşlerin ardından yeniden hareketlenir. Ahmet Mithat Efendi
1872’de Aleksan Sarrafyan’ın İbret gazetesini devralır. İbret gazetesi kısa bir süre
içerisinde etkin bir düşünce gazetesine dönüşür (İnuğur, 1982: 228). Yeni süreçte
Kararname-i Ali basını susturmak için yeterli gelmez bu nedenle 1876 tarihinde
yayınlanan yeni bir kararname ile basına sansür uygulaması hayata geçirilir. Sansür
uygulamasının hayata geçirilmesi dünyada ilk kez uygulayan bir protestoya neden
olur. Sabah Gazetesi Başyazarı Şemseddin Sami, sansürün yasakladığı yazıların
yerlerini boş bırakarak gazeteyi yayımlar okurlara sansürlenen haberlerin içeriğini
açıkça gösterir (İnuğur, 1982: 253).
2. Abdülhamit’in tahta çıktığı yıl 23 Aralık 1876 tarihinde Kanun-i Esasi
(Anayasa) kabul edilerek 1. Meşrutiyet ilan edilir. 19 Mart 1877 ilk Meclis-i
Mebusan toplanır (Kabacalı, 1990: 48). Bu gelişme ile başlayan özgürlük ortamında
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sürgünde bulunan ve hapisten çıkarılan gazeteciler tekrardan görevlerine başlarlar.
Yeni siyasi düşünceler ve eleştiriler basında yer alır (Koloğlu, 1994: 43). Yaşanan
bu olumlu gelişmeye rağmen Kanun-i Esasi’nin 12. maddesinde yer alan, “Matbuat
kanun dairesinde serbesttir” ifadesi özgürlüklerin kullanımında engeldir (Topuz,
2003: 51). Anayasa da ki bu maddeye ilaveten Matbuat Nizamnamesi, Kararname-i
Ali de yürürlükte kalmaya devam eder. Bu dönemde basın ile ilgili ilk yasal
düzenleme için Sadrazam Mithat Paşa çalışma başlatır ancak Mithat Paşa’nın
azledilmesi ile çalışma şekil değiştirir. Hazırlanan tasarıda ruhsat alınması
zorunluluğu ve kefalet akçesi yatırılması gazete çıkarmak için ön koşul olarak kabul
edilir. Mizah gazetesi yayınlanmasını tamamen engelleyen hükümler yasa tasarısına
eklenir (Topuz, 2003: 51-52). 2 Mayıs 1877 tarihinde Meclis’te yaşanan yoğun
tartışmalarının ardından kefalet akçesi ve mizah gazetelerinin yasaklanmasını içeren
maddeler çıkarılarak tasarı kabul edilir. İlk Basın Kanunu Abdülhamit’in onayından
geçmeyerek yürürlüğe girmez. 14 Şubat 1877’de Abdülhamit, Osmanlı-Rus savaşını
neden göstererek Kanun-i Esasi’nin 113. maddesine dayanarak sıkıyönetim ilan eder.
Meclis-i Mebusan’ı kapatılır (İnuğur, 1982: 258).
Birinci Meşrutiyet döneminin ardından yaşanan döneme İstibdat Dönemi denir.
İstibdat dönemi 2. Abdülhamit’in 1908’te 2. Meşrutiyet’i ilan ettiği zamana kadar
devam eder (İnuğur, 1982: 261-263). İstibdat Dönemi yazılı basın için üç değişik
sansürün uygulandığı bir dönem olur. Türkçe ve azınlıkların dilleriyle yayınlanan
gazetelerin sansürü,

Türkiye’de ve dışarıdan gelen yabancı dillerde basılan

gazetelerin sansürü, yerli ve yabancı kitap sansürü (İnuğur, 1982: 259). Bu sansür
uygulamalarına ek olarak 1880’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Encümen-i
Teftiş ve Muayene Kurulu kurulur. 1897’de yine Milli Eğitim’e bağlı olarak Tetkik-i
Müellefat Komisyonu (Yazılmış Kitapların İncelenmesi) ile Kütüb-ü Diniye ve
Şeriye Tetkik Heyeti (Din Kitaplarını İnceleme Kurulu) kurulur (Topuz, 2003: 5155).
İstibdat Döneminde, Sabah Gazetesinin ilk sayısı başyazarı ise Şemseddin
Sami’nin kontrolünde 9 Mart 1876’da yayımlanmıştır. Gazetenin sahibi Papadopulos
adında bir Rum’dur. 1882 Sabah Gazetesi el değiştirerek Mihran Efendi’ye geçer.
Sabah Gazetesinde ki bu değişim yeni bir yayın döneminin ilk işaretlerini taşır
(İnuğur, 1982: 274). 5 Temmuz 1894’te yayımlanmaya başlayan İkdam Gazetesi
Ahmet Cevdet tarafından kurulur. Bu iki gazete arasında yaşanan rekabet Türk basın
tarihinde önemli bir yer tutar. Her iki gazetede dönemin en önemli yayın organları
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olurlar (İnuğur, 1982: 284). İstibdat döneminde dergiler de önem kazanır. 1891
yılında yayımlanan Servet-i Fünun dergisi yazılı basınımıza yeni bir boyut
kazandırır. Yazılara resim eklenerek yayım yapılma tekniğini ilk kez bu dergi
kullanır (İnuğur, 1982: 287).
Mebusan Meclisi’nin dağıtılmasının ardından Avrupa’da Türk yazılı basımında
yeniden hareketlilik yaşanır. Jön Türklerin etkisiyle gazetelerin çıkmaya başladığı
görülür. Yabancı ülkelerde yayımlanan gazetelerin sayısı 1889 Mayıs İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin kurulması ile artar (İnuğur, 1982: 291). İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin on üç yabancı ülkede gazete çıkarması basın yayın tarihine yeni bir
boyut kazandırır. Jön Türklerin önemli gazeteleri arasında Meşveret (Danışma),
Mizan (Terazi), Osmanlı Gazetesi önemli yer tutar (İnuğur, 1982: 290-298).
24 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet’in ilan edilmesi üzerine, 1876 Anayasası’na
göre seçimlerin yapılacağı ilan edilir (Topuz, 2003: 82). Bu gelişme gazeteciler
arsında tekrardan özgürlüklerin yaşanacağı duygusunu pekiştirir, gazeteciler aynı gün
Sirkeci Garı’nın karşısındaki bir lokantanın bahçesinde toplanarak sansür
memurlarını o gece gazetelere sokmama ve sabaha kadar görev başında kalma kararı
alırlar. “Osmanlı Matbuat Cemiyeti” derneğinin temelleri bu toplantıda atılır (Topuz,
2003: 82). 25 Temmuz 1908 sabahı gazeteler sansürsüz çıkar. 24 Temmuz tarihi,
Cumhuriyet yönetimine geçildiğinde “Basın Bayramı” ilan edilir (Topuz, 2003: 82).
İstibdat döneminde İstanbul yayımlanan İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet
gazeteleri dışında başka bir gazete bulunmamaktadır (Topuz, 2003: 82). 2.
Meşrutiyet ile birlikte Türk basınında yeni bir dönem başlar. İlk iki ay içinde 200’ün
üstünde gazete yayınlanır. Bu yeni başlayan gazete kalabalığı içinde en önemlileri
şunlardır: Tanin, Mizan, Serbesti, Şurâ-yı Ümmet, Volkan, dır (İnuğur, 1982: 308312). İkinci Meşrutiyet’in yarattığı özgürlük ortamında siyasal gruplar sahnede yerini
alır. Bu gruplaşma basına da yansıyarak basın yayın üzerinden bir karşılıklı
mücadele dönemi yaşandı (Koloğlu, 1994: 55). İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin,
partileşmesi ülke siyasetine yeni bir boyut kazandırır. Tanîn ve Şura-yı Ümmet
gazeteleri, İttihat Terakkinin sözcülüğünü yapan yayın organı olur (İnuğur, 1982:
312).

Fedâkâran-ı Millet adlı örgüt ise İttihat ve terakkinin karşısında yer alır

(İnuğur, 1982: 313). Bu hareketin de yayın organı olan Hukûk-u Umûmiye ve
Serbesti gazeteleri dikkat çeker (İnuğur, 1982: 313). Yine bu dönemde Prens
Sabahattin taraftarları tarafından Ahrar Partisi’ni kurulur. Bu partinin yayın organı
Osmanlı gazetesidir (İnuğur, 1982: 313). Bu fikirsel tartışmaların kızıştırdığı ortamda
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31 Mart olayı yaşanır (Koloğlu, 1994: 55). Bu olaydan sonra kurulan askeri yönetim
tarafından basına tekrar sansür uygulaması getirilerek yayınlarında taşkınlık yapan
gazeteler kapatılır (İnuğur, 1982: 317). Kapatılan gazetelerin farklı isimlerle yeniden
yayımlanması üzerine, Basın ve Basım Kanunu tasarıları hazırlanarak Meclise
sunulur. Tasarı, 16 Temmuz 1909’da kanun olarak kabul edilir (Kabacalı, 1990: 84).
1931 yılına kadar 22 yıl yürürlükte kalan kanun, liberal eğilimlerle hazırlanmasına
karşın sonradan yapılan değişikliklerle basın özgürlüğüne sınırlamalar getirir (Topuz,
2003: 85). Hükümete, devletin güvenliğini sarsacak ve halkı isyana sürükleyecek
nitelikteki yayın yapan gazetelerin geçici süreyle kapatılması yetkisi tanınır (İnuğur,
1982: 318). Basın Kanunu’nun yürürlüğe girmesine rağmen, askeri yönetimin
kurduğu sansür 1912 yılında kaldırılır (İnuğur, 1982: 319). Ancak 1913 yılında
İttihat ve Terakki taraftarı subaylarca yapılan ve tarihimizde “Bâb-ı Âli baskını”
olarak nitelendirilen hükümet darbesinden sonra basına yeniden sansür gelir
(Koloğlu, 1994: 59).
Türkiye’de sol basın da 2. Meşrutiyet yıllarında doğar. Osmanlı devletinde ilk
sosyalist gazete, 1908 yılında İzmir’de Boykotaj Cemiyeti tarafından yayınlanan
haftalık Gave gazetesidir. 1909 yılında Selanik’te Amele gazetesi yayınlanır.
İstanbul’da ise yankı uyandıran ilk solcu gazete Hüseyin Hilmi’nin 26 Şubat 1910’da
yayınlamaya başladığı haftalık İştirak Gazetesidir. Gazete o dönemde kurulan
Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın da sözcülüğünü yapar (Topuz, 2003: 95).
30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ile Osmanlı
Devleti Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıktığını kabul eder (Kabacalı, 1990: 100).
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan ulusal kurtuluş mücadelesi ile
basın yayında da yeni bir döneme girilir (Özkaya, 1989:7). 1918–1923 yıllarını
arasında, merkezi İstanbul’da olan Osmanlı hükümeti ile Ankara’yı merkez edinen
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti mevcuttur (Özkaya, 1989:8). Osmanlı
hükümeti işgal kuvvetler denetiminde hareket ederken, Ankara hükümeti ise
bağımsızlık için Kurtuluş Savaşı’nı yürütür. Basın bu duruma endeksli bir şekilde
gelişme gösterir. İstanbul basını ve Anadolu basını şeklinde iki merkezde gruplaşma
basın yayın tarihimize de yansır (Özkaya, 1989: 10). İstanbul Hükümeti birbiri ardına
sansür kararnameleri yayınlayarak İstanbul basının baskı altına alır. 1919’un

5

Şubatın da yayınlanan kararname ile, her türlü yazılı ve basılı kâğıdın askeri
yönetimden ya da mülkiye sansürcü kurulundan özel yazılı izin alınmadan basılması
kesinlikle yasaklanır (İnuğur, 1982: 337). 16 Mart 1920’de İstanbul resmen işgal
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edilir. İşgalin ardından sansüre işgal kuvvetleri de katılır (Özkaya, 1989: 11).
Gazeteler sansürün çıkardığı yerleri bir kez daha boş bırakarak yayınlar (Özkaya,
1989: 10). Bu gelişmeler İstanbul da basını büyük ölçek de etkisizleştirir. İngilizler
işgalinin ardından 140’a yakın gazeteci, aydın ve yöneticiyi tutuklayıp Malta
Adasına sürülür (Kabacalı, 1990: 103). Milli Kurtuluş Savaşı ile, İstanbul gazeteleri
bu kez de savaşı destekleyenler ve Anadolu hareketine karşı çıkanlar olmak üzere
ikiye bölünür. Anadolu’ya yakın olanlar sansüre uğrar. Milli Mücadele yanlısı
Gazeteciler Bekirağa Bölüğü’ne götürülüp sorguya çekilir (İnuğur, 1982: 337-344).
Anadolu mücadelesini destekleyen gazeteler şunlardır: “İleri, Yeni Gün, Akşam ve
Vakit” (İnuğur, 1982: 337-340).

İleri gazetesi, Mustafa Kemal’in sözcülüğünü

üstlenen gazete olarak öne çıkar. Atatürk’ün bizzat yazdığı yazılar başka isimlerle
yayınlanır (İnuğur, 1982: 338). Milli mücadeleye karşı olan gazeteler ise Peyam-ı
Sabah, Alemdar ve İstanbul gazeteleridir (İnuğur, 1982: 342-343). Tasvir-i Efkâr,
Tevhid-i Efkâr, İkdam ve Tercüman-ı Hakikat gazeteleri ise Milli Mücadeleye
sempatisi olan gazetelerdir (İnuğur, 1982: 344-347). Tanîn gazetesi, 1922 yılında
tekrar yayımlanmaya başlar ve İttihatçı desteğini sürdürür (İnuğur, 1982: 347).
Sebilürreşad gazetesi etrafında ise aşırı dinciler toplanır. Şebilürreşad da Kurtuluş
mücadelesini destekler (İnuğur, 1982: 349).

Bu dönemde sosyalistler Aydınlık

dergisi etrafında toplanır. Aydınlık dergisi de Kuva-yi Milliye hareketine destek verir
(İnuğur, 1982: 350).
Anadolu da ise milli mücadele basını ilkel koşullar altında çeşitli bölgeler de
gelişir (Özkaya, 1989: 44). Basın yayın tarihinin önemleri olaylarından biri de
düşmana karşı ilk direnişin 1919 Mayıs’ında Kordon Boyu’nda karaya çıkan Yunan
askerlerine attığı kurşunla başlar. İzmir’de Hukuk-u Beşer (İnsan Hakları) gazetesi
başyazarı Hasan Tahsin’in (gerçek adı Osman Nevres) tetiği çeken gazetecidir.
Kurtuluş savaşı yıllarında azınlık basını da canlıdır. Rum ve Ermeni azınlık
gazeteleri, Türkler aleyhine yayım yaparlar. “Hukuk-u Beşer, İrade-i Milliye,
Hâkimiyet-i Milliye, Öğüt” gibi gazeteler Anadolu milli mücadele gazeteleridir
(Koloğlu, 1993: 61). İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye, Atatürk’ün emriyle
yayınlanmıştır. Basın yayın tarihinde önemli bir dönüm noktası daha olan Anadolu
Ajansı, 6 Nisan 1920’de Ankara’da yine Atatürk’ün kararıyla kurulur. Bu ajansın
görevi ulusal kurtuluş savaşıyla ilgili haberleri yabancı ülkelere duyurmaktır
(Özkaya, 1989: 44-45).
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Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasının ardından İstanbul basını hilafet
yanlısı tutumu ile Anadolu basınından ayrışır, Cumhuriyet’in ilanından sonra
hilafetin durumu da tartışma konusu olmaya başlayınca, İstanbul’un değişik
kesimlerine ait liberal basınla, Ankara arasında gerilim doğar. Hükümetin aldığı
tedbirler ile bazı gazeteciler İstiklal mahkemelerinde yargılanır. Buna rağmen
İstanbul basını Cumhuriyet karşıtı yayınlarına devam eder (Kabacalı, 1990: 110114).

1925 yılında Şubat ayında çıkan Şeyh Sait Ayaklanması Doğu İllerinde

olağanüstü tedbirlerin alınmasını zorunlu kılar. 4 Mart 1925 tarihinde Takrir-i Sükûn
Kanunu (Huzuru ve Barışı Sağlama Yasası) yürürlüğe konur. Takrir-i Sükûn Kanunu
basın yayın tarihimize bir kez daha sansürü yaşatır (Kabacalı, 1990: 114-115). Bu
yasanın verdiği yetki ile hükümet; Cumhurbaşkanı’nın onayı ile “gericiliğe,
ayaklanmaya, memleketin sosyal düzeninin, huzurunun ve sükûnunun bozulmasına
neden olan bütün kuruluşları ve yayınları yalnızca idari kararlarla yasaklama ve
kapatma yetkisi” kazanır. Takrir-i Sükûn Kanunu’nun kabulünden hemen sonra
Tanin, Tevhid-i Efkâr, Şebilürreşad, Aydınlık, Resimli Ay ve Vatan gibi İstanbul ve
Anadolu’nun değişik görüşlerdeki muhalif gazete ve dergiler kapatılır. Takrir-i
Sükûn Kanunu, 4 yıl yürürlükte kalır (Kabacalı, 1990: 115).
Cumhuriyetin ilk yıllarında basın açısından bir diğer önemli gelişme de Latin
harflerine geçiştir. 1928 yılında Latin harflerinin gazete ve dergilerin bazı
sütunlarında kullanılmaya başlanır. 1 Aralık 1928 tarihinde gazeteler baştan aşağı
yeni harflerle yayınlanır. Latin harflerine geçiş gazetelerin çoğunu olumsuz etkiler
uzunca bir süre gazete satışları düşer (Koloğlu, 1993: 63). 25 Temmuz 1931 yılında
Basın Yayın Tarihini etkileyen Matbuat Kanunu’nun (Basın Yasası) kabul edilmesi
gündeme gelir (Koloğlu, 1993: 68). Kanunun en önemli maddesi 50. Maddedir, bu
maddeye göre: “Memleketin genel siyasetine dokunacak yayınlardan dolayı Bakanlar
Kurulu kararıyla gazete ve dergiler geçici olarak kapatılabilir. Bu şekilde kapatılan
bir gazetenin sorumluları, kapatılma süresince başka bir adla gazete çıkaramazlar.”
Kanunun 51. Maddesinde ise, yabancı ülkelerde çıkan gazete ya da dergilerin
Türkiye’ye

sokulmasının

ve

dağıtılmasının

Bakanlar

Kurulu

kararı

ile

yasaklanabileceğini öngörüyordu. Kanunda matbaalarla ilgili düzenlemelere de yer
verilmiştir, gazete ve dergi sahiplerinde lise ya da yüksek öğrenim görmüş olmak
şartı getirilmiştir.

Vatan, milli mücadele, cumhuriyet ve devrim düşmanlığı

suçlarından hüküm giymiş kişilerin gazete çıkarmaları yasaklanmıştı. Kanuna göre,
gazete ve dergilerde çalışan bütün muhabir, yazar, fotoğrafçı, ressam ve idare
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memurlarının adlarının hükümete bildirilmesi şartı konmuştu. Basın Kanunu’yla
getirilen yayın yasakları şunlardır:

Padişahlık ve hilafetçiliği, komünistlik ve

anarşistliği kışkırtıcı yayınlar yasaktır. Hanedan’dan oluşan kişilerin gönderecekleri
yazıların basılması yasaktır. İntihar olaylarının yayınlanması yasaktır (Topuz, 2003:
158-160).
1933 yılında İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Matbuat Umum Müdürlüğü basın
üzerindeki denetimi artırır (Topuz, 2003: 161). 1938 yılına gelindiğinde Basın
Kanunu köklü bir değişiklik geçirir (Topuz, 2003: 166). Yeni gazete ve dergi
çıkarılması bir bankadan 1000–5000 liralık garanti mektubu alınması ön koşuluna
tabi olur. Gazete ve dergi çıkarılması için hükümetten ruhsatname alma şartı aranır.
Kanun, “kötü ünlü” kişilerin gazete ve dergilerde çalışmasını yasaklar. Okul ve
üniversite olaylarıyla ilgili haberlerin izinsiz yazılması yasaklanır (Topuz, 2003:
167). Bu dönemin en önemli gazeteleri Cumhuriyet, Vakıt, Akşam, Yeni Asır ve
Ankara’da yayınlanan Ulus’tur (Koloğlu, 1993: 71).
İkinci Dünya Savaşı yılları Türk toplumu ve basını için sıkıntılarla doludur.
Savaş boyunca Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün izlediği denge politikası sayesinde
savaşa taraf olunmaz (Koloğlu, 1993: 79). Ancak savaşın yansımaları basını etkiler.
Avrupa’nın faşizm ile demokrasiler arasında ikiye ayrılması, Türk basınında da
benzer cepheleşmeleri yaratır. İkinci Dünya Savaşında Türkiye’de ki başlıca
gazeteler Şunlardır: Cumhuriyet, Akşam, Tan, Vatan, Tasvir-i Efkâr, Son Posta,
Tanin, Sabah, Vakit ve Ulus (Topuz, 2003: 170). 22 Kasım 1940 tarihinde bazı
illerde bir ay geçerli olmak üzere sıkıyönetim ilan edilir. Bu sıkı yönetim 1947
yılının sonlarına kadar yedi yıl sürer (Kabacalı, 1990: 138). Sıkıyönetim döneminde
basın özgürlüğü bir kez daha kısıtlanır. Savaşın getirdiği etkiler basına da yansıyarak
sıkıntılı bir süreç yaşanır. Öte yandan ekonomik yaşamdaki durgunluk, gazeteleri
ilan gelirinden de yoksun bırakır. Yeni gazete ve dergi yayınında duraklama olur
(Koloğlu, 1994: 67).
İkinci Dünya Savaşı’nından sonra bazı gazetelerde çok partili demokrasiye
geçmenin gerekliliğinden söz edilmeye başlandığı görülür (Koloğlu, 1994: 68).
Cumhurbaşkanı İnönü’de demeçlerinde Türkiye’nin geniş bir demokrasiye
geçeceğini vaat eder (Koloğlu, 1993: 82). Bu gelişmeler gazetelerdeki muhalefeti
artırır (Koloğlu, 1993: 99). Özellikle Tan gazetesi en sert muhalefetin simgesi olur
(Koloğlu, 1993: 101). Başta Tanin olmak üzere tek parti iktidarını destekleyen
gazetelerle Tan arasında uzun süreli polemikler yaşanır (Kabacalı, 1990: 150). Çok
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geçmeden demokratik hayata katılan Demokrat Partinin sözcülüğünü “cephe dergisi”
üstlenir. Siyasi devinimin yarattığı gerilimlerin hazırladığı ortamda Basın tarihimizin
önemli olaylarından biri 4 Aralık 1945 tarihinde yaşanır. Tan Baskını olarak bilinen
olaydır. Bu olayın ardından 1946’da çok partili döneme geçilir (Gürkan, 1998: 409426). CHP hükümeti basın özgürlüğünün en önemli engeli olan Basın Kanunu’nun
50. maddesini kaldırır (Kabacalı, 1990: 158). Bu gelişme seçim hazırlıklarına
girilirken, basın özgürlüğü açısından umutlu bir hava yaratır. Günümüzün önde gelen
gazeteleri arasında yer alan Hürriyet gazetesi bu dönemde yayın hayatına başlar
(Topuz, 2003: 186).
1950’li yıllara gelindiğinde basın tarihi açısından önemli bir olay daha
gerçekleşir. Türk Haberler Ajansı (THA) kurulur. Ajans Cumhuriyet döneminin ilk
özel haber ajansıdır (Topuz, 2003: 224). 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti
iktidara gelir. Basın özgürlüğünü sağlamayı programına aldığından basından geniş
destek görür. 15 Temmuz 1950’de yeni Basın Kanunu kabul edilir (Kabacalı, 1990:
164). 1950 Basın Kanunu, hükümetin basın üzerindeki denetimini büyük oranda
kaldıran liberal bir kanundur. Yasa, gazete ve dergi çıkarmak için hükümetten ön izin
ve ruhsat alınması zorunluluğunu kaldırır. Adı kötüye çıkan kişilerin basına
girmesini yasaklayan maddeyi geçersiz kılar. Basın suçlarının yargılanması özel
mahkemelere verilir. Cevap hakkı yeniden düzenlenir. Bu konuda mahkemelere bazı
yetkiler verilir. Gazete sahipleri cezai sorumluluklarından kurtarılarak, suç sayılan
bir yazıdan yazar ve yazı işleri müdürü sorumlu tutulur (Topuz, 2003: 193). DP
iktidarının ilk yılları basının mutlu dönemidir. Kovuşturmaya uğrayan, tutuklanan
gazeteci yoktur. Hükümetle gazeteciler arasında genellikle yakın ilişkiler kurulur. 13
Haziran

1952’de

“basın

mesleğinde

çalışanlarla

çalıştıranlar

münasebetleri düzenleyen 5953 Sayılı Kanun yürürlüğe girer.

arasındaki
Bu kanunla

gazetecilerin elde ettiği hakları Topuz (2003: 194) şu şekilde aktarır: “Sendika
kurabilmek,

sosyal sigortalardan yararlanmak,

işverenin gazeteciyle yazılı iş

anlaşması yapması zorunluluğu, iş anlaşmasını bozmak isteyen gazete sahiplerinin
gazeteciye kıdemine göre tazminat ödemesi, haftalık tatil, yıllık ücretli izin”.
Bu ılımlı dönem, Kore Savaşı konjonktürü ve ekonomide artan bunalımların
etkisiyle son bulur. 1954’ten sonra hükümetin basına olan tavrı hoşgörüden
uzaklaşarak sert bir tavra döner. 1954 yılında yayınlanan ünlü Neşir Yoluyla veya
Radyo ile İşlenecek Bazı Cürümler Hakkında Kanununla, “namus, şeref veya
haysiyete hakarette bulunulması, itibar kıracak, şöhret veya servete zarar verebilecek
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konuların yayınlanması” yasaklanır. Kanunla, ispat hakkı da işlemez duruma getirilir
(Kabacalı, 1990: 166). Bu dönemde yaşanan 6–7 Eylül Olayları ve ardından ilan
edilen sıkıyönetim basına yönelik baskıları artırır (Topuz, 2003: 198-200). 1956
yılında basın özgürlüğünü kısıtlayan iki yasa daha meclisten geçer. Bu yasaların
birincisi Yayın yoluyla ve radyoyla işlenen suçlar kanununa yeni maddeler eklenmiş,
ikincisiyle de Basın Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. “Kötü niyet veya özel
maksada dayanan yayında bulunmak” ceza kapsamına alınır. Basın yasası da
kısıtlayıcı yeni hükümlerle şekil değiştirir. Gizli nitelikte hükümet ya da parti meclis
grubu toplantılarının basında yayını tümüyle yasaklanır (Topuz, 2003: 200-201).
Hükümetin basını kontrol altına almak için gayretleri yasalar ile sınırlı kalmaz.
Gazeteler ekonomik baskı altına alınmaya çalışılır. 1957’de gazete ve dergi
kâğıtlarının dışarıdan ancak devlet tekelince alınması, 1958’de ise resmi ilan ve
reklâmların devlet tekelinden dağıtılması uygulamalarına geçilmesi ekonomik
yönden basını kontrol altına almanın göstergeleri olarak Türk Basın tarihinde yerini
alır. Bu dönemde iktidarın kolladığı gazeteler için “besleme basın” kavramı
kullanılmaya başlanır (Kabacalı, 2000: 216).
27 Nisan 1960 tarihinde Meclis Tahkikat Encümeni’nin Vazife Ve Salahiyetleri
Hakkında Kanun çıkarılır. Bu Kanunla Tahkikat Komisyonu kurulur, gazete ve
dergilerin basımı ve dağıtımı önlenir. Yayın yasaklarına uymayan gazeteler kapatılır.
27 Mayıs 1960 gününden sonra Meclis’teki görüşmelerin yazılması da yasaklanır.
DP, büyük kentlerde başlayan toplumsal olayların karşısında İstanbul ve Ankara’da
sıkıyönetim ilan eder. Yasaklama kararıyla gazete manşetleri kazınır, sütunlar bir kez
daha bembeyaz çıkar (Kabacalı, 1990: 181-187). 27 Mayıs 1960 günü Milli Birlik
Komitesi silahlı kuvvetler adına yönetime el koyar. Türkiye siyaseti yeni bir sürece
adım atar. Milli Birlik Komitesi basın yasaklarını kaldırılır (Kabacalı, 1990: 188).
Komite, yetkilerini Temsilciler Meclisi’ne bırakmadan önce basın yayın ile ilgili iki
önemli kanun çıkarır. Bunlardan biri 5953 Sayılı Kanunu değiştiren ve “Fikir İşçileri
Kanunu” adı altında düzenlenen 212 Sayılı Kanunla, Basın İlan Kurumu’nun
kurulmasını öngören 195 Sayılı Kanundur (Topuz, 2003: 229-231) . Her iki kanun da
gazete patronları tarafından tepkiyle karşılanır. Gazete sahipleri 11–13 Ocak 1961’de
üç gün süreyle gazete çıkartmazlar (Topuz, 2003: 231-232). Gazeteciler bu yasada ki
olumlu hükümler nedeni ile 212 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 10 Ocak gününü
“Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kabul ederler (Topuz, 2003: 229). 212 Sayılı
Kanunla gazetecilere sağlanan hakları Topuz (2003: 228-229) şöyle aktarır:
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Kıdem hakkı: mesleğe ilk giriş tarihini kıdemin başlangıcı olarak saydı. Ölüm tazminatı:
Yeni kanun, gazetecinin ailesine, Sosyal Sigortaların yaptığı ödemelerin dışında, kıdeme göre
bir ödeme yapılması zorunluluğunu koydu. Gazetelerin kapanması durumunda gazetecilere
tazminat verilmesi: Yeni kanun, gazeteler kapanacak olursa gazeteciye iki aylık maaşla
birlikte kıdemine göre ödenek verilmesini kabul etti. İstifa eden gazeteciye kıdem tazminatı
verilmesi. Aylıkların peşin olarak ödenmesi. Gece çalışanlara haftada iki gün izin hakkı
tanınması. Kâr eden gazetelerin gazetecilerine her yıl bir maaş ikramiye vermeleri. İş
anlaşmazlıklarının ticaret mahkemelerine değil, iş mahkemelerine verilmesi. Ödemelerin
gecikmesinde her gün için yüzde 5 faiz yükümlülüğü getirilmesi.

Milli Birlik Hükümetleri döneminde, resmi ilan dağıtımının düzene sokulması
için de 2 Ocak 1961’de 195 sayılı kanun kabul edildi (Topuz, 2003: 229). Basın İlan
Kurumu kuruldu. Gazete patronlarının gösterdiği tepkiye, Gazetecilerin verdiği
karşılık ise basın tarihinin en önemli olaylarından biridir. Patronlarının davranışını
protesto etmek için yürüyüş yapan gazeteciler, ortak bir Basın gazetesi çıkarmaya
karar verdiler ve üç gün süreyle bu gazeteyi yayınladılar (Topuz, 2003: 231).
1961 Anayasası basın özgürlüğünü güvence altına alacak önemli maddeler ile
doludur. Topuz (2003: 233) bu önemli maddeleri şöyle sıralanır:
Basın hürdür, sansür edilemez (madde 22), Yayın yasağı konamaz (madde 22), Gazete ve
dergi toplatılamaz (madde 22), Gazete ve dergiler kapatılamaz (madde 22), Gazete ve dergi
çıkarmak için önceden izin alınmaz, mali teminat gerekmez, Haber, düşünce ve kanıların
yayınlanması engellenemez (madde 23), Basımevlerine ve basın araçlarına el konamaz
(madde 25), Düzeltme ve cevap hakkı kötüye kullanılamaz (madde 27).

Ancak Anayasada belirtilen hükümler basın özgürlüğünün sınırları altında muaf
tutulur. Bu sınırlamaların ise kanunla düzenleneceği belirtilir. Bu koşullar şunlardır:
Devletin bütünlüğünü, kamu düzenini, ulusal güvenliği ve genel ahlakı korumak.
Kişilerin onuruna ve haklarına saldırıyı, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek. Yargı
görevinin uygulanmasını sağlamak (Topuz, 2003: 235).
Milli Birlik Hükümetleri döneminde basın özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla
çıkartılan ilk kanun, 5 Mart 1962 tarihli Tedbirler Kanunu’dur. Bu kanun, “27 Mayıs
Müdahalesini söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür ve başka araçlarla yersiz,
haksız veya gayrı meşru göstermeye çalışanları” suçlamaya yönelir. Kendinden
beklenen sonuçları sağlayamayan kanunun varlığına rağmen, hem 27 Mayıs
eleştirilere uğrar hem de yasaklara karşın basında muhalefeti öven yazılar yayınlanır
(Topuz, 2003: 236).
1960 Askeri müdahalesinin yarattığı özgürlük ortamı çok uzun sürmez. 12 Mart
1971’de komutanların muhtırasıyla Adalet Partisi’nin iktidardan uzaklaştırılmasına
yol açan bunalımla Türkiye tekrardan sıkıntılı bir ortamda girer. Nihat Erim
hükümetinin güvenoyu almasının üzerinden üç hafta bile geçmeden 11 ilde
sıkıyönetim ilan edilir. Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri 10 gün süreyle kapatılır.
Ardından da Ant dergisi ile Bugün ve Yeni Sabah gazetelerinin süresiz olarak

46

kapatıldığı ilan edilir (Topuz, 2003: 248-250). Hükümetin ele aldığı ilk konu 1961
Anayasası’nda basın özgürlüğüyle ilgili 22. ve 27. maddeleri değiştirmek olur. 1961
Anayasası gazete ve dergilerin ancak yargıç kararıyla toplatılmasını öngörüyordu. Bu
değişiklikten sonra toplatma yetkisi savcılara da verildi. Gazeteciler ve Türkiye
Gazeteciler Sendikası bu karara tepki gösterir (Topuz, 2003: 250-251).
14 Ekim 1973’te yapılan seçimlerle askeri rejim sona erer.

Yapılan genel

seçimlerle Türkiye’de siyasal ortam tekrardan normalleşme sürecine dönülür.
Seçimin ardından önce genel af çıkartılır (Topuz, 2003: 253). Sık sık hükümet
değişiklikleri yaşanırken ülke genelinde terör olaylarının bilânçosu artar. Yaşanan bu
terör ortamından gazeteciler de paylarını almışlardır. Birçok gazeteci saldırıya uğrar.
Abdi İpekçi’nin öldürülmesi dönemin en önemli cinayetidir (Topuz, 2003: 254-256).
Türkiye bir kez daha 12 Eylül 1980 de gerçekleşen askeri darbeye böylesine
huzursuz, güvensiz ve kanlı bir ortamda girer. 12 Eylül 1980 sabahı Kuvvet
Komutanları tarafından ülkenin yönetimine el konulur. Yayınlanan bildirilerde
parlamento ve hükümetin dağıtıldığı, tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildiği, parlamento
üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığı açıklanır. Gazeteler sıkıyönetimin
denetimine girer (Topuz, 2003: 256-257). Bu dönem içinde gazeteci, yazar, çevirmen
ve sanatçılara verilen mahkûmiyet kararının toplamı da 316 yıl, 4 ay 20 gün hapistir
(Topuz, 2003: 259). Milli Güvenlik Konseyi, Sıkıyönetim Kanunu’nun 3. maddesini
değiştirerek, Sıkıyönetim Komutanlığı’na haberleşmeye sansür koyma yetkisi tanır
(Topuz, 2003: 259-260).
23 Eylül 1982’de yeni Anayasa kabul edilerek basın yayında içinde bulunduğu
iletişim özgürlükleri yeniden düzenlenir. 1982 Anayasasının en önemli maddeleri 25
ve 26. maddelerdir. 25. madde “kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz” hükmünü
getirirken, 26. maddede düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kısıtlanır (Topuz,
2003: 260). 10 Kasım 1983’te Basın Kanunu’nun birçok maddesi değiştirilerek,
ağırlaştırılır (Topuz, 2003: 262). 25 Ekim 1983’te kabul edilen Olağanüstü Hal
Kanunu, Bölge Valililiği’ne iletişim alanında kısıtlayıcı tedbirler alma yetkisi verir.
12 Eylül 1980’de kurulan askeri yönetim, 1983 seçimlerinin ardından kurulan sivil
yönetimle son bulur (Topuz, 2003: 263).
7 Aralık 1983’te Turgut Özal Başbakan olur (Topuz, 2003: 270). Türk basınında
1980 sonrasındaki yapısal değişmenin en çok dikkat çeken taraflarında biri
dergicilikte çok ileri bir adım atılmasıdır. 12 Eylül hareketinin siyasi yayınları birkaç
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yıl boyunca sınırlamasının yarattığı boşluğu, baskı kalitesi yüksek dergiler doldurur
(Kabacalı, 2000: 257-258). ANAP’ın iktidara gelmesinden sonra da ekonomi-mali ve
borsa konularını işleyen dergiler de yayınlanmaya başlar (Topuz, 2003: 271). Bu
süreçte basın yayın tarihinin etkileyen olaylardan biri de Türk basınına ilk kez 1964
yılında Yeni Gazete’yle giren ofset teknolojisi yaygınlaşması olur (Kabacalı, 2000:
229). 1970’lerde ofsetle yayımlanan Günaydın birinci sayfasında bol fotoğraflara ve
haber başlıklarına yer vererek bulvar gazetesi olarak yayınlanır (Kabacalı, 2000:
237). 12 Mart döneminde Ankara’da Altan Öymen tarafından bağımsız haber ajansı
ANKA kurulur (Topuz, 2003: 268-269).
1982 Askeri darbesinin ardından seçimle iktidara gelen Turgut Özal’ın
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığını kapsayan 10 yıllık dönemde ise, ekonomide dışa
açılma ve liberalleşme hareketleri öne çıkar (Topuz, 2003: 270). Döneme iz bırakan
diğer bir olay ise Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki terör eylemleri olur (Topuz,
2003: 276-277).
Bu dönemde yayınlanmaya başlayan Özgür Gündem Gazetesinin öncülü Yeni
Ülke Gazetesi 1990 ve 1992 yılları arsında haftalık olarak yayın hayatına başlar
gazetelerin yazarlarından Musa Anter, 1992 yılında, 74 yaşında iken Diyarbakır’da
sokak ortasında öldürülür (Topuz, 2003: 271). Doğu ve Güneydoğu Anadolu da
yaşanan olayları gündeme getiren gazete Kürtçülük temelinde yayın yapar. PKK
terör örgütünün sözcüsü gibi hareket ettiği dikkat çeker. Gazete Özgür Gündem adı
altında 30 Mayıs 1992'de yayın hayatına başlar. 14 Nisan 1994'te mahkeme kararıyla
kapatılır. Gazete, 17 yıl aradan sonra 4 Nisan 2011 tarihinde yayına yeniden
başlamıştır.

Özgür Gündem Gazetesi PKK ve KCK propagandası suçlamaları

nedeniyle birçok kez toplatılmıştır. Yayın dilini Türkçe ve Kürtçe dillerinde
yapmıştır. 16 Ağustos 2016'da, gazete “terör örgütü PKK'nın propagandasını
yaparak, örgütün yayın organı gibi hareket ettiği” gerekçesi ile geçici olarak
tekrardan kapatılmıştır (Özgür Gündem Gazetesinin Tarihçesi [31.08.2016]).
Özal dönemin de yüzlerce gazeteci hakkında dava açılmış, binlerce yıl hapis
istenmiş, sayısız gazete ve dergi yasaklanmış, yüzlerce kitap toplatılmıştır. 1984’ten
sonra “devletin güvenliğini zedeleyici yayın yapanlarla” ilgili davalar Devlet
Güvenlik Mahkemeleri’nde görülmeye başlanmıştır (Topuz, 2003: 273-274). 1991
yılında Terörle Mücadele Kanunu çıkartılarak Kanunun 8. maddesiyle, “devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü
propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılması” yasaklanmıştır. Kanunla,
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basına ağır para cezaları getirilmiştir (Topuz, 2003: 276-278). Bu yasayı olağanüstü
Hal Bölgelerini kapsayan 430 sayılı kararname yürürlüğe girmiştir. Kararnameyle,
basın özgürlüğü kısıtlanırken, Olağanüstü Hal Bölge Valisi’ne basın faaliyetlerini
yasaklama ve izne bağlama yetkisi verilmiştir (Topuz, 2003: 278-279). 1992–1993
yıllarında öldürülen gazeteci sayısı da 19’a ulaşmıştır (Topuz, 2003: 280). Hürriyet
gazetesi yazarı Çetin Emeç, 7 Mart 1990 sabahı Suadiye’de evinin önünde biri
maskeli, silahlı iki kişinin açtığı yaylım ateşiyle, şoförüyle birlikte otomobilinin
içinde öldürüldü (Topuz, 2003: 282). Araştırmacı gazeteciliğin en başarılı örneklerini
vererek basında çığır açan Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993
tarihinde evinin önünde arabasına konan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi
(Topuz, 2003: 284-286).
Turgut Özal döneminin önemli bir diğer olayı da Gazeteciler Cemiyeti’nin yılda
iki kez, Ramazan ve Kurban bayramlarında yayınladığı Bayram Gazetesi
uygulamasının kaldırılması oldu (Topuz, 2003: 286). Turgut Özal döneminde yayın
hayatına giren iki önemli gazete daha vardır. Bunlardan ilki Dinç Bilgin’in sahibi
olduğu Sabah Gazetesidir (Topuz, 2003: 287). Gazete, 22 Nisan 1985’te yayın
hayatına başlamıştır. Günaydın gazetesinin önemli isimlerini transfer eden gazete,
kısa sürede tirajını artırarak Türk kamuoyunda önemli bir okur seviyesine ulaşmıştır.
Bol resim, büyük başlıklar, çarpıcı haberler, orta kültür düzeyindeki okuyucuların
ilgisini çekebilecek yazılar, duygusal olaylar yayınlayan gazete, bazı dönemlerde de
Türkiye’nin en fazla satan gazetesi durumuna gelmeyi başarmıştır (Topuz, 2003:
287-288). Diğer gazete ise 3 Kasım 1986’da yayımlanan Zaman’dır (Topuz, 2003:
294). Bu dönemde Türk basını bir kez daha yapısal ve teknolojik bir değişime sahne
olur. Cumhuriyet döneminde başlayan gazeteci-işverenler geleneği sona erer. Medya
organları basın dışı işverenlerin eline geçer veya basından gelme işverenler
gazetecilik dışı faaliyetlerle birleşerek, gazeteciliğin zanaat dönemini kapatıp,
basında sanayileşme dönemini açarlar. Artık gazetecilikte temel amacı arz-talep
mekanizmasına uyarak daha fazla kâr etmektir (Kabacalı, 2000: 251-261). Bu
sürecin ardından “Medya” kavramı “basın” kavramının yerini almaya başlar. Medya
patronlarının hükümetle olan ilişkilerin yoğunlaşması, tekelci eğilimlerin güç
kazanması ile bu süreç devam eder. Bu dönemde Türk medyası ekonomik olarak dev
teknolojik hamleler yaparken, kendi sınırlı öz kaynaklarından çok, kamu bankaları
aracılığıyla Hazine'nin kaynaklarından yararlanır (Topuz, 2003: 355). Geleneksel
basın semti Cağaloğlu’nda, İkitelli'ye taşınma ile ticari radyo ve televizyonların
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kuruluş tarihi, basın döneminden medya çağına geçişin kilometre taşı olarak kabul
edilir. Bu dönem, basının medyaya dönüşme süreci olarak da ifade edilir (Topuz,
2003: 327).
12 Eylül döneminde, basının ve halkın depolitizasyon sürecine sürüklenmesi ve
sansürün etkisiyle başlayan magazin içerikli yayın politikası ağırlık kazanarak
artmaya devam eder. Magazin programlarının ve haber-reklam yapımların gelişmesi
toplumda kültürel gelişimi olumsuz yönlendirmiştir. Magazine doğru yönelimi
pekiştiren bir başka olgu ise televizyonun rekabetidir (Kabacalı, 2000: 248-249). Bu
rekabete paralel olarak basın sektöründe baskı kalitesini artıracak yatırımlar artarken,
renkli sayfa, görsel içerikli haberlerin kullanım uygulaması yaygınlaşmıştır
(Kabacalı, 2000: 252-253). Bu dönemde basını zorlayan etkenlerin en önemlisi ise
hızla artan üretim maliyetleridir. 24 Ocak Kararları ile gazete kâğıdı fiyatlarının
yükselmesi önlenemez, üretim maliyetleri artar gazete tirajları düşer. Bu nedenlerle
basında promosyon sürecine girilir. Basın tarihi literatürüne bu süreç “ansiklopedi
savaşı”, “karton savaşı” kavramları olarak girer (Koloğlu, 1994: 88).
1990’lı

yıllara

promosyon

damgasını

vurur.

Gazeteler

promosyonlara

harcadıkları muazzam paralar nedeni ile sıkıntıya sürüklenirler. Birçok gazete bu
yüzden maaş, ikramiye ve tazminat ödeyemez duruma düşer (Koloğlu, 1993: 131).
1994–1995 döneminde rekabet ticari ölçüleri aşarak birbirlerini karşı kişilik haklarını
hiçe sayan hakaretlere yönelerek, basının saygınlığını zedelerler (Kabacalı, 2000:
248). Gazetelerin tirajı, haber verme alanındaki başarılarına göre değil verdikleri
promosyonun değerine göre belirlenir (Koloğlu, 1994: 88). 1997 yılında basında
promosyon konusunda yasal düzenlemelere gidilerek, kültür promosyonu dışındaki
promosyonlar yasaklanarak bu kontrolsüz savaşa düzenleme getirilir (Topuz, 2003:
354). Bu dönem de basına yüklü miktarda teşvik kredileri de verilmiştir (Topuz,
2003: 355). Ayrıca, basında sanayileşme sürecine bağlı olarak farklı yayın
gruplarının oluşması tekelleşmeye neden olmuştur (Topuz, 2003: 347).
1980 sonrası başlayan alışkanlıklar 2000’li yıllara gelindiğine gelişerek devam
eder. Medya, siyaset ilişkileri sürece damgasını vurur (Öymen, 2014: 442). 2001
yılında yaşanan ekonomik krizle birlikte medya bir kez daha dönüşüme gitmek
zorunda kalır. Kemel Derviş New-York’ta ki görevini bırakarak Türkiye’ye Bakan
olarak getirilir (Topuz, 2003: 314). Bankacılık faaliyetlerinin de içinde olduğu
medya holdingleri, bankalara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun el
koyması ile büyük bir çöküş yaşar. Bunun neticesinde pek çok medya organı devletin
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eline geçmiştir. 2001 yılında batık bankalar sayesinde en büyük medya patronu
devlet olmuştur (Topuz, 2003: 316-317). Medya patronlarının bir kısmı tutuklanarak
yargılanmış ve hapis cezası almıştır. Bankacılık faaliyetleri yasaklanan medya
gruplarına ait şirketler TMSF’ye devredilmiştir (Topuz, 2003: 317). Bu fon 2005
tarihinden itibaren bu varlıkları satışa çıkarmıştır. Bunun yanında reklam harcamaları
büyük bir düşüş göstererek buna bağlı olarak sektör bir o kadar daha küçülmüştür.
Bu gelişmeler medyada yeni güç dengelerini oluşturmuştur. 2003 yılında Türk
medya sektöründe, Doğan, Çukurova, Uzan, Sabah, İhlas hakim gruplar olarak öne
çıkmıştır (Topuz, 2003: 325-346). Geçen zaman zarfında söz konusu gruplar yapısal
dönüşümler geçirmişlerdir. Bazılarının adları bile değişmiştir.
2006 itibariyle Türk medya sektöründe esasen üç grubun büyüme iddiasını
sürdürdüğü tespit edilmiştir: Doğan, Ciner, Çukurova. 2000’li yıllar diğer bir
yönüyle de Türkiye’de 1980’lerde başlayan, 90’larda hızlanarak gelişen medya
holdingleri döneminin sona erdiği, el değiştirdiği yıllardır. Medya da yaşanan siyaset,
ticaret ilişkisinin sonucu olarak, devletten alınan büyük miktarda krediler, teşvik ve
ihalelerle büyüyen medya saltanatı sarsılmaya başlamıştır. Büyük medya holdingleri
teker teker devletin denetimine geçmiş, bu durum özellikle 2002’de iktidara gelen
AKP iktidarında farklı bir medya-siyaset ilişkisi oluşmasına sebep olmuştur (Uludağ,
2000 Sonrası Medya Siyaset İlişkisi [07/10/2016]) .
3.2.

Türkiye’deki Kürt Sorunu
Osmanlı Devletinin İmparatorluğa doğru dönüşümü olarak nitelendirebileceğimiz

yayılma sürecinde başlayan Kürt-Türk ilişkileri 1514 yılında şekillenmeye başlar.
Dönemin Padişahı Yavuz Sultan Selim’in İran’da hüküm süren Şah İsmail’in Safevi
Devletine karşı başlattığı seferde bölgede yaşayan Kürt varlığı önemli bir unsur
olarak tarih sahnesinde yer alır

(Balpetek, [13/10/2016]). 23 Ağustos 1514’de

bugünün İran coğrafyasında bulunan Maku Şehrinin Çaldıran Ovasında, Safevi
Hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim arasında meydana
gelmiş olan savaş Osmanlı Devletinin zaferiyle sonuçlanmıştır (Çaldıran Savaşı
[13/10/2016]). Osmanlıların uyguladığı savaş politikasının bir yansıması olarak,
bölgede önemli bir etkisi olan İdris-i Bitlisi sayesinde Kürtlerin Osmanlı Devletinin
saflarında yer alması sağlanır. Aslen Kürt olan İdris-i Bitlisi’nin, Osmanlı Devletinin
saflarında yer almasında Kürtlerin Sunni mezhebinden olması önemli bir etkendir
(Balpetek, [13/10/2016]). Yavuz Sultan Selim bölgenin fethinden sonra Kürtler ile
anlaşarak bölgenin yarı özerk bir şekilde idare edilmesine izin vermiştir. Çaldıran
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Savaşı sonrasında Kürt aşiretlerini huzuruna kabul eden Padişah Yavuz Sultan Selim
bölgenin önde giden aşiretlerinden olan Halti-Lohorto aşiretine Baba-Kürdi adını
vermiştir (Gürbüz, 2009, 123).
Osmanlı Devletinin bölge halkı üzerinde ki Kürt halkına karşı izlediği politika
İdris-i Bitlisi’nin Padişaha yazıp sunduğu Şerefnamede ki prensipler üzerinden uzun
yıllar şekillendirilmiştir. Kürtlerle ilgili bilinen ender yazılı eserlerden biri olan bu
kitapta Kürtlerin tarihine, sosyal hayatlarına ve aşiretlerine yönelik detaylı bilgiler
bulunmaktadır (Bitlisi, 2013, 26). Yavuz Sultan Selim’den sonra tahta çıkan Kanuni
Sultan Süleyman ise bir fermanla Kürtlerin Osmanlı İmparatorluğu içerisinde
konumlarını belirler. Gürbüz (2009, 128) de aktardığı gibi bu ferman şöyledir:
Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim zamanında Kızılbaşlara karşı cephe
alarak müsbet ve hayırlı hizmetlerde bulunan ve şimdi de devlete doğrulukla hizmetler ifa
eden, bilhassa Serasker-i Sultan İbrahim Paşa’nın bu defaki İran seferine katılarak
Kızılbaşların yenilmesinde yararlılık gösteren Kürt beylerine, gerek devlete karşı
gösterdikleri öz kulluk ve dilaverlikleri karşılığı olarak ve gerekse kendilerinin vaki müracaat
ve istirhamları göz önüne alınarak, her birinin öteden beri ellerinde ve tasarruflarında
bulunan eyalet ve kaleler geçmiş zamandan beri yurtları ve ocakları olduğu gibi ayrı ayrı
beratlarla ihsan edilen yerleri de kendilerine verilip mutasarrıf oldukları eyaletler, kaleleri,
şehirleri, köyleri ve mezraları bütün mahsulleriyle oğuldan oğla intikal etmek şartıyla
kendilerine temlik ve ihsan edilmiştir. Bu münasebetle aralarında asla anlaşmazlık ve
geçimsizlik çıkmamalı, dışarıdan müdahale ve taaruz edilmemelidir. Bu emr-i celile riayet
edilecek, hiçbir surette üzerinde kalem oynatılmayacak, hiçbir yeri değiştirilmeyecektir. Bey
öldüğünde eyalet kaldırılmayıp, bütün hududu ile mülkname-i hümayun uyarınca, oğlu bir ise
ona kalacaktır, eğer müteaddit ise istekleri üzerine kale ve yerleri paylaştırılacaktır.
Uzlaşamazlarsa, Kürdistan beyleri nasıl münasip görürlerse öyle yapacak ve mülkiyet yolu
ile bunlara ebediyete kadar ila ebeddevren mutasarrıfı olacaklardır. Eğer bey, varissiz ve
akrabasız ölmüşse o zaman eyalet hariçten ve yabancılardan hiçbir kimseye verilmeyecek,
Kürdistan beyleriyle görüşüp ve ittifak edilip, onlar bölgenin beylerinden veya
beyzadelerinden her kimi uygun görürse ona tevcih edilecektir.

Bu fermanla birlikte şekillenen Osmanlı, Kürt ilişkileri 19. Yüzyıla gelinceye
kadar büyük sorunlar yaşanmadan devam etmiştir. Kürtler bu süreç içerisinde özerk
yapılarını koruyarak Kürt beylik ve aşiret varlıklarını devam ettirmişlerdir. II.
Mahmut döneminde ise, Kürt özerkliği değişime uğrar (Öztuna, 1970, 226). II.
Mahmut, modern, merkezi ve mutlak bir monarşi kurma girişimleri doğrultusunda
ilan ettiği fermanla Kürt beylik ve aşiretlerinin özerkliğini ellerinden alarak tümünü
merkeze bağlamıştır. Bu değişiklik ile birlikte zorunlu askerlik hizmetleri ve vergi
vermek uygulamaya geçirilir (Balpetek, [13/10/2016]). Osmanlı idaresinde yapılan
bu yapısal değişiklik ile 1514’den beri karşılıklı olarak yürütülen ittifakta çatlamalar
oluşur (Osmanlıdan Devralınan Sorun, [13/10/2016]).
1827-1847 yılları arsında merkezi hükümet ile Kürt aşiretlerinin vergi ve askerlik
konusunu öne çıkartarak başlattıkları bir çatışma dönemi yaşanır. Bu dönemde
onlarca Kürt aşiretinin Osmanlı idaresine isyan ettiği görülür. Yaşan bu isyan
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sürecinde Kürtlerle merkezi otorite arasında yeni bir olgu daha gelişir. Bazı aşiretler
Devlete yakınlaşarak isyan halinde ki Kürt aşiretlerine karşı devletin yanında yer alır.
Kürtlerin kendi aralarında çatışmaların da etkisi ile isyan büyük ölçekte sonlandırılır.
Bu çatışma sürecinin ardından bölgede isyanı bastırmada büyük başarı gösteren
Bedirhan Bey, 1840 yılında öne çıkar. Bedirhan Bey’in Kürt bölgelerinde başta
merkezi yönetimin verdiği destekle kurduğu otorite kendisini bölgenin tek gücü
konumuna taşır. Bedirhan Bey yakaladığı bu avantajı fırsata çevirmeye çalışarak
kendi adına para bastırıp devlet teşkilatı kurma girişimlerinde bulunur. Botan
Emirliğinin Lideri olan Bedirhan beyin bu girişimleri sonucunda Osmanlı Devleti ile
çatışması kaçınılmaz olur. Bedirhan Bey’in yeğeni İzzeddin-Şir’inin saf değiştirerek
Osmanlı Devletinin yanında yer alması ile Bedirhan Bey’in isyanı da 1847’de son
bulur. 1847 yılında Kürtlerin yaşadığı coğrafyada ki tüm emirlikler son bulmuştur.
Dönemin resmi gazetesi olan Takvim-i Vakâyi, Bedirhan Beyin yenilgiye
uğratılmasını duyurur. Bu harekâta katılan asker ve subaylara özel olmak kaydıyla
Kürdistan Madalyası bastırılır. En önemlisi, bölge Kürdistan Eyaleti, adıyla yeni bir
idari birim olarak düzenlenir. Osmanlıya göre Kürt sorunu artık hallolmuştur
(Akpınar, 2009, [8.09.2016]).
Emirliklerin dağıtılmış olması Kürt sorununda Osmanlı Devletinin beklentilerini
karşılamaz. 20 yıl boyunca yaşanan Kürt sorunu şekil değiştirerek yeni bir boyut
kazanır. Daha önceleri Emirlikler altında toplanan yüzlerce aşiret başı boş kalır.
Bölgeye atanan Osmanlı idaresine ait memurların bölge halkını tanımamaları ve
uygulamadaki yanlışlık aşiretler ile devlet arasında ki zaten kırılgan olan ilişkileri
daha da yıpratır. II. Mahmut zamanında hayata geçirilen Kürdistan eyaleti
uygulaması bu olumsuz gelişmelerin etkisi ile 1867’de uygulamadan kaldırılır
(Akpınar, 2009, [8.09.2016]). Balkanlarda başlayan ayaklanma ve ardından gelen
büyük bir felaket ile sonuçlanan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devletini
tekrardan Kürt aşiretleri ile işbirliğine yönlendirir. Osmanlı-Rus savaşı sonrasında
imzalan Berlin anlaşmasında ki Ermeni azınlığa yönelik hükümlerin de Osmanlı
Devletini Kürt aşiretleri ile ilgili işbirliği yapmaya iten bir gelişme olmuştur. Bu
anlaşma ile Batılı devletlerin garantörlüğü altına giren Ermeni azınlık Osmanlı
toprak bütünlüğü için ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamıştır (Zeyrek, 2007, 19). II.
Abdülhamit (1876- 1909) döneminde ortaya çıkan Ermeni tehdidinin etkisi ile
Osmanlı-Kürt aşiretleri ilişkileri geliştirilerek yeniden inşa edilmeye çalışılır.
Tarafların yakınlaşması bölgede Ermeni azınlık üzerinden şekillenen batılı politikalar
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nedeni ile kaçınılmaz olmuştur. Zeyrek (2007, 50)’in

aktarımına göre Berlin

anlaşmasında şu hüküm yer alıyordu; “Berlin muahedesinin 16. maddesi, Doğu
Anadolu’da Rusya himayesinde muhtar bir Ermenistan’dan bahsediliyor ve Osmanlı
Devletini de Ermeni takibatı yapmaktan men ediyordu. 61. maddede buna benzer
ifadeler vardı”.

Abdülhamit’in değişen yaklaşımı, Osmanlılar için iki açıdan

önemlidir, uzun yıllardır bölgede kurulamayan otorite yeniden tesis edilecek ikinci
olarak da, herhangi bir Ermeni kalkışmasında Kürtler Osmanlının yanında yer alarak
Ermenilere karşı silahlı bir güç olarak kullanılabilecekti (Akpınar, 2009.
[8.09.2016]). İşte bu nedenlerle 1890’lı yılların başından itibaren Hamidiye Alayları
kurulmuştur. Hamidiye alaylarının Kürt Aşiretleri ve Devlet ilişkisindeki yerini şu
şekilde izah etmek mümkündür:
Hamidiye Alayları Kürt, Ermeni ve daha genelde Osmanlı tarihlerinin pek çok
bölümünde önemli rol oynamıştır. Yerel güç yapısının ve devlet, aşiret, öbür
aşiretler, köylüler ve diğer katılanlar arasındaki ilişkileri etkileyen değişimlere eşlik
eden dönüşümlerde anlamlı bir oyuncu olmuştu. Nihayet bugüne kadar gelen devletaşiret ilişkilerine dair bir miras bırakmıştır. (Armağan, 2009, 130)

Rus- Osmanlı savaşının ardından Kürtler için de Osmanlıyla ittifak yapmaktan başka
çare kalmamıştır. 1880-1882 yılları arasında çıkan Şeyh Ubeydullah isyanında
İngiltere, Fransa ve Rusya Kürtlerin karşında yer alarak bölgede asla bir Kürt devleti
kurulmasını istemediklerinin mesajını vermişlerdir. İkincisi, Berlin Antlaşması’nda
bu devletler açıkça Ermeniler yanında yer almışlar ve bu da bölgede bir Ermeni
devleti kurulacağı şüphesi Kürtler arasında yaygınlaşmıştır. Üçüncü olarak da,
Tanzimat döneminde Emirlerin devlet idaresinden tasfiyesi sonrası bölgede dini
liderler etkinlik kazanmıştır. II. Abdülhamit’in İslamcı politikaları, Kürtlerin yeniden
Osmanlıyla yönelmesini kolaylaştırmıştır (Akpınar, 2009 [8.09.2016]).
Abdülhamit döneminde Osmanlılar ve Kürtler açısından kaçınılmaz olarak bir
yakınlaşma ve işbirliği gelişmiştir. Doğu Vilayetleri olarak adlandırdığımız
Kürdistan bölgesine, Sünni Kürt aşiretleri hâkim olduklarından, bu ittifakla beraber
bölge yeniden Osmanlının kontrolüne girmiştir (Armağan, 2009, 131). Temel olarak
bölgede Ermeni devleti kurulması “tehlikesine” karşı gelişmiş olan bu kaynaşma
süreci 1923 yılına kadar bazı iniş çıkışlarla devam etmiştir. Abdülhamit’e karşı II.
Meşrutiyet devrimini gerçekleştiren ve bir süre sonra Abdülhamit’i tahttan indiren
İttihat ve Terakki Cemiyeti, iktidara gelir gelmez Hamidiye Alaylarını kaldıracağı
sözü ile hareket etmiş olsa bile iktidara geldikten sonra, bölgedeki kontrolü sağlamak
için Kürt aşiretlerinden oluşturulan Hamidiye Alaylarına ihtiyaç duyulduğunu
görmüştür. Olası bir Ermeni kalkışmasına karşı kullanılacak en önemli güç bu
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alaylardır. Hamidiye alayları İttihat Terakki ile birlikte isim değiştirerek devam
etmiştir. Bu alayların artık yeni ismi Aşiret Alaylarıdır. 1894 yılından itibaren
bölgede ki Ermenilere karşı yürütülen askeri eylemlerde bu alaylar önemli rol oynar.
Ermeniler Anadolu’dan tasfiye edilirken, onlara ait mal ve topraklar Hamidiye
Alaylarına bağlı aşiretlere kalır (Akpınar, 2009, [8.09.2016]).
Balpetek ([13/10/2016]) Osmanlı dönemi Kürt isyanları şöyle sıralar:
1.Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı (1806-1808, Süleymaniye)
2. Babanzade Ahmet Paşa İsyanı (1812, Süleymaniye)
3. Zaza Aşiretleri İsyanı (1818-1820, Dersim)
4. Revaduz Yezidi İsyanı (1830-1833, Hakkari ve çevresi)
5. Mir Muhammet İsyanı (1832-1833, Soran)
6. Kör Mehmet Paşa İsyanı (1830-1833, Erbil, Musul, Şirvan)
7. Garzan İsyanı (1839, Diyarbakır)
8. Bedirhan Bey İsyanı (1843-1847, Hakkari ve çevresi)
9. Yezdan İzzettin Şer İsyanı (1855, Bitlis)
10. Bedirhan Osman Paşa İsyanı (1877-1878, Cizre ve Midyat)
11. Şeyh Ubeydullah İsyanı (1880, Hakkari, Şemdinli)
12. Emin Ali Bedirhan İsyanı (1889, Erzincan)
13. Bedirhani Halil ve Ali Remo İsyanı (1912, Mardin)
14. Molla Selim ve Şeyh Şehabettin İsyanı (1913-1914, Bitlis)
15.Koçgiri isyanı (6 Mart 192,1 Alişan, Alişir, Nuri Dersimi)

Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşının ardından imzaladığı Mondoros
Mütarekesi ile savaşın yenilgiye uğrayan tarafı olarak konumlanması Türk ve Kürt
ilişkilerine yeni bir boyut kazandırır. Ermenilere karşı ortak hareket etmeye yönelik
yürütülen siyaset bir kez daha şekil değişerek pekiştirilir (Akpınar, 2009,
[8.09.2016]). .
1919 da imzalan Paris Barış Antlaşması Büyük Ermenistan’dan bahsetmektedir. Bu gelişme
ile Kürt ve Türklerin yakınlaşmasını hızlandırır. Türkler Doğu Vilayetlerini kaybetmekten,
Kürtlerse gelecek Ermenilerin intikam almalarından çekinir. Yaşanan bu yeni olgular
içerisinde Anadolu da başlayan Kurtuluş Savaşının Lideri M. Kemal bu fırsatı iyi kullanır.
Erzurum kongresi ile birlikte Kürt aşiretlerinin Kurtuluş savaşına destek olmalarının önünü
açar (Zeyrek, 2007, 271).

I.Dünya Savaşında Ruslarla birlikte Anadolu’ya giren Ermenilerin Müslümanlara
uyguladıkları katliamın acı tecrübelerini de iyi değerlendiren Kürtler Milli
Mücadeleden yana tavır almaktan çekinmezler. Anadolu da Türk ve Kürtler bir kez
daha Ermeni “tehlikesine” karşı bir araya gelmişlerdir.
M. Kemal, Kürt aşiretlerinin savaşa olan bağlılıklarını pekiştirmek için Kürtlere muhtariyet
verileceğinin de sözünü de vererek ittifakı iyice pekiştirmiştir. Ancak 1923 yılında Lozan
Antlaşması imzalandıktan sonra iktidarın tam anlamı ile M. Kemal ve ekibinin eline geçmesi
ile şartlar değişir. Mustafa Kemal’in niyeti bir ulus devlet kurabilmektir ve bu ulus devletin
temeli Mustafa Kemal’in ifade ettiği anlamda ki Türkler olacaktır (Fuller, Barkey, 2011, 30).

Genç devlet ülkede üniter bir yapıyı oluşturabilme gayreti ile gayrimüslim azınlıkları
her fırsatta tasfiye edecektir. Kürtlerin Müslüman azınlık olarak görülmesine fırsat
verilmeyecek gerekli yasal düzenlemelerin yapılması sağlanarak belli bir ölçekte
Kürtler geniş anlamlı Türk kimliği altında asimile edileceklerdir (Fuller, Barkey,
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2011,31). Bu hamle Atatürk Cumhuriyeti açısından üniter bir devlete yönelik dev bir
adım olsa da II. Abdülhamit döneminde kurulan ve 1923 yılına kadar devam eden
Kürt-Türk ittifakı bozulmuştur.
Bu gelişmelerden memnuniyetsizliğini dile getiren aşiretlerle yeniden çatışmalı bir sürece
girilmiştir. Bu tarihten itibaren Türk devleti Kürt diye bir topluluğun varlığını inkar edecektir.
Devlet için Kürtler Turanî kökenli bir halk olarak ifade edilerek bu bölgede kala kala
Türkçeyi unutmuş vurgusu altında değerlendirileceklerdir. Bu nedenle Devletin izlediği
politika aslında bir asimilasyon değil, bir topluluğun aslına döndürülmesidir diye ifade
edilecektir (Fuller, Barkey, 2011, 32).

1913 sonrası aslında İttihat ve Terakki Cemiyetinin teorik temellerini attığı
uluslaşma süreci Cumhuriyet döneminde de devam ettirilir. Anadolu da yaşayan
Kürtler uygulanan bu politikaya karşı gösterdikleri tepkilerde cezalandırılır. “Kürt”
adından bile bahsetmek yasaklanır. Özellikle 1938 Dersim olaylarından sonra
Kürtlerden bahsetmek adeta bir tabuya dönüşür. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında
devletin Kürtlere bakışını tekrar özetlenmek gerekirse aslında Türk olan Kürtler
asıllarına döndürülmek istenmektedir. Bu gün bu projenin başarılı olduğu
söylenemez (Fuller, Barkey, 2011, 34). Cumhuriyet döneminde gerçekleşen Kürt
isyanları tarihlerine ve yerlerine göre şöyle sıralanabilir (Osmanlıdan Devralınan
Sorun [13/10/2016]):
1. Nasturi İsyanı (1924, Hakkari)
2. Reskotan ve Reman İsyanı (1925, Diyarbakır)
3. Şeyh Sait İsyani (1925, Bingöl, Muş, Diyarbakır)
4. Seit Taha ve Seit Abdullah İsyanı (1925, Şemdinli)
5. Jilyan İsyannı (1926, Siirt)
6. Eruh'lu Yakup Ağa ve Oğulları İsyanı (1926, Pervani)
7. Güyan İsyanı (1926, Siirt)
8. Haco İsyanı (1926, Nusaybin)
9. I. Ağrı İsyanı (1926)
10. Koçusagi İsyanı (1926, Silvan)
11. Hakkari-Beytüşşebab İsyanı (1926)
12. Mutki İsyanı (1927, Bitlis)
13. II. Ağrı İsyanı (1927)
14. Biçar İsyanı (1927, Silvan)
15. Zilanlı Resul Ağa İsyani (1929, Eruh)
16. Zeylan İsyanı (1930, Van)
17. Tutakli Ali Can İsyanı (1930, Tutak, Bulanik, Hinis)
18. Oramar İsyanı (1930, Van)
19. III. Ağrı İsyanı (1930)
20. Buban Aşireti İsyanı (1934, Bitlis)
21. Abdurrahman İsyanı (1935, Siirt)
22. Abdulkuddüs İsyanı (1935, Siirt)
23. Sason İsyanı (1935, Siirt)
24. Dersim İsyanı (1937, Tunceli)
25. PKK İsyanı (1984)

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürt varlığının farkındadır ve artık
inkâr politikasını bir tarafa bırakarak Kürtlerin varlığını tanımıştır. Türkiye
Cumhuriyetinin son döneminde Kürt varlığının inkar politikasından vazgeçerek
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Kürtlerle ilgili yeni bir yaklaşım geliştirmesi sorunu iyileştirici bir yaklaşım
kazandıramamıştır. Aksine Kürt sorununu tam da bu noktadan başka bir boyuta
taşımıştır. Kürt diye bir topluluğun varlığı devlet tarafından kabul edilmekle birlikte
devletin ulus devlet anlayışı korunmaya çalışması Kürt sorunu çıkmaz bir yola
sokmuştur. Türk Devleti Kürt sorunun etnik bir sorun olarak değerlendirmemektedir
(Özdağ, 2010, 213). Devletin hem Kürtleri tanıyoruz diyip hem de temel haklarından
onları yoksun bırakması PKK adı altında örgütlenen ayrılıkçı Kürt milliyetçiliğin
Türkiye de zemin bulmasına fırsat vermiştir. Kürt sorununu çözecek temel adımın
çağdaş dünya gereklerine uygun, ulus devlet anlayışının inceltildiği, demokratik, çok
kültürlü, temel insan haklarından tüm kimliklerin eşit bir şekilde yararlandığı yeni bir
yapılanma olduğu görüşleri tartışılmaya açılmıştır. Ancak Kürt sorunu üzerinden
yürütülen uluslar arası çıkar ve menfaat ilişkileri bu sürecin de hem Kürtler hem de
devlet açısından doğru bir noktaya taşınmasının kolay kolay mümkün olmadığını
göstermektedir.
3.3.

Kürt Sorununda Devlet Politikası
Kürt sorunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ilk günlerden beri

süre gelen temel meselelerden biridir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde filizlenen
bu sorun İmparatorluğun kültürel ve coğrafik mirasçısı olan Cumhuriyet’in de sorunu
olmaya

devam

etmektedir

(Osmanlıdan

Devralınan

Sorun,

[13/10/2016]).

Cumhuriyet’in ilanından bugüne kadar kurulan tüm hükümetlerin ve ara dönemlerin
gündeminde olmuş ve her geçen gün giderek büyüyen bir soruna dönüşmüştür. Kürt
sorunun Cumhuriyet tarihi boyunca büyüyerek yeni boyutlar kazanması süreci
çetrefilleştirerek her biri ayrı bir önem arz eden sorunlar yumağına dönüşmüştür
(Akpınar,

2009).

(http://bgst.org/kurdoloji-gundem,

[8.09.2016]).

Bugünkü

durduğumuz noktada Kürt sorunun, siyasi, kültürel, iktisadi ve psikolojik yönleri
barındıran bir sorun olmakla birlikte ayni zamanda bölgesel dengeler üzerinde de
etkisi olan bir meseledir. Özdağ (2010, 29)’ın da dediği gibi:
PKK’nın, Apo’cular olarak kurulduğu, 1976’dan ve 1984’den buyana niteliği değişen ve
gelişen sorunun çözümü konusunda Türkiye Cumhuriyeti devlet mekanizmasının, siyasal
partilerin ve toplumun geniş katmanlarının üzerinde birleştiği, stratejik nitelikli, uzun vadeli
bir çözüm yöntemi üzerinde uzlaşılamamıştır. Bu durum ortaya her türlü ortak akıldan uzak,
günlük basit siyasi ihtiyaçlara cevap veren uygulamaların, çözüm diye sunulmasını
beraberinde getirmiştir.

Kürt sorunu Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren değerlendirdiğimizde karşımıza
çıkan ilk gerçeklik ulusçuluk kavramı etrafında şekillenen asimilasyon politikasıdır.
Türk ulus inşası diğer etnik kimliklerden siyasi uyum beklemekle kalmamış, milli kimliğin
yaratılmasında siyasal, kültürel ve ekonomik olarak öteki kimliklerin varlığına yer
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vermemiştir. Kuruluşunu takiben Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu ve Rumeli’deki etnik
kimlikleri tanımayı reddetmiş, inşa edilen Türk milli kimliğine vatandaşlık bağı ile bağlı olan
herkesin Türk olduğunu savunmuştur. Bu durumun önemli bir geçerlilik kazanması için
devletin öncelikli olarak uyguladığı politika, asimilasyon olagelmiştir. 7 Aralık 1936 günü
Umumi Müfettişler Konferansı’nda konuşan Birinci Umumi Müfettiş Abidin Özmen,
asimilasyon sözcüğünü kullanarak, Kürtlerin nasıl asimile edileceğini anlatır (Mumcu, 2002:
98-100).

Ancak Cumhuriyetin hayata geçirdiği uluslaştırma projesi Kürt halkı üzerinde
beklenen neticeyi göstermemiştir. Balkanlardan Anadolu’ya göçen birçok etnik
grubun Türk potasında erimesi kolay olsa da Anadolu’nun yerleşik halklarından olan
Kürtlerde bu girişim sonuçsuz kalmıştır (Kızılkaya, 2014, 2). Bu konu ile ilgili olarak
Yeğen (2009: 13)
“Kürtlerin bugün yaşadıkları toprakların kadim sakinleri olmalarının ve “hatırlayabildikleri
ya da hatırlatılan” tarihlerinin, Kürtleri, “asimilasyona direnebilecek denli güçlü bir bizlik
duygusuyla” donattığını ve bu sayede Cumhuriyet’in önerdiği ulusal gelecek ile aralarına
belli bir mesafe koyduklarını” ifade eder.

Cumhuriyetin yeni Anayasası Türkiye’de din ve ırk ayırd edilmeksizin vatandaşlık
bakımından herkese “Türk” denir

(Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1924, 88)

tanımını kullanarak Türk etnik kimliğinin yeniden tanımlandığı bir süreç başlatır.
Yeni Cumhuriyette .vatandaşlık ve vatandaş ifadeleri Türklükle eş tutulmuştur. 1924
Anayasası’nın 11. maddesi “Otuz yaşını bitiren kadın, erkek her Türk milletvekili
seçilebilir” hükmünü içererek kimlerin milletvekili olabileceğini düzenlemiştir.
Kürtler elbette ki milletvekili olabiliyordu ancak bunun için etnik kimliklerini inkar
etmeleri ön koşuldu. Cumhuriyetin bu tutumu Kürtlerin esas memnuniyetsizliklerinin
ilk tohumlarını atmıştır (Fuller, Barkey, 2011, 32). 1923 yılının ardından Doğu
Anadolu da beklentileri karşılanmayan Kürtler, Ankara’nın ekonomik, siyasi, sosyal
ve kültürel adımlarına karşı direnişe başlamışlardı. Bu direniş Cumhuriyet döneminin
ilk Kürt İsyanını tetiklemişti. Şeyh Said ayaklanması her ne kadar laikçi ve İslam
karşıtı eğilimlere karşı bir isyan olsa da Kürt milliyetçiliğinin de ilk hareketlerinden
biriydi. Bu isyan Ankara tarafından güç kullanılarak bastırılmış, ayaklananlar İstiklal
mahkemelerinde yargılanmıştır. (Aybars, 1995, 309).
Kürt sorunu açısından Şeyh Said ayaklanması yeni rejimin Kürtlere bakış açısında
değişikliğe neden olan gelişmelerin de ilk adımını oluşturmuştur. Kürtlerle ilgili geliştirilecek
yaklaşımlar Kürtleri yok saymaktan bir şiddet politikasına doğru değişmiştir. 1930 Ağrı ve
1937-1938 Dersim isyanları da Kürt milliyetçili üzerinden yaşanan ayaklanmalar olmuştur.
Ankara’nın tutumu bu ayaklanmaların yine şiddetli bir şekilde bastırılması yönünde ortaya
çıkmıştır (Fuller, Barkey, 2011, 33).

1937-1938 İsyanlarının bastırılmasının ardından Türkiye’de ki Kürt sorunu çeşitli
dönüşümlerden uğramıştır.
1950 yılında çok partili sisteme geçene kadar tek parti döneminin uyguladığı politikalar
kısmen de olsa Kürtlerin asimilasyonunda başarı elde edecek birçok Kürt kökenlinin dili
Türkçeleşerek büyük potada erimiştir. Büyük şehirlere göç eden Kürtler devletin eğitim
olanakları içerinde sakin bir siyasi dönem yaşamıştır. Demokrat Partinin iktidara gelmesi ile
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birlikte yeni çok partili sistem Kürtler üzerinde ki baskıyı büyük ölçekte azaltarak ülke
genelinde değişimlere neden olmuştur. 1950’li yılların ekonomik değişimleri Türkiye’nin
batısında hissedilir bir kalkınmaya neden olacaktır. Batıda ki şehirler, iktisadi anlamda
Doğu’da ki şehirlere göre daha fazla gelişerek, sosyal farklılıklara da neden olacak bir
gelişmişlik düzeyine ulaşarak Doğu ve Batı ikilemine neden olacaktır (Eroğul, 1990, 49).

Bu sınıfsal değişimler Doğu’da yaşayan Kürtlerin sol siyasete doğru
yönelmelerine katkı sağlamıştır (Fuller, Barkey, 2011, 37). 1960 yılında
gerçekleştirilen askeri darbe ile Adalet Partisi İktidardan uzaklaştırılsa da askeri
cuntanın Kürt sorununa bakış açısı değişmez. Bu süreç içerisinde Kürt köylerinin
isimlerinin değiştirilmesi gerçekleştirilir (Fuller, Barkey, 2011, 38).
1960 Askeri Cuntasının, Kürtlerle ilgi şahin politikasına karşın, hayata geçirdikleri 1961
Anayasası Kürt sorunu ile ilgili yeni bir sayfa açılmasına vesile olmuştur. 1961’de yasal bir
sosyalist parti olarak kurulan Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kürt sorununun hassaslığından dolayı
on yıldan uzun bir süre bu konuya mesafeli kalsa da, partinin, sosyal ve ekonomik eşitlik ile
adalet mesajlarıyla Kürtleri etkilemesi mümkün olacaktı (Kızılkaya, 2014, 3).

TİP kurulduktan sonra o dönemdeki adı ile “Şark Meselesine” odaklanacaktı. 1970
yıllarının sonunda TİP ilk kez Şark Meselesinin etnik bir sorun olduğunu ilan eden
parti olmuştur (Fuller, Barkey, 2011, 37). 1971 yılında yaşanan askeri darbenin
ardından TİP, “etnik” ifadesi gerekçe gösterilerek Anayasa Mahkemesinin verdiği bir
kararla kapatılmıştır (Aren, 1993, 70-72). 1960’lı yıllar tüm iniş ve çıkışlarına
rağmen Türk ve Kürt solunun beraber hareket ettiğini bir dönemdir. Temizöz (2012,
61) ün de belirttiği gibi:
1968’li yıllarda öğrenci gençlik hareketlerinde; Türk ve Kürt sol grupları birlikte hareket
ettiği bilinmektedir. Yani Türk solu ve Kürt solu diye bir ayrım söz konusu değildir. Daha
çok Türkiye devrimi tartışılmaktadır. Birlikte örgütlenme savunulmaktadır. Sadece taktiksel
anlamda değişik görüşler söz konusudur. Kimileri Demokratik Halk Devrimini savunurken,
kimileri Milli Demokratik Devrimi savunmaktadır.

1960’lı yıllarındaki Şark Meselesi ile ilgili olarak Türk solunun yetersiz bakış açısını
Bruinessen, (2005, 347 den aktaran Kızılkaya, 2014, 3) şöyle açıklar:
Türk Solu’ndaki parti ve örgütlerin çoğu, Kürtlerin kültürel baskı altında bulunduğunu kabul
ediyorlardı. Ancak önerdikleri çözüm, işçi sınıfı önderliğinde gerçekleşecek sosyalist bir
devrimdi. Buna göre, Kürtlerin talepleri mevcut koşullarda zamansız, hatta gerici olarak
görüldü. Bu yaklaşım ise Kürtler açısından söz konusu hayal kırıklığına neden oldu.
Dolayısıyla 1970’lerin sonlarına doğru çok sayıda Kürt, üyesi oldukları Türk parti ve
örgütlerini terk ederek ayrı Kürt örgütlerine katıldılar.

1970’lere gelindiğinde Doğu Devrimi Kültür Ocakları ve Ankara Demokratik
Yüksek Öğrenim Derneği gibi legal yapılanmalar hayat buldu. Bu örgütlenmeler ile
birlikte Türk solu ve Kürt solu yollarını ayırmıştı (Temizöz, 2012, 61-62). Ankara
Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenci olan Abdullah Öcalan’ın da içerisinde yer
aldığı bu gruplar Kürt sorunu “Kürdistan’ın Türk Emperyalist devletinin işgali
altında olduğu” noktasına taşıyarak illegal silahlı mücadelenin başlatılması
fikirlerinin ilk yeşerdiği yerler olmuştur (Yılmaz, 1994, 72).
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1980 askeri darbesi Türkiye de mevcut tüm partileri kapatarak yeni bir siyasi
sistem oluşturmaya çalışsa da farkında olmadan siyasi bir boşluk yaratmıştır. 1970’li
yıllarda filizlenen ayrılıkçı Kürtçülüğün farkında olan askeri rejim Kürt sorununa sert
tepkiler ile yönelerek Kürtçü politika güdenlerin radikalleşerek PKK güdümüne
girmelerine hizmet etmiştir (Fuller, Barkey, 2011, 39-40).
1980 askeri darbesinin ardından yasal zeminde siyaset yapan partilerin darbenin etkisinden
kurtularak tekrardan aktif siyasette baskı altında olmadan siyaset yapabilmeleri 1980’li
yılların ortasından sonra mümkün olacaktır. Bu dönemde PKK’nın eylemleri ile birlikte
döneme damgasını vuran şiddet olayları Kürt sorununu tekrardan siyaset arenasına
taşıyacaktı. Sosyal Demokrat Halkçı Partinin Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy Kürtlerin
sıkıntılarını açık bir dille ifade ederek TBMM bünyesinde yeni bir adım atmıştı. Aksoy’un
partisinden ihraç edilmesine sebebiyet verecek olan bu olay Kürt siyasi partilerinin
kurulmasının önünü açmıştır (Fuller, Barkey, 2011, 40 -41).

1990’lı yıllara gelindiğinde ise, Kürtler ilk kez legal alanda siyasal mücadeleye
HEP ile başlar ve DEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP ve HDP ile devam eder
(Kızılkaya, 2014, 4). Yasal çerçeveler ölçüsünde uzun süre inkâr edilen Kürtler,
Türkiye’de Kürt sorununun varlığını kabul ettirebilmek için mücadele ederken; ret ve
inkâr politikasında ısrar eden devlet aygıtı, Kürt sorununun adını koymamak için
uzunca bir süre terörizm sorununu ön plana çıkarmıştır. Tanrıkulu ([09.09.2016]) ise
Kürt sorunu ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etmiştir:
1990’lı yılların başlarında hazırladığım raporlarda Kürt Sorununun Cumhuriyet ile yaşıt
olduğunu, esas olarak da en temel insani hak ile özgürlüklerinin yok sayılmasında,
varlıklarının ve kimliklerinin inkâr edilmesinde, dillerinin yasaklanmasında, bunlara bağlı
olarak da Cumhuriyet tarihi boyunca baskı, olağanüstü rejim ile sürekli denetim altına
alınmak istenmeleri ile ifade edilebileceğini anlatmaya çalıştım. Doğal olarak, böyle bir
tespit, aynı zamanda devletin izlediği Kürt politika(ları)sının yorumlanması hakkında da
ipuçlarını içeriyor. Dolayısıyla, ben devletin Kürt politikalarını, Cumhuriyet tarihi boyunca
inkâr temeline dayalı bir asimilasyon, baskı ve güvenlik kaygısı ile tespit edilmiş olarak
değerlendiriyorum.

1990’lı yıllarda Kürt sorunu, devlet politikaları açısından, terör sorunu olarak
değerlendirilir. Bu dönem PKK ile yoğun çatışmalı bir dönem olarak geçirilir.
PKK’nın gerçekleştirdiği eylemlere karşı, askeri başarıların altını doldurmaktan aciz
olan devlet politikaları sayesinde Kürtçülük temelinde siyasallaşma hız kazanır. Bu
dönmede dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal
İnönü bölgeye yaptıkları bir gezide Kürt kimliğinin tanınması yönünde ilk adımı
atarlar. Demirel Güneydoğu gezisinde ilk kez “Kürt realitesini tanıyoruz” cümlelerini
kurar (Pirim, Örtülü, 1999, 37). Kürt sorununu, şiddet sarmalının yaratacağı başarı
ile; bağımsız Kürdistan kurma fikri ile hareket eden PKK’nın lideri Abdullah
Öcalan’ın, 15 Ocak 1998’de Kenya’da yakalanması, meseleye tekrardan yeni bir
boyut kazandırır (Pirim, Örtülü, 1999, 37). 1999 yılında PKK’nın ilan ettiği tek
taraflı ateşkes süreci örtülüde olsa Türkiye Devleti tarafından da karşılık görerek
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sorunun çözümü yönünde siyasal adımların atılması gerektiği üzerinde ifadeler ile
karşılık bulur. Bu tarihten sonra şiddet unsurunu bir koz olarak elinde tutmaya devam
eden PKK, Kürt Partileri aracılığı ile siyasallaşma ve meseleyi uluslar arası
kamuoyunun dikkatine getirme gayretleri içerisinde hareket eder (Temizöz, 2012,
253-255).
2003 yılından sonra iktidara gelen AKP ile birlikte Kürt Sorununa artık yalnızca
terörle mücadele yöntemleri ile yaklaşılamayacağı bizzat devlet yetkilileri tarafından
kabul edilmiştir. Kürt sorununun nihai olarak çözümlenebilmesi açısından, askeri
seçenek yanında siyasi yöntemlerin de denendiği bir süreç yaşanmıştır. 2013 yılının
Ocak ayında başlamış olan ve birçoklarınca Kürt açılımı olarak da tanımlanan süreç,
meselenin siyaset çerçevesinde ele alınması açısından önemli bir deneme olmuştur.
28 Aralık 2012 tarihinde, Başbakan Erdoğan, PKK/KCK terör örgütünün İmralı’da
tutuklu bulunan Lideri Öcalan ile görüştüklerini açıklamıştır (Kaya, Ünal, 2013.
http://www.bilgesam.org/18.11.2015]). Abdullah Öcalan, PKK, Türkiye hükümeti ve
BDP (HDP) arasında geçen, çatışmaların durdurulması ve barışın sağlanması için
yapılan görüşmeler Kürt meselesinin farklı boyutta ele alınmasına yönelik bir süreç
olmuştur. Resmi olarak barışın sağlanmasını hedefleyen görüşmeler, heyetler
tarafından dalga dalga gerçekleştirilmiştir. PKK hareketinin Lideri Abdullah Öcalan
ile görüşen heyetler, Adalet Bakanlığı tarafından seçilmiştir. Ahmet Türk, Ayla Akad
(İmralı’da Üç ziyaretçi. 2013: 1), Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan
(Kan-Diline Son Verin. 2013:1) gibi TBMM milletvekilleri bu çözüm sürecine katkı
koymuştur. Süreç boyunca Irak’ın kuzey bölgesinde bulunan diğer Kürt grup veya
örgütlerle de iletişime geçilmiştir (Kuzey Irak Hattında Enerji Yolu Açılımı. 2013:
23).
Kürt sorununa askeri yol dışında çözüm imkanları arayan Hükümet, sorunun
siyasi çözümüne öncelik vererek Kürt sorununun askeri yöntemler dışındaki bir
yöntemle çözülebilmesi için çalışmıştır (Özgürlüğün Güvencesi Yeni Anayasa
Olacak. 2015: 26) Siyasi iktidar tarafından, öne çıkarılan demokratik açılımla sorunu
çözme planı 7 Haziran 2015 seçimlerine doğru gidilirken şiddet sarmalının tekrardan
tırmanması ile sekteye uğramıştır (Kürt Meselesi. [04.05.2015]).http://setav.org).
Süreç içerisinde tarafların attığı olumlu adımlara rağmen şiddet olayların tekrardan
tırmanması hükümet nezdinde Kürt sorunu ile ilgili bakış açısının yeniden
şekillenmesine neden olmuştur. Gelinen noktada Kürtlerin demokrasi, insan hakları,
ekonomik ve iktisadi alanlarda eksiklikleri kabul edilerek bu ve bunun gibi
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sorunların giderilmesi ile ilgili programların hayata geçirilmeye çalışıldığı
görülmektedir (Silahı Bırak Şimdi Barış Zamanı. 2015: 1). Bu gelişmelerin ardından
ise çözüm süreci içerisinde ayrılıkçı mesajlar veren PKK algısında ki Kürt siyasetine
karşı yoğunluklu bir askeri mücadele tekrardan hayata sokulmuştur.
3.4.

Partiya Karkeren Kurdistan (PKK)
27 Kasım 1978’de kurulan Partîya Karkerên Kurdistan (PKK – Kürdistan İşçi

Partisi), kurulduğu andan itibaren

kendisini devrimci sol Kürt partisi olarak

nitelendirmiştir. PKK’nın kuruluş çekirdeğini Abdullah Öcalan çevresinde toplanan
ve Apocular olarak bilinen kişiler oluşturmaktadır. PKK kuruluşunu Diyarbakır’ın
Lice ilçesine bağlı Fîs köyünde yaptığı bir toplantı ile duyurmuştur. Bu toplantıda
Abdullah Öcalan, PKK’nın genel sekreterliğine seçilmiştir. PKK kuruluş felsefesini
Marksist, Leninist, Stalinist komünist bir yaklaşım temelinde şekillendirmiştir
(Pirim, Örtülü, 1999: 33).
Partinin kurucu unsurunu oluşturan Apocuların, geliştirdiği Kürt solculuğu
temelindeki siyasi yaklaşımlar, köklerini, 1970’li yıllarında yaşanan gelişmelere
dayandırır. O yıllarda Türkiye genelinde sol hareketlerin yükselişi bu yapılanmalar
arsında yer alan Kürt solunun da gelişmesine yardım eder. Fuller, Barkey (2011: 46)
de bu konuda şu tespiti yapmıştır, “PKK ise aksine pek çoğu şiddet yanlısı birtakım
radikal sol görüşlü Türk grubunun ortaya çıktığı 1970’lerin anarşi ve kargaşa ortamı
içerisinde doğmuştur”. Süreç içerisinde Kürt solu, Türk solundan ayrılarak 1970’li
yıllarda Doğu Devrimci Kültür Ocakları altında toparlanır. Siyasal Bilgiler
Fakültesinde öğrenci olan Abdullah Öcalan da DDKO üyesidir (Temizöz, 2012: 6162). 12 Mart 1971 tarihinde askeri darbe gerçekleşir (Birand, Dündar, Çaplı, 1994:
204). Abdullah Öcalan, bu tarihten sonra kurulan Ankara Demokratik Yüksek
Öğrenim Derneğine de katılarak faaliyetlerini yürütür (Temizöz, 2012: 62).
Abdullah Öcalan’ın sosyalist ideoloji çerçevesinde hareket eden gruplar içerisinde yer alması
çevresini geliştirmesine ve Apocular olarak bilinen grubun oluşmasına vesile olmuştur.
Abdullah Öcalan’ın 1972 yılında katıldığı yasadışı gösterilerden dolayı tutuklanarak
cezaevine konması, grup oluşturma fikirlerinin gelişmesine katkı sağlar (Pirim, Örtülü, 1999:
23).

Abdullah Öcalan, cezaevi tahliyesinin ardından, temel olarak o güne kadar
dillendirilmemiş olan Kürdistan bir sömürgedir fikrini savunan Ali Haydar Kaytan,
Cemil Bayık, Halil Aslan, İsmail Bingöl, Kemal Pir ile birlikte hareket ederek, 1
Mayıs 1973’te Çubuk Barajı’nda bir toplantı düzenler. Bu toplantıda alınan kararlar
ile tamamen netleşmiş bir şekilde gruplaşma kararı verilerek grup kendini deklare
eder. Bu toplantıda program ve komite olmamasına rağmen Türkiye’nin Güneydoğu
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ve Doğu Anadolu bölgeleri Kürdistan olarak nitelendirilerek, bölgenin Türkiye’nin
sömürgesi olduğu gündeme getirilmiştir. Toplantıda grubun amacının bağımsız Kürt
devleti kurmak olduğu deklere edilmiştir. Bağımsız Kürt devletini kurmak için gizli
bir örgüt kurmanın gerektiği fikri ilk kez bu toplantıda ortaya konmuştur. Bu
toplantının ardından Haki Karaer ve Kemal Pir’e ait Ankara-Emek’te ki bir evde
Cemil Bayık’ın da katılımı ile bir araştırma grubu oluşturarak, Kürdistan Hakkında
sohbet toplantısı adı altında çalışmaya başlamışlardır. ADYÖD’de dernek yöneticisi
olan Abdullah Öcalan, 1975’e kadar derneği yasal çalışma üssü gibi kullanarak
çeşitli seminerler düzenleyerek propaganda yapmıştır. 1976 yılında Abdullah Öcalan
ve Hayri Durmuş’un birlikte hazırladığı, 68 sayfalık Manifesto, Kürdistan
Devriminin Yolu başlığı altında kaleme alınır. Bu broşür ile Abdullah Öcalan aslında
izleyeceği yol izah edilir (Temizöz, 2012: 62-63).
1976’da Ankara Yüksek Mimar ve Mühendisler odasınca düzenlenen bir seminerde Abdullah
Öcalan’ın Doğu ve Güneydoğu olarak adlandırılan bölgeyi Kürdistan olarak tanımlaması,
Kürtlerin, Türk devrimcilerinden ayrılarak bağımsız örgütlenmesi ve Kürdistan’ın Türkler
için bir sömürge olduğunu dillendirmesi küçük çaplı da olsa Türk komünist çevrelerinde bir
kopuşun başlangıcı olur. Bu tartışmalar Apocular’ın Ankara’dan, dahası Türkiye’den
ayrılarak yönlerini Kürdistan’a çevirmesi anlamını taşır ve grupta yer alan bazı komünist
Türklerin ayrılmasına sebep olur (pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]).

1976 yılına gelindiğinde Apocular adı altında hareket eden grup merkezi bir yapı
oluşturmak ve örgüt kuruluşunun programlarını hazırlamak amacı ile AnkaraDikmen’de bir dizi toplantı yapmıştır.

Dikmen Toplantıları olarak anılan bu

dönemde karara bağlanan Kürdistan’a dönüş fikri hayat bulmuştur. Apocular
grubunun Dikmen toplantılarında öne çıkan diğer bir kararı ise grubun kendisini
Kürdistan Devrimcileri olarak adlandırma karı almasıdır (Pirim, Örtülü, 1999: 2628). Bu döneme propaganda döneminin yoğunlaştırılmaya başlandığı dönem de
denmektedir.
Bu dönemin ardından Kürdistan devrimini gerçekleştirmek için profesyonel çalışmanın
başlatıldığı görülmüştür. Bu gelişmeler Kürdistan’da da eylemlere sebep olacak bir
yönelmeyi de beraberinde getirir. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenci olan Fevzi
Aslan’ın öğrenci çatışmalarında öldürülmesi fırsat olarak değerlendirilerek propaganda
amaçlı kullanılmıştır. Fevzi Aslanın Kürt kökenli olması Kürdistan Devrimcileri grubu
tarafından sahiplenilmesine vesile olur. Fevzi Aslan’ın Ş.Urfa-Suruç’ta düzenlenen cenaze
töreninde bir miting düzenlenerek Kürtçülüğü öne çıkaran ilk kitlesel eylem gerçekleştirilir
(Temizöz, 2012: 64).

Bu sırada Öcalan, Dersîm Kürtlerinden olan Kesire Yıldırım 1977 yılında evlenir
(Pirim, Örtülü, 1999, 30). 1977 yılının diğer bir gelişmesi ise, Öcalan dışındaki bütün
kadroların başta Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Kars ve
Ağrı olmak üzere çeşitli Kürt kentlerine dağılarak buralarda propaganda
faaliyetlerine bulunmasıdır. Pirim, Örtülü (1999: 29)’e göre “bu toplantılarda
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Öcalan’a, Abdullah arkadaş, diye hitap ediliyordu. Bu yüzden örgüt uzun süre
Apocular olarak anıldı”.
Abdullah Öcalan, 1977 yılının Nisan ve Mayıs aylarında, Ankara’dan ayrılarak Ağrı, Kars,
Dersîm, Karakoçan, Diyarbakır ve Antep gibi Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde gezi ve
toplantılar düzenler. Bu illerdeki toplantılar sempatizanları üzerinde amaçlanan etkiyi
gösterir. Abdullah Öcalan’ın yürüttüğü bu faaliyetlere karşı 3 Haziran 1977’de AnkaraTuzluçayır’da ki Cuma Kuyukan ve Mustafa Karasu’nun oturdukları eve polis tarafından ilk
kez operasyon düzenlenir. Bu operasyonda Kemal Pir yakalanarak tutuklanırken Abdullah
Öcalan ve diğerleri yakalanamaz. Abdullah Öcalan’a karşı 8 Temmuz 1978 tarihinde yapılan
ikinci operasyonda Abdullah Öcalan’ın Ankara-Türk-İş Bloklarında bulunan evine baskın
yapılır. Bu baskından da kurtulan Abdullah Öcalan faaliyetlerini tamamen yer altına çekerek
Diyarbakır’a kaçar. Diyarbakır’da üç ay boyunca kalan Abdullah Öcalan ve grubu bölgede
Apocular, Ulusal Kurtuluşçular, Kürdistan Devrimcileri ve Talebeler adıyla hızla büyüyen
yapılanmayı oluşturur. Bu sürede Marksist-Leninist çizgideki Kürtçü bir partinin program
taslağı üzerinde çalışır. Bu noktadan sonra Apocular bölgede hem güç kazanır hem de diğer
örgütlere yer bırakmamak için strateji geliştirerek onlarla çatışır. Hilvan-Siverek dönemi
olarak anılan bu dönem ilk silahlı propaganda dönemidir. 27 Kasım 1978 tarihine
gelindiğinde Abdullah Öcalan ve arkadaşları Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Fîs köyünde
22 delegeden oluşan bir grupla toplantı düzenleyerek Nisan 1979’da Partîya Karkerên
Kurdistan (PKK – Kürdistan İşçi Partisi) adını alacak olan sözde “siyasî parti”yi kurarlar ve
ilan eder. Kuruluş toplantısında 198 sayfalık Kürdistan Devrimin Yolu Belgesi ve 56 sayfalık
parti program ve tüzüğü görüşülür. Bu toplantıda Abdullah Öcalan’ın yanı sıra Cemil Bayık,
Şahin Dönmez, Mehmet Hayri Durmuş, Baki Karaer, Mehmet Turan, Maehmet Cahit Şener,
Ferzande Tağaç, Ali Haydar Kaytan, Mazlum Doğan, Hüseyin Topgüder, Ali Gündüz,
Sakine Cansız, Kesire Yıldırım, Duran Kalkan, Ali Çetiner, Faruk Özdemir, Abbas Göktaş,
Abdullah Kumral, Mehmet Karasungur, Yıldırım Merkit isimli kişiler öne çıkarlar. Fis
toplantılarında hazırlanan Kuruluş Bildirgesi ile Kuruluş Kongresi olarak anılacak olan bu
faaliyetlere daha sonra 1. Kongre denecektir. 1. Kongrede Abdullah Öcalan Genel
Sekreterliğe seçilerek Cemil Bayık’ta Genel Sekreter yardımcılığına seçilmiştir (Temizöz,
2012: 64).

Hazırlanan bildirgede Kürdistan’ın sömürgecilerden kurtarılması ve bağımsız bir
Kürt devletinin kurulması yanında feodalizmin, sömürgeciliğin ve sınıfsal ayrımların
ortadan kaldırılmasını amaç edinen bir manifesto ile yeni adıyla PKK, Türk
devletinin bölgedeki bütün görevlilerini işgalci ilan etmiştir. Bölgede Türk devletini
destekleyen kişi ve toplulukları da hain kabul ederek bunlarla savaşmak için her türlü
mücadeleye girileceği belirtilmiştir. PKK’nin kurulmasından çok kısa bir zaman
sonra, 19 Aralık 1978’de, solcu Kürtler ile sağcı Türkler arasında çıkan bir çatışma,
yaşanan gelişmelere yeni bir boyut kazandırır. Maraş’ta yaşanan olaylarda resmî
rakamlara göre 105 kişi hayatını kaybeder. Bu olayla birlikte birden bire gerilen ülke
ortamına asker damgasını vurur. 11 ilde sıkıyönetim kararı ilan edilerek yürürlüğe
konur (pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]). Bu gelişmelere rağmen PKK, 1979
yılında propaganda alanını genişletebilmek ve kitlelere ulaşabilmek için Ocak ayında
Kızıltepe’nin Tilermen köyünde PKK Bülteni adında bir yayın yayınlamaya başlar.
Mayıs ayına gelindiğinde ise Antep’te Serxwebûn (Bağımsızlık) adlı yayın PKK’nın
diğer bir propaganda yayını olarak dağıtılmaya başlanır (pkkningercekyuzu.com,
[19.09.2016]). Maraş olaylarının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren
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Abdullah Öcalan, 1979’un Mayıs ayının ilk haftasından başlayarak anî bir kararla
neredeyse bütün yönetici kadrolarını Urfa’ya çağırarak bu sürecin askerî bir darbeyi
doğurabileceğini öngörerek örgütün süreçten zarar görmemesi için tedbir alma
ihtiyacı duyar. Nitekim verdiği kararla kadrolar ve Abdullah Öcalan’ın kendisi 12
Eylül 1980 tarihindeki askerî darbe olmadan Suruç üzerinden Türkiye’yi terk eder.
Pirim, Örtülü (1999: 47) “Öcalan artık Türkiye topraklarında barınamayacak duruma
gelmişti. Ölüm ve yakalanma korkusu içinde yaşıyordu” der.
Sıkı yönetimim ilanının ardından PKK’nin Türkiye’de tutuklanan kadroları ise Diyarbakır
Cezaevinde büyük bir direniş başlatır. Özelikle yöneticilerden bazıları açlık grevleri ve
kendini yakmalar ile hayatlarına son vererek dikkat çekerler. Bu gelişmelerin yaşandığı
esnada toplamda 1500 kişiyi bulan PKK’li sanıkların bulunduğu davalar başlayacak ve 73
kişi idam cezasına çarptırılacaktır (pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]).

Suriye’ye geçen PKK’liler konumlarını korumak ve varlıklarını propaganda
yaptıkları kitle üzerinde pekiştirmek için sansasyonel bir eylemi hayata geçirme
kararı alırlar. 1980’lerden sonra adı sıkça bu tip sansasyonel eylemlerle duyulacak
olan PKK, 30 Temmuz 1979’da Adalet Partisi Urfa Milletvekili Celal Bucak’ın
ikametgahına düzenlenen ve Bucak’ın ağır yaralanması ile sonuçlanan saldırıyı
gerçekleştirir. Pirim, Örtülü (1999: 51)’nün de belirttiği gibi “PKK militanları olay
yerine bir bildiri bırakmışlardı ve bu bildiride PKK Kuruluş Bildirgesi yer alıyordu”.
Bu eylem ile PKK’nın kurulduğu ve amaçları tüm dünyaya ilan edilmişti. PKK, Suriye’ye
geçtikten sonra Avrupa’da da faaliyet göstermenin yollarını aramaya başlamıştı. 1980 darbesi
ile yurtdışına kaçmış olan Kürtler arasında örgütlenme çalışmaları başlatılmıştı. Suriye
devletinin verdiği destek ile Suriye’de Helvi olarak adlandırılan Bekaa vadisinde ki kampta
siyasi ve askeri eğitimlere de ayni dönemde başlanacaktı. Bu kamp daha sonra Mahsun
Korkmaz Akademisi adını alacaktı (Pirim, Örtülü, 1999: 52).

Suriye ve Lübnan’da bulunan diğer bazı alanlara da yerleşen PKK’li gruplar,
özellikle çok önceleri Lübnan’a göçmek zorunda kalmış bazı Kürtlerin ve Filistinli
militanların desteğiyle yürüttükleri faaliyetleri hızlandıracaklardı. Filistinli militan
grupların bu dönemde PKK’ya verdiği askerî eğitim PKK’nın kısa sürede silahlı
eylemlere geçebilmesin önünü açacaktı (Temizöz, 2012: 70). Bu sırada Irak
Yurtseverler Birliği Lideri Celal Talabani’nin de desteğini alan Öcalan, Güney
Kürdistan diye adlandırılan bölgeye de yerleşmek için bazı grupları kamp kurmaları
için buraya yerleştirme olanağını sağladı. PKK’nın askerî eğitim kadar siyasî ve
ideolojik eğitime de önemin verildiği bu süreç, Öcalan’ın fikirlerinin olgunlaşması
için büyük bir imkân verdi (Temizöz, 2012: 68).
PKK, 1981’in Mart ayında yurtdışına çıkışla birlikte yeni değerlendirmeler yapmak
maksadıyla 15-25.07.1981 tarihleri arasında I. konferansını düzenledi. Bu konferansta
Kürdistan’ın durumu tartışılarak ilk kez askeri hazırlıkların başlatılması kararı alınmıştır.
Güney Kürdistan’la ilgili girişimler de bu toplantıda tartışılır. Bağımsızlık fikri tümden kabul
edilir. Bu konferansı 20-25 Ağustos 1982’de “ülkeye dönüş” kararının alındığı II. kongre
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izler. II. Kongre de, 1983 sonbaharından itibaren gerilla faaliyetlerinin başlatılması karara
bağlanır (Temizöz, 2012: 70-74).

Bu kongrenin ardından küçük gruplar halinde Türkiye’ye giren ve bazı küçük
çatışmalar yaşayan PKK’liler, 1984 yılında partinin askerî kanadı olan Hêzên
Rizgarîya Kurdistan’ın (HRK – Kürdistan Kurtuluş Güçleri) kuruluşunu ilan eder.
Temizöz, (2012: 76) bu gelişmeyi şöyle aktarır:
Abdullah Öcalan’ın talimatıyla 1984 Temmuz ayında düzenlenen bir toplantıda ARGK
(Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu)’nun ilk nüvesini teşkil eden HRK (Kürdistan Kurtuluş
Birlikleri) ve ERNK (Eniya Rızgarıya Nataviya Kürdistan- Kürdistan Ulusal Kurtuluş
Cephesi) ve kuruluşu kararlaştırılarak, Eruh, Şemdinli ve Çatak ilçelerinde yapılacak
sansasyonel bir eylemde HRK ile ERNK’nin kuruluşunun ilanı planlandı.

Alınan bu karar ile PKK 28 Mart 1986 da ilk büyük ölçekli silahlı eylemlerini
gerçekleştirir. Bu eylemlerde bağımsız Kürdistan istemiyle silah kullanacağını ilan
eden HRK’nin başında çatışmada vurulacak olan Mahsun Korkmaz bulunmaktaydı.
15 Ağustos 1984’te Hakkâri’nin Şemdinli ile Siirt’in Eruh ilçelerinde yaptıkları
eşzamanlı silahlı eylemler ile uzun süreli halk savaşına başladıklarını ilan eden PKK,
bu tarihten sonra Türk askerî güçleriyle sürekli bir çatışma halinde olmuştur. 21 Mart
1985’te Enîya Rizgarîya Neteweya Kurdistan (ERNK – Kurdistan Halk Kurtuluş
Cephesi) adıyla örgütün siyasi kanadının kurulduğu resmen ilan edilmiştir. 25–30
Ekim 1986’da Lübnan’da III. kongresini yapan PKK, askerî kolu olan HRK (Hêzên
Rizgarîya Kurdistan – Kürdistan Kurtuluş Güçleri) adlı yapısını lağvederek Arteşa
Rizgariya Gelê Kurdistan (ARGK – Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) adlı askerî
kanadını kurar (pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]).
PKK bu yapılanmalar üzerinden Türkiye’ye karşı militan grupları göndererek alan taramaları
yaptırarak çatışma dönemini başlatır. 1990’lara kadar Türkiye Cumhuriyetine karşı
saldırılarını gerçekleştirerek zamanla Güneydoğunda alan hakimiyeti kurmaya çalışır. PKK,
17 Mart 1989’dan itibaren Serhildanlar Dönemini ilan eder. PKK’nin aslında askerî bir
zafer elde etmekten uzak olması PKK’nın izlediği yöntemde değişikliğe gitmesine neden
olmuştur. Halk ayaklanmaları ile Türk güçlerini Kürdistan’dan söküp atmayı hedeflediğini
ortaya koymasına rağmen, 1990’ların ortalarına kadar süren halk ayaklanma çabaları sonuç
vermez. Mayıs 1990’da Lübnan’da Konferans düzenleyen PKK, bu konferansla birleşik
bağımsız ve sosyalist Kürdistan üzerinde yoğunlaştığını deklare eder. Güneydoğu Anadolu
da kurtarılmış bölgeler elde etmenin zamanı geldiğini bu konferansta dile getirilir. Bu
kongreyle PKK eylemlerini kırdan kentsel alanlara aktarma kararı alır. 26 Aralık 1990’da
PKK’nın IV. Kongresini Haftanin bölgesinde toplanır. Bu kongrede dünyadaki diğer
gelişmelerle birlikte PKK de kendini yenileme kararı almak zorunda kalır. SSCB’nin
dağılması ve sosyalist blokların çökmesi üzerine PKK, Marksist ideolojisinden ve sosyalizm
ısrarından da vazgeçtiğini açıklar (Temizöz, 2012: 249-250).

Abdullah Öcalan’ın “Kürdistan potasında erimemiş

bir sosyalizm,

bizim

sosyalizmimiz olamaz” sözü bu döneme damgasını vurur (pkkningercekyuzu.com,
[19.09.2016]). PKK’nın ideolojik dönüşümü ile ilgili olarak Temizöz (2012: 250)
şunları belirtmektedir:
Bu dönem içerisinde SSCB’nin dağılması ve komünist ideolojinin çökmesi, başlangıcından
itibaren Marksist-Leninist ideolojiyi esas alan PKK terör örgütünde kabuk değişikliğine
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sebebiyet vermiş ve örgüt bu süreç içerisinde parti ambleminden orak-çekici çıkarttığı gibi,
toplumda ki dinsel öğeleri istismar etmek üzere, Kürdistan Dindarlar Birliği (YDK) gibi bazı
oluşumları da devreye sokma gayretine girdi.

PKK, 1984’ten itibaren sürdürdüğü silahlı mücadelenin çeşitli evrelerinde bayrağını
ve programını değiştirmek gibi önemli kararlar alarak, önemli ateşkesler ilan ederek
stratejik hamlelerle dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışır. Ateşkeslerin ilki
Mart 1993’te ilan edilir.

Abdullah Öcalan’ın ilk ateşkes çağrısı Brüksel’de

düzenlenen bir konferansta gerçekleşir. Temizöz (2012: 259)’ün aktardığına göre
PKK “batılı devletlerin getirebileceği her türlü çözüm önerilerine açık olduğu, ancak
batılı devletlerin de sorunun çözümünde PKK’yı taraf kabul etmeleri gerektiğini ileri
sürdü” demektedir. Bu arada basına da yansıyan biçimiyle Türkiye ile PKK arasında
barışa dair adımlar atıldığı iddia edilir (pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]). 16
Nisan 1993’te Abdullah Öcalan, Beyrut’ta düzenlediği bir basın toplantısıyla ateşkesi
süresiz uzattıklarını açıklar. Bu ateşkes PKK’nın bir eylemi ile, 24 Mayıs 1993’te
Bingöl-Elazığ karayolunda 33 askerin şehit edilmesiyle son bulur (Temizöz, 2012:
255). 5-15 Mart 1994’te III. Konferansını düzenleyen PKK, Temizöz (2012: 261)
de aktardığı gibi “silahlı eylemlerin daha da tırmandırılması ve yaygınlaştırılmasına
ilişkindir”.

Abdullah Öcalan’ın bu konferansta kullandığı “savaş gerçekliğine

sığmayan anlayışları yerle bir edelim” sözü, bu dönemde Türk ordu güçleri ile PKK
arasındaki çatışma ortamını daha da gerginleştirmiştir. PKK bu konferansın ardından
metropollerde terörist eylemlere başlamıştır (pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]).
8-28 Ocak 1995’te IV. Kongresini yapan PKK, önemli değişikliklerde bulunarak
Kürdistan’daki diğer gruplara da açılım sağlayacak adımlar atar. Bayrağındaki figürünü
değiştirerek meşaleyi figür olarak kullanmaya geçirir. Kürtlere göre daha ılımlı bir
sosyalizmin ideoloji olarak belirlendiği bu kongre, aynı zamanda Avrupa’nın da faaliyet
merkezi olarak seçildiği bir kongre olmuştur. Bu kongreyle birlikte yapılan bazı tüzük ve
programlarda bazı değişmelere gidilmiştir. PKK, artık Türk ordusuna karşı ordulaşma
stratejisi geliştirilmesi kararı alarak tüm Kürtleri kucaklayıcı stratejiler geliştirmeye
başlamıştır. (Temizöz, 2012: 268).

Bu arada Abullah Öcalan’a Şam’da bombalı suikast düzenlenir. Abdullah Öcalan’ın
yara almadan kurtulduğu bu saldırı karşılığında PKK, büyük şehirlerde büyük
eylemler yapmaya başlar. Metropollerdeki saldırılar ses getirirken PKK yeni bir
basın açıklamasıyla 15 Aralık 1995’te ikinci kez tek taraflı ateşkes ilan ederek
siyasal

zeminde

sempati

kazanmanın

hamlelerini

yapmaktan

çekinmez

(pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]).
1 Mayıs 1996’da partinin IV. Konferansı yapılır ve konferansta bir tür kurtarılmış bölge olan
kızıl ve kurtarılmış üs alanlarının oluşturulması kararı alındı. İntihar eylemlerine odaklanılan
bu konferansta otorite ve eylem arasındaki bağ üzerinde durulmuş ve koruculara yönelik bazı
yaptırım kararları alınmıştı (Temizöz, 2012: 275).
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Bu tarihten başlayarak PKK içinde bazı ayrışmalar da başlamıştır

ve 15 Mart

1998’de partinin V. Konferansı düzenlenir (pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]).
1998 yılına gelindiğinde Pirim, Örtülü (1999: 79)’nün aktardığı gelişme yaşanır:
Türkiye, artık PKK’ya destek veren ve Öcalan’a kucak açan Suriye’ye karşı ilk kez güç
kullanma kararlılığındaydı. Bunun ilk işareti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla
Ateş’ten geldi. Ateş, 16 Eylül 1998’de Hatay’ın Reyhanlı İlçesinde halka hitaben yaptığı
konuşmada, güç kullanma konusundaki kararlılığın altını çizerken, Öcalan’ın sonunu
getirecek 152 günlük amansız takibin de startını veriyordu.

Türkiye’nin Suriye ile restleşmesi üzerine, 1 Eylül 1998’de PKK lideri Abdullah
Öcalan üçüncü kez tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştur. Abdullah Öcalan
Türkiye’nin kararlı tutumuna rağmen sorunun çözülmesi için uluslararası arenada
bazı girişimlerin yapılması gerektiğini belirterek zaman kazanmaya çalışır. Orgeneral
Atilla Ateş’in çıkışını destekleyen en üst seviyedeki açıklama 9 Eylül’de Süleyman
Demirel’den gelir. Demirel, Suriye’yi tehdit ederek Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye
teslim edilmesini ister. 30 Eylül 1998 de Türk ordu birlikleri, Suriye sınırının çeşitli
mıntıkalarına askerî yığınak yapar. 3 Ekim’de bunu gümrük kapılarının kapatılması
izleyince Suriye, tam 20 yıl sonra, PKK’ye sunduğu imkanları geri çekmek zorunda
bırakılır (pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]).

9 Ekim 1998 de

Abdullah

Öcalan’ın Suriye’den ayrıldığı açıklanır (Pirim, Örtülü, 1999, 81). Abdullah Öcalan
Suriye’den ayrıldıktan sonra Yunanistan-Rusya-İtalya ve Kenya gibi ülkelere
uğramasına rağmen bu ülkelerin sığınma talebini kabul etmemesi üzerine 16 Ekim
1999’da Kenya’da yakalanır (Temizöz, 2012: 286). Avrupa’ya çıkışını “Rolümü
siyasi kanalda oynamak istiyorum” sözleri ile açıklayan PKK lideri, 25 Kasım
1998’de 7 maddelik bir çözüm paketini avukatları aracılığıyla kamuoyuna açıklar
(pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]). Aynı gün PKK’nin resmî televizyonu MED
TV’ye konuşan Abdullah Öcalan’ın şu sözleri Kürtler için büyük bir umuda
dönüşecekti: “Ankara’dan çıktık partileştik, Avrupa’ya geçerek devletleşeceğiz”
(Temizöz, 2012, 286).
16 Şubat 1999’da tutuklanan ve Türkiye’ye teslim edilen Öcalan, aynı gün “yasak
bölge” ilan edilmiş olan Marmara Denizi’ndeki İmralı Adası’na nakledildi ve 31
Mayıs 1999’da yargılanmasına başlanır (Pirim, Örtülü, 1999: 101).
Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının ardından kuruluşundan itibaren genel sekreter seçilen
Öcalan’ın katılmadığı yeni bir kongre düzenlenir. Kuzey Irak’ın Kandil Dağı bölgesinde ki
Xakurk’ta 1999 Şubatının son günlerinde yapılan VI. Kongre 42 gün sürdü İmralı Adası’nda
mahkûm edilmiş olan Abdullah Öcalan, yeniden PKK Genel Başkanı olarak seçildi
(Temizöz, 2012: 286-287).

1 Ağustos 1999’da tutuklu bulunduğu İmralı’dan bir çağrıda bulunan Abdullah
Öcalan, Kürtlerin silahlı mücadeleye son verip siyasal alanda yerini almaları
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gerektiğini belirterek gerilla güçlerinin de Türkiye sınırlarının dışına çekilmesini
ister. Temizöz, (2012: 289) bu gelişme ile ilgili şu hususu belirtmiştir:
1 Eylül 1999 yılından itibaren yurt içindeki güçlerin büyük bir bölümünü K.Irak’a çektirterek
taktiksel ve stratejik bazda bir takım yeni yapılanmaların sinyalini verdi”. Bu çağrıyı, 15 yılı
aşkındır devam eden çatışma ortamının sona ermesi umudu olarak değerlendiren PKK
Başkanlık Konseyi 5 Ağustos 1999’da yanıtladı. Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyacaklarını
ilan etti. 6 Ağustos’ta bir açıklama yapan ARGK, Öcalan’ın çağrısının kendileri için emir
olduğunu belirterek. 25 Ağustos’ta PKK Başkanlık Konseyi, 1 Eylül’de başlatmayı
düşündükleri gerillaları sınır dışına çekme işlemine, Marmara bölgesindeki 17 Ağustos
Depremi sebebiyle erken başladıklarını duyurdu.

Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde PKK, 27 Aralık 2001 tarihinde Avrupa
Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Topluluğu Resmî Gazetesi’nde yayımlanan
bir rapor ile terör örgütleri listesine alındı (pkkningercekyuzu.com, [19.09.2016]). Bu
tarihten sonra PKK’nin içe kapanma ve strateji değime süreci başladı. 10 Nisan
2002’de yapılan bir kongreyle PKK, kendisini feshettiğini açıkladı. Her ne kadar bu
karar isim olarak Partîya Karkerên Kurdistan’ın feshi olduysa da yine Abdullah
Öcalan’ı lider kabul eden ve görüşlerini sürdüren, sırasıyla, Kongreya Azadî û
Demokrasîya Kurdistan (KADEK – Kürdistan Demokrasi ve Özgürlük Kongresi),
Kongra Gelê Kurdistan (KONGRA-GEL – Kürt Halk Kongresi) ve Koma Ciwatên
Kurdistan (KCK – Kürdistan Toplulukları Birliği) gibi üst parti ve kongre örgütleri
kuruldu (Temizöz, 2012, 526-534). Bu tarihten itibaren dönem dönem yaşanan
çatışma ve ateşkes girişimlerinin ardından 2013 yılı ile 2015 yılları arasında çözüm
süreci olarak anılacak süreç yaşanmıştır. (www.cnnturk.com, [30.09.2016])
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çözüm Sürecinde Gündeme Etki Eden Başlıklar

4.1.

2013 çözüm süreci, olarak adlandırılan dönem, Kürt meselenin çözümü
noktasında silah ve şiddetin neden olduğu çatışma ortamını ortadan kaldırarak,
diyaloga, siyasete, huzur ve barışa zemin hazırlamayı amaçlayan bir adım olarak
değerlendirilebilinir. İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan ile MİT Müsteşarı Hakan
Fidan arasında gerçekleşen görüşmelerle başlayan süreç (Fidan: Öcalan İle
Konuşuyoruz. 2013: 1), Türkiye’nin yeniden kendi iç barışına ulaşması noktasında
hayati ve tarihi bir öneme sahip emareleri taşımakla birlikte, dikkatle incelenmesi
gereken bir dönemdir. 2013 çözüm sürecinin ilk sinyali 28 Aralık 2012 tarihinde,
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuk olduğu Enine
Boyuna programında İmralı ile görüşmelerin devam ettiğini söylediği programda
verilmiştir (Enine Boyuna Programı. [05.04.2015]). TRT1, TRT Haber ve TRT
Türk’te ortak yayınlanan Enine Boyuna Programında ([05.04.2015] Erdoğan: Şu
sıralarda halen görüşme var mı? Devam ediyor mu görüşme? sorusu üzerine; “Halen
var. Çünkü netice almamız lazım. Biz, bu ışığı görebiliyorsak, o adımı atmaya devam
ederiz, baktık ki artık ışık yok, orada keseriz” cevabını vermiştir.
3 Ocak 2013 tarihinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın, İmralı ile görüşmelerin
sürdüğü mesajının ardından ilk İmralı ziyareti gerçekleşmiştir. İmralı’yı ziyaret eden
heyette, BDP milletvekili Ayla Akat Ata ile bağımsız milletvekili ve DTK Eş Genel
Başkanı Ahmet Türk bulunuyordu (İmralı’da Üç ziyaretçi, 2013: 1) Abdullah Öcalan
ile İmralı adasına görüşen heyet, yapılan görüşmeyle ilgili olarak:
“Abdullah Öcalan’ın: Bir gün bile kaybedecek zaman yok, barış hemen sağlanmalı” dediği
mesajı iletilmiştir. Görüşmeye katılan Ahmet Türk, Türkiye’de kanayan bir yara olduğunu ve
bunu çözmek için herkese sorumluluk düştüğünü belirterek olumlu bir havanın varlığının
izlemini vermişti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

10 Ocak 2013 tarihinde, Abdullah Öcalan ile PKK’nın silah bırakması ve Kürt
sorununun çözümü için yeniden adımlar atılmaya çalışılırken, Fransa’nın başkenti
Paris’te Kürt Enformasyon Bürosu’nda, PKK'yı kuran isimler arasında bulunan
Sakine Cansız ile örgütün Avrupa’daki önemli isimlerinden Fidan Doğan ve Leyla
Söylemez öldürüldü. (Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz. 2013: 1). Bu olay Türkiye
gündeminde önemli yer tuttu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17 Ocak 2013 tarihinde Paris saldırısında öldürülen PKK’lılar Diyarbakır da
defnedildi. Cenaze törenleri sorunsuz ve olaysız geçti. Sadece hayatını kaybedenlerle
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ilgili pankartların bulunduğu tören herhangi bir olay olmadan neticelendi (Hepimiz
Barışız, 2013, 1) BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş törende söz alarak Kürtlerin
barışa hazır olduğunu belirtti. (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015])
24 Ocak 2013, tarihinde “Ana dilde savunma” ve “hükümlülerin cezaevinde
eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan tasarı” TBMM Genel Kurulu'nda kabul
edilerek, yasalaştı (Ana Dilse Savunma “Sille Tokat” Yasalaştı, 2013: 1). Yeni
yasaya göre sanık, iddianamenin okunması ve esas hakkında mütalaanın verilmesi
üzerine sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka
bir dilde yapabilecek imkan doğdu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12 Şubat 2013, tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de sivil
toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle yaptığı bir toplantıda, “Terörü bitirmek için
ne gerekiyorsa yaparım. “Terörün bitmesi için zehir içeceksin deseler içerim. Siyaset
umurumda değil. Öleceğimi de bilsem bu zehri içerim. Yeter ki terör bitsin” diyerek
PKK’nın silah bırakması için başlatılan çözüm sürecindeki iradesini ortaya koydu
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18 Şubat 2013, tarihinde Sinop provokasyonu olarak değerlendirilecek bir olay
yaşandı (Devlet Seyretti. 2013: 1). Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK)
üyeleri ve BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder
ile Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel öncülüğündeki heyetin, 17 Şubat'ta
Çorum’dan başlayan “Barış için eşitlik, çözüm için müzakere” başlığı altında
Karadeniz gezisinin ikinci gününde Sinop’ta saldırıya uğradı. Benzer olayların
gezinin üçüncü durağı Samsun’da da yaşanmasının ardından heyet Karadeniz
gezisini iptal etti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23 Şubat 2013, tarihinde, ikinci İmralı ziyareti ve mektup trafiği yaşandı.
İmralı’ya kimin gideceğine dair isim krizi yaşandı. BDP Grup Başkanvekili Pervin
Buldan ile milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan’ın İmralı’ya gidecek
heyette yer alacağı açıklandı (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1). İsim listesi Adalet
Bakanlığı tarafından onaylandı. Bir önceki ziyareti gerçekleştiren Ahmet Türk ve
Ayla Akat Ata yerine yeni listede yer alan Önder ve Tan’ın, TBMM Anayasa
Uzlaşma Komisyonu’nda da yer almaları dikkat çekti. İkinci ziyaretin ardından
Öcalan’ın BDP’ye, PKK’nın Avrupa kanadına ve Kandil’e yönelik kaleme aldığı
mektuplar

BDP’ye

ulaştı

(Tarihi

Bir

Süreç.

2013:

1).

BDP

yönetimi,

değerlendirmesini yaptıktan sonra mektupları muhataplarına ulaştırdı (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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28 Şubat 2013 tarihinde BDP’li milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin
Buldan ve Altan Tan’ın İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye
ilişkin notları basına sızdı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Bu olayın
basında yer alması Ankara’da büyük etki yarattı (Çözümü Asla Zora Sokmayız.
2013:1),
13 Mart 2013, tarihinde PKK’nin elindeki 8 asker ve kamu görevlisi Türkiye’den
gelen BDP Milletvekilleri, İHD ve Mazlum-Der temsilcilerinin bulunduğu heyete
teslim edildi (İşte Samimiyet. 2013:1). Serbest bırakılan kamu görevlileri, Habur
Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı (Sağduyu ve Coşku. 2013: 1). İki seneyi
aşkın bir süredir PKK tarafından alıkonan Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu, serbest
bırakılmanın sürmekte olan çözüm sürecine ilişkin yönünü şu sözlerle açıkladı:
“Gelirken farklı bir süreç başlamıştı, giderken farklı bir süreç başladı. Hoş bir
süreçteyiz. Olumlu gittiğini gözlemlediğimiz bir süreçteyiz” dedi. (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18 Mart 2013, tarihinde ikinci heyetin Öcalan’la görüşmesi sonrasında Kandil ve
Avrupa’ya ulaştırılan Öcalan’ın çözüm stratejisinin yansımalarını aktarmak ve
Öcalan’ın Nevruz’da okunacak çağrısını almak üzere üçüncü BDP heyeti İmralı’ya
gitti (İmralı: Hızla Silah Bırakılacak. 2013: 1). Heyette ikinci görüşmede de yer alan
Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in
yanı sıra görüşmelerin başından itibaren BDP’nin ısrarcı olduğu BDP Eş başkanı
Selahattin Demirtaş da yer aldı. İmralı dönüşünde açıklama yapan Demirtaş,
Öcalan'ın mesajını okudu (Öcalan’ın Mesajını Demirtaş Okudu. 2013:1). Demirtaş,
Öcalan’ın mesajında “21 Mart'ta bir çağrı yapmak üzere hazırlık yapıyorum. Bu
çağrı askeri ve politik anlamda doyurucu olacaktır” dediğini aktardı (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
21 Mart 2013, tarihinde Diyarbakır'da büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz’da,
İmralı Adası’nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın çözüm sürecine yönelik
kaleme aldığı mektup okundu (PKK Çekiliyor. 2013: 1). Mektubu önce Kürtçe BDP
Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve Türkçe olarak da BDP milletvekili Sırrı
Süreyya Önder okudu. Öcalan, mektubunda “İslami demokratik kardeşlik” vurgusu
yaparken, “Bugün milyonların şahitliğinde yeni bir dönem başlatacağım. Silah değil
siyaset. Silahlı güçlerimiz sınır dışına çekilsin” çağrısında bulundu (Yeni Bir Dönem
Başladı. 2013:1). Yeni yıl ile başlayan çözüm sürecinin beklenen iki adımı olan
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ateşkes çağrısı ve silahlı güçlerin sınır dışına çekilme çağrısı gerçekleşti (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23 Mart 2013, tarihinde, PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan açıklama
yaptı (KCK’den Ateşkes. 2013:1). “Öcalan'ın kararı bizim kararımızdır” diyerek
(PKK Çekiliyor. 2013: 1) KCK, PKK ve HPG olarak açık bir şekilde 21 Mart'tan
itibaren ateşkes ilan ettiklerini açıkladı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
3 Nisan 2013, tarihinde, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekilleri
Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’den oluşan BDP Heyeti, İmralı adasına gitti
(İmralı’ya Giden Dördüncü Heyette Ayni İsimler. 2013: 1). Çözüm sürecinde gelinen
noktada, geri çekilmenin silahlı mı yoksa silahsız mı olacağı tartışmasının öne çıktığı
ve Akil İnsanlar Heyeti’nin ilan edilmesinden hemen önce gerçekleşen ziyarete
kamuoyu ilgisi yoğun olurken, görüşme sonrası İmralı’dan ayrılan heyet, kamuoyuna
daha sonra açıklama yapılacağını belirtti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
3 Nisan 2013, tarihinde, çözüm sürecine katkıda bulunacak “Âkil İnsanlar
Heyeti”, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kuruldu. 51’i erkek, 12’si
kadın olmak üzere toplam 63 kişiden oluşan heyet, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde,
içinde 9’ar kişi bulunan gruplar halinde görev yapacak şekilde hazırlandı. Her grup
birer başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve diğer üyelerden oluşturuldu. Başbakan
Erdoğan, 4 Nisan’da Dolmabahçe Başbakanlık ofisinde heyetle ilk toplantısını
yaparak, heyetin çalışma yöntemi hakkında bilgiler verdi (63 Omuz Ümit Yüklü.
2013: 1). Grupların kendi bölgelerinde yapacakları çalışmalar ve hazırlayacakları
raporlarda tamamen özgür olduğunu ifade eden Erdoğan, ayrıca heyetin çalışma
süresinin iki ay olduğunu belirtti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9 Nisan 2013, tarihinde “Çözüm Süreci Komisyonu” kuruldu. TBMM'de, Kürt
meselesinin çözümüne dair başlayan sürecin değerlendirilmesine ilişkin “Meclis
Araştırma Komisyonu” kurulmasına dair önerge kabul edildi (Mecliste Çözüm
Süreci Komisyonu Kuruldu. 2013:1). Gergin geçen toplantının ardından CHP ve
MHP'nin Genel Kurul’u terk etmesi nedeniyle oylamaya AK Parti ve BDP katıldı
(Barışa Anayasal Güvence. 2013: 9). MHP, Meclis’te çözüm süreci için kurulacak
Araştırma Komisyonu'na katılmayacağını açıkladı. 17 üyeden oluşacak ve üç ay
süreyle görev yapacak Komisyon, gerekli görüldüğü takdirde Ankara dışında da
çalışabilecek şekilde planlandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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11 Nisan 2013, tarihinde 4. Yargı paketi yasalaştı, Kamuoyunda “4. yargı paketi”
olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul
edilerek yasalaştı (Mecliste Çözüm Karşıtı Provokasyon, 2013: 9).
Pakete göre terör örgütüne üye olmadan örgüt adına suç işleyen kişinin, ayrıca örgüte üye
olmak suçundan da cezalandırılmasına ilişkin hükmün, sadece silahlı örgütler hakkında
uygulanacağı yönünde değişiklikler yapıldı. Ayrıca, bildiri basmak ve yaymak, örgütün
propagandasını yapmak ile “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na” muhalefet suçlarını
işleyenler ise sadece işledikleri suçtan ceza alacaklar, üyesi olmadıkları örgütten dolayı ise
ceza almayacaklar şeklinde düzenleme getirildi. Bu maddeler ile entegre bir plan dahilinde
yürütülen çözüm sürecinde, Anadilde Savunma değişikliğinden sonra demokratikleşme adına
önemli bir yasal adım da atılmış oldu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

15 Nisan 2013, tarihinde, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve BDP
İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet 5. kez İmralı Adası’na
gitti (Daha Umutluyum, 2013: 1). Görüşmeyle ilgili basın toplantısı düzenleyen
Önder ve Buldan, Öcalan’ın birkaç gün içinde kamuoyuna bir mektup göndereceğini
belirtti. PKK’nın geri çekilmesinin nasıl olacağının tartışıldığı bir zaman diliminde
gerçekleşen ziyarette Öcalan Kandil’in geri çekilme konusundaki soru işaretlerine
cevap verdiği yorumları yapıldı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25 Nisan 2013, tarihinde geri çekilmenin 8 Mayıs’ta başlayacağı duyuruldu
(PKK, 8 Mayısta Çekiliyor, 2013: 1). Murat Karayılan Kandil’de gerçekleştiği basın
toplantısında ulusal ve uluslararası medya temsilcilerine açıklamalarda bulundu.
“Kürtlerin artık kimliklerini kazandığını” belirten Karayılan, sürecin ve geri
çekilmenin kesintiye uğramaması için temel olan bazı hususları maddeler halinde
formüle edildi (Görev Başına, 2013: 1). Sürecin ateşkes, geri çekilme,
demokratikleşme ve normalleşme adımları şeklinde cereyan ettiğini belirti. PKK
güçlerinin 8 Mayıs itibari ile geri çekilmeye başlayacaklarını açıklayan Karayılan,
herkesi bu süreçte üzerine düşen görevi yapmaya çağırdı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
8 Mayıs 2013, tarihinde Türkiye sınırları içindeki 1.500 PKK’lı sınır dışına
çekilmeye başladı (Çekilme Başladı, 2013: 1). PKK, çekilme öncesi yaptığı
açıklamada çekilme için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirtti (Şimdi Yol
Temizliği Zamanı, 2013: 1)
Öcalan’ın Nevruz mesajının ardından, PKK’nın Kandil’deki iki numaralı ismi Murat
Karayılan 25 Nisan’da “PKK, 8 Mayıs’ta sınır dışına çekilmeye başlayacak” demişti. Çekilen
ilk grupların, bir hafta içinde Kuzey Irak’a ulaşması beklenirken, BDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş da yaptığı açıklamada “coğrafyanın büyüklüğü, mevsimsel koşullar
düşünüldüğünde, geldikleri yolu kullanarak hesap edildiğinde geri çekilmelerin 3-4 ay
sürebileceği öngörülebilinir” dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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7 Haziran 2013, tarihinde 2013 yılında Kürt meselesinin barışçıl yollardan
çözümü için başlatılan çözüm süreci kapsamında daha önce İmralı Adası’nda
Abdullah Öcalan ile 5 kez görüşen BDP heyeti, altıncı görüşmeyi gerçekleştirdi
(İmralı’ya 6. Heyet, 2013: 1). BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Iğdır
Milletvekili Pervin Buldan’dan oluşan heyetin gerçekleştirdiği İmralı ziyareti
sonrasında Demirtaş'ın yaptığı açıklamada Öcalan’ın mesajlarına yer verdi (Öcalan
Direnişi Selamlıyorum, 2013:1).

Öcalan, “İçinde bulunduğumuz süreci daha

derinlikli yürütmek için devletle olan görüşmelerim sürüyor” diyen Öcalan, ayrıca
“Gezi parkında yaşananları anlamlı bulduğunu ancak hiç kimsenin ulusalcı,
milliyetçi, darbeci çevrelere de kendini kullandırmaması gerektiğinin” (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24 Haziran 2013, tarihinde İmralı’ya yedinci ziyaret yapıldı. BDP Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan’dan oluşan BDP
heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gitti (BDP’li Demirtaş İle
Buldan İmralıda, 2013: 1). 7'inci ziyarette, daha önceki ziyarette olduğu gibi İstanbul
Gezi Parkı protestolarına katıldığı için veto edildiği öne sürülen BDP İstanbul
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almadı (İkinci Aşama Başladı, 2013: 9) Ziyaret
sonrası bir açıklama yapmayan heyet ertesi gün yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada Abdullah Öcalan’ın mesajı da yer aldı: “Bu mesele 100 yıllık bir
meseledir. Meselenin tarihi olguları ve maddi olgulara dayanan gerekçeleri vardır.
Herkesin bu ciddiyetle yaklaşması gerekir”. Öcalan süreçte artık ikinci aşamaya
geçildiğini, buna dair planlarını da devlete teslim ettiğini bildirdi (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26 Haziran 2013, tarihinde Başbakan Akil İnsanlarla son kez bir araya geldi
(Demokratik Reform, 2013: 1). Görüşmede 62 akil insan, her coğrafi bölge için
hazırladıkları 7 ayrı raporu Başbakan Erdoğan’a takdim etti. Akil insanlar,
görüştükleri vatandaşların görüş ve önerilerini hazırladıkları raporlarda özetledi.
Başbakan Erdoğan’a takdim edilen raporlardaki görüş ve önerileri dikkate alarak
hükümetin çözüm sürecinde atacağı adımları da gözden geçireceği belirtildi (Türkiye
Hazır, 2013: 1). Raporlar ayrıca AK Parti'nin yetkili kurulları ve Bakanlar Kurulu
toplantısında da masaya yatırılacağı belirtildi. Dolmabahçe’de yapılacak olan
toplantı, çözüm sürecinde kritik bir rol oynayan akil insanların görevleriyle ilgili son
toplantıları olarak kayda geçti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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29 Haziran 2013, tarihinde Diyarbakır’ın Lice İlçesi Kayacık Köyü’nde
Jandarma karakoluna yapımı süren ek inşaatı engellemek isteyen grupla, güvenlik
güçleri arasında çatışma çıktı (İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin Dört Müfettiş
Görevlendirdi; 2013:1). Gruptakiler, molotof kokteyli atarak şantiyeye girmek
isteyince, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. Bu sırada protestocu
gruptan bazıları, işçilerin kaldığı çadırları ateşe verdi (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Protestocuların karakol inşaatına girmesine engel olmakta
güçlük çeken Jandarma, uyarı ateşi açtı. Olaylarda bir kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
Lice’de yaşanan olaylar İstanbul’da Kadıköy, Beşiktaş ve Kağıthane’de protesto
edildi (Sürece Asker Kurşunu, 2013: 1).
5 Temmuz 2013, tarihinde Kandil’de

“İkinci Aşama” zirvesi yapıldı. BDP

Eşbaşkanı Gülten Kışanak ve DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, PKK yönetimiyle
görüşmek üzere Kuzey Irak’a gitti. Kışanak ile Türk, Erbil’de, Neçirvan Barzani ile
görüştükten sonra, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Sabri Ok’un da
aralarında bulunduğu örgüt yöneticileriyle bir araya geldi (BDP Çözüm Sürecinde
Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27). Kandil’de gerçekleştirilen “Çözüm
Zirvesinde” İmralı’ya yapılan son ziyaret neticesinde Öcalan’ın mesajları iletildi.
Kandil zirvesinde, Lice başta olmak üzere çözüm süreciyle ilgili yaşanan sıkıntılar,
hükümetin üzerinde çalıştığı insan hakları paketi ve BDP’lilerin ilgili bakanlarla
yaptığı görüşmeler değerlendirildi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
10 Temmuz 2013, tarihinde PKK’da Yönetim Değişikliği gerçekleşti (Kandil’de
Çözüm Yapılanması Oldu, 2013: 25). KCK’nın 9. Genel Kurul toplantısında KCK
Genel Başkanlık Konseyi oluşturuldu ve Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı sistemi
getirildi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Kongre sonucunda
PKK’nın üst yönetiminde değişiklik yapıldı. Murat Karayılan, KCK Konsey
Başkanlığı’ndan KCK’nın silahlı kolu olan HPG’nin başına getirildi. Karayılan’ın
yerine ise Cemil Bayık ve PKK'nın kadın liderlerinden Bese Hozat geldi
(Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1).
21 Temmuz

2013, tarihinde İmralı’ya Sekizinci Ziyaret gerçekleşti (İmralı:

Tıkanma Çözümsüzlük Yok, 2013: 24). BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve
Grup Başkanvekili Pervin Buldan’dan oluşan BDP heyeti İmralı’yı ziyaret etti.
Sekizincisi gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada Öcalan’ın
kamuoyuna iletilmesini istediği mesaja ver verildi. Mesajda, “Başlatmış olduğumuz
süreç bütün ağırlığıyla, ciddiyetiyle, derinliğiyle devam ediyor” ifadesi kullanıldı
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(Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1). Görüşme ile ilgili olarak hükümetle yapılan
görüşmeler, diyaloglar ve çözüme dair yoğunlaşmaların sürdüğü belirtildi (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23 Temmuz 2013, tarihinde “Kürt Ulusal Konferansı” Ön Hazırlık Toplantısı
yapıldı (Konferanstan Önce Çekilme Hızlansın, 2013, 29). Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin davetiyle Selahaddin’deki Başkanlık
Sarayında yapılan toplantıya 100’den fazla siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu
temsilcisi katıldı. Ortadoğu’daki gelişmeler üzerine Türkiye, Suriye, Irak ve İran’da
yaşayan Kürtler, gelecekleriyle ilgili ulusal bir birliği oluşturmak için daha önce
Ankara, Diyarbakır ve Brüksel’de düzenledikleri Kürt Ulusal Konferansı’nın
sonuncusunu Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Başkenti Erbil’de yapmak için
hazırlık komitesi oluşturma kararı aldı (Hedef Herkese Demokrasi, 2013: 1).
Bölgesel Kürt Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani’nin de katıldığı toplantıda Barzani’nin
lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi’ni Kemal Kerkük’i, yurt dışında tedavisi süren
Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin lideri olduğu Kürdistan Yurtsever Birliği’ni Sadi Pira
ve Adnan Müfti, temsil ederken, Suriye’deki PKK’nın kolu PYD’nin Eş genel başkanları
Salih Muslim ve Asya Abdullah, Türkiye’den BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK
Eş Başkanı Ahmet Türk, KCK’dan Yürütme Konseyi üyeleri Sabri Ok, Zeki Şengali ve
Ronahi Serhat temsil etti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

28 Temmuz 2013, tarihinde Cemil Bayık’tan 1 Eylül Açıklaması geldi (Bayık: 1
Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013: 23). KCK’nın yürütme konseyi Eşbaşkanı Cemil
Bayık, “çözüm sürecinde hükümetin adım atması gerektiğini” söyledi. Bayık, “1
Eylül son tarihtir. 1 Eylül’e kadar adım atılmazsa amacın çözüm değil, tasfiye ve
katliam olduğu anlaşılacaktır. Elbette o zaman özgürlük hareketi ve Kürt halkı bu
tasfiyeye karşı kendini savunacaktır. Bunu herkes böyle bilmeli” dedi (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17 Ağustos 2013, tarihinde İmralı’ya Dokuzuncu Ziyaret gerçekleşti (BDP
Heyeti 9. Kez İmralı’ya Gitti, 2013: 26). BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile
Iğdır milletvekili Pervin Buldan, Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gitti.
Dokuzuncusu gerçekleşen İmralı görüşmesi 4 saat sürdü. BDP’den yapılan
açıklamada Öcalan’ın mesajlarına yer verildi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Açıklamaya göre Öcalan “Bundan sonra benim konumumun araçsal
olmaktan çıkıp stratejik bir konuma evrilmesi gerekmektedir” dedi (Stratejik Rolüme
Uygun Davranın, 2013: 1)
9 Eylül 2013, tarihinde PKK çekilmeyi durdurdu (Çekilmemenin 5 Nedeni, 2013:
24). Hükümeti demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümünde adım atmamakla
suçlayan KCK, PKK'nın Türkiye topraklarından çekilmeyi durdurduğunu açıkladı.
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KCK

Yürütme

Konseyi

Başkanlığından

yapılan

açıklamada

çekilmenin

durdurulmasına karşın, ateşkesin sürdürüleceği kaydedildi (Durdurma AKP Eseri,
2013: 1). Açıklamada, “Atılan adımlar karşısında hükümetin sorumsuz davranması,
demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda adım atmaması nedeniyle
gerillaların geri çekilişi durduruldu” dendi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
15 Eylül 2013, tarihinde İmralı’ya onuncu ziyaret gerçekleşti (BDP’liler
İmralı’dan Mesajla Döndü, 2013: 23). BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Grup
Başkanvekili Pervin Buldan onuncu ziyaret için İmralı’ya gitti (Anlamlı Bir
Müzakere, 2013: 1). Görüşmeyle ilgili BDP yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,
Öcalan’ın “Karşılıklı ateşkes durumunun korunuyor olması anlamlı” dediği ifade
edildi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14 Ekim 2013, tarihinde İmralı’ya on birinci ziyaret gerçekleşti (Öcalan: Zelzele
Dindi, 2013: 18). BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken,
Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti (Anlamlı Müzakereye Geçilmeli,
2013:1) Rutin olarak gerçekleşen ve süreç ile ilgili konuların görüşüldüğü
ziyaretlerin on birincisinin ardında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Öcalan’ın:
Yürüttüğümüz çalışmalar önemlidir. Büyük bir çaba ile yürüttüğümüz bu çalışmalar toplumu
rahatlattı. Büyük zelzele dindi. Fakat büyük dağ gibi sorunlar önümüzde durmaya devam
ediyor. Yürüttüğümüz bu çalışmaların formatı hatasıyla sevabıyla bir yılını tamamladı.
Sürecin hassasiyeti nedeniyle zaman kaybetmeden derinlikli müzakerelerin hayata geçmesi
gerekir. Süreç ile ilgili umudumu korumakla birlikte bu umudun hayal kırıklığına dönmemesi
için tarihi çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum” dediği belirtildi (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

28 Ekim 2013, tarihinde HDP Kuruldu. 15 Ekim 2012’de kurulan Halkların
Demokratik Partisi, birinci olağanüstü kongresini toplayarak siyaset arenasındaki ilk
adımını attı (Övür, Mahmut. 2013: 22). Kongreye BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak
ile birlikte çok sayıda BDP milletvekili ve sanatçı da katıldı. HDP’nin kongresinde,
BDP’den istifa eden Ertuğrul Kürkçü, Sabahat Tuncel ve Sırrı Süreyya Önder de
partiye katıldı (İşte Gerçek Alternatif, 2013: 1) Kongrede yapılan seçimde Ertuğrul
Kürkçü ve Sebahat Tuncel HDP’nin eş genel başkanlığına seçildi. Kongrede
Öcalan’ın mesajını okuyan Pervin Buldan, “40 yıllık isyandan sonra müzakere
önemlidir, yeni süreç nitelikli bir müzakere süreci ile kalıcı kazanımlara dönüşebilir”
dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
13 Kasım 2013, tarihinde on ikinci İmralı ziyareti gerçekleşti. HDP’nin
kurulmasının ardından ilk İmralı ziyaretini BDP Grup Başkanvekilleri Pervin
Buldan, İdris Baluken ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder
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gerçekleştirdi (Türkiye Halklarının Görevi!, 2013: 1). Görüşme sonrasında bir
açıklama yapan Önder:
Öcalan’ın “Çözüm süreci ciddi bir aşamaya gelmiştir. Süreç halen devam etmekle beraber bir
sırat köprüsü üzerindedir. Bütün olumsuzluklara rağmen tek yanlı da olsa barış iradesini
sürdürme kararlılığımız vardır” dediğini söyledi. BDP’nin 6’ncı İmralı heyetinden Gezi
olaylarındaki rolü nedeniyle çıkartılan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e
yeniden heyette yer aldı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

16 Kasım 2013, tarihinde tarihi Diyarbakır buluşması gerçekleşti. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıl sonra Diyarbakır’a gelen Kürdistan Bölgesel Yönetimi
Başkanı Mesud Barzani’yi ağırladığı kentte on binlere hitap etti (Biz Kardeşiz, 2013:
1). Konuşmasında “Kürdistan” kelimesini kullanan Erdoğan, “Yeni Türkiye’de inkâr,
ret, asimilasyon olmayacak” görüşünü dile getirdi (Söz Yetmez, 2013: 1). Erdoğan:
Hiç endişeniz olmasın” vurgusu yaparak “dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını, 76
milyonun bir, beraber olduğu, yeni Türkiye olduklarını göreceğiz” ifadesini kullandı. Açılış
töreninde İbrahim Tatlıses ve 37 yıl sonra ülkesine ilk defa gelen Şiwan Perver de barışı
övdükleri kısa konuşmalarının ardından mini bir konser verdiler (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

9 Aralık 2013, tarihinde Bütçe Tasarısı toplantısında, Kürdistan tartışmaları
yaşandı (Kürdistan Kavgası, 2013: 23). TBMM Bütçe Tasarısı ve Plan-Bütçe
Komisyonu Raporu’nda 17 kez geçen Kürdistan ifadesi, itirazlar üzerine bütçe
kitapçığından çıkarıldı (Kürdistan’a Karşı Birleştiler, 2013: 1). BDP, Türkiye’nin
Doğu-Güneydoğu bölgelerini Kürdistan olarak niteleyen ifadenin 2014 Bütçe
Kanunu Tasarısı’nda bulunmasını talep etmişti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
21 Aralık 2013, tarihinde İmralı görüşmelerinin ilk fotoğrafı yayınlandı (Yıllar
Sonra Öcalan, 2013:22). Abdullah Öcalan ile Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
heyetinin 13. İmralı Ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada
yayınlandı (Büyük Özlem, 2013: 1) BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, çekilen
fotoğrafların Adalet Bakanlığı’na bağlı yetkililer tarafından çekilmiş olabileceği
iddiasında bulundu. Buldan, yayımlanan fotoğrafların hangi kaynaktan çıktığına dair
açıklama yapması gereken kurumun Adalet Bakanlığı olduğunu söyledi (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11 Ocak 2014, tarihinde 14. İmralı Ziyareti gerçekleşti (Operasyon’da Hedef
Süreç, 2014: 20). BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile
HDP’nin Müzakere ve Çözüm Süreci’nden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet, İmralı’da Abdullah Öcalan’la 14. görüşmesini
gerçekleştirdi (Darbe Ateşini Barış Söndürür, 2014: 1). Görüşme sonrasında
Abdullah Öcalan’ın mektubu yayımlanırken, mektupta şu ifadelere yer verildi:
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“Barış süreci amacına uygun formatlarla geliştirilmeye çalışılıyor. Bizim barış
irademiz tüm engellemelere rağmen başlattığımız günkü kararlılığındadır. Fakat şu
da bilinmelidir ki, arafta sonsuza kadar kalınamaz”. (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
25 Ocak 2014, tarihinde 15. İmralı Ziyareti gerçekleşti (Öcalan’dan Barzani’ye
Mektup, 2014: 23). HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Diyarbakır
Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, İmralı’da Abdullah Öcalan’ı ziyaret etti
(Barzani’ye Mektup, 2014: 1). 15. İmralı Ziyareti olarak kayıtlara geçen görüşmede,
“devam eden Çözüm Süreci ve bununla bağlantılı olarak Federal Kürdistan Bölgesi
ile Rojava’daki Kürtler arası ilişki biçimleri ve gerçekleştirilecek olan Kürt Ulusal
Kongresi” konularının ele alındığı belirtildi . Görüşmede ayrıca Öcalan’ın Zana ve
Önder’e Federal Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye iletilmek
üzere bir mektup verdiği de kaydedildi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015])
6 Şubat 2014, tarihinde Öcalan'ın sorgu görüntüleri yayınlandı. İşçi Partisi’ne
yakınlığıyla bilinen Aydınlık gazetesinin internet sitesinde Abdullah Öcalan’ın 1999
yılında İmralı’da çekilmiş sorgu görüntüleri yayınlandı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
12 Şubat 2014 tarihinde,

“Demokratik Özerklik Tartışmaları” yaşandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin toplu açılışlar töreninde konuşan BDP Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş, “seçimden sonra sadece fuar ya da kültür merkezi inşa
etmeyeceğiz. Asıl inşa edilecek şey demokratik özerkliktir” dedi (Beklemeyeceğiz
Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9) Demirtaş’ın sözleri tartışmalara neden oldu (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
19 Şubat 2014, tarihinde, Türkiye’de Kürtçe olarak ilk resmi dil eğitiminin
başlatıldığı Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nde Kürdoloji
Kütüphanesi açıldı. Kürt dili, edebiyatı, tarihi ve folkloruna dair çok sayıda eserin
yer aldığı kütüphane, Kürt klasik yazarlarından Melaye Bateyi’nin 1791 yılında
yazdığı en eski Kürtçe Mevlid’in nüshası gibi birçok esere ev sahipliği yapacak
şekilde açıldı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9 Mart 2014, tarihinde 16. İmralı Görüşmesi gerçekleşti. BDP Grup
Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı
Süreyya Önder, İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü (Çözüm Müzakere Yasası,
2014: 1).
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16. İmralı Görüşmesi olarak kayıtlara geçen görüşme sonrası yapılan açıklamada, Öcalan’ın,
yaşanan tüm sıkıntıların ancak “Müzakere Çerçeve Yasası”nın çıkmasıyla son bulacağına ve
darbe mekaniğinin demokratik Türkiye’nin önündeki diğer engellerin de ancak böyle tasfiye
edileceğine” vurgu yaptığı aktarıldı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

9 Mart 2014, tarihinde KCK davasında ilk tahliye gerçekleşti Aman Bırakma
Dağa Giderler, 2014: 1) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayladığı TMK 10.
Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile daha önce yapılan yasal
düzenlemenin ardından Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde KCK davasında
yargılamaları devam eden 3 sanık tahliye edildi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
13 Mart 2014, tarihinde Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 10 bin kelimelik
Türkçe-Kürtçe sözlük yayımlandı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sözlüğün
öğretmenler, öğrenciler ve üniversitelerde bu dilde eğitim yapan gençler için
hazırlandığını ifade etti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18 Mart 2014, tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İmralı’da
bulunan Abdullah Öcalan’ın, tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ne aykırı olduğu iddiasıyla Ankara’ya karşı 2003 yılında Strasbourg
Mahkemesi’nde açtığı davada kararını verdi (AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun,
2014: 1). Kararda, Öcalan’ın sadece cezaevi koşullarının iyileştirilmesi, aile üyeleri,
avukatlarının

ziyaretlerinin

kolaylaştırılması

ve

kendisine

tıbbi

olanaklar

sağlamasının yeterli olmayacağı belirtildi (AİHM: Özgürlük Öcalan’ın Hakkı, 2014:
1). “Başvuruyu yapan (Öcalan) ile aynı koşullar altındaki tutuklular için “şartlı
tahliye” imkânları sağlayacak yasal mekanizmaların oluşturulması gerektiği belirtildi
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
21 Mart 2014, tarihinde “Nevruz Mesajı” yayınlandı (Çözüme Devam Nevruz’u,
2014: 1). Abdullah Öcalan’ın Nevruz Bayramı kutlamaları nedeniyle yazdığı
mektup, Diyarbakır’da BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından Kürtçe,
HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından Türkçe olarak okundu
(Büyük Barışa Davet, 2014: 1) Öcalan:
Tarih bize göstermiştir ki eğer kararlı bir barış önderliği sergilenmezse tarihsel sorunlar
bildiğini okur ve genellikle çok kayıplı dönüşümlerle cevaplarını üretirler. Önümüzde en
yakıcı bir şekilde cevap bekleyen şey, birbirini tekrarlayan darbelerle mi yoksa tam ve radikal
bir demokrasiyle mi yola devam edeceğimiz sorusudur, dediği mektubunda, barış, demokrasi
ve ortak bir geleceğe vurguda bulundu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

9 Nisan 2014, tarihinde yeni MİT Kanun Tasarısı’yla, İmralı ve benzeri yerlerle
yapılan görüşmelere yasal zemin getirilmesi ile ilgili gelişme yaşandı (MİT’e Meclis
Denetimi, 2014: 24). MİT’in gizli yönetmeliğinde değişiklik Mecliste tartışmaya
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neden oldu (Teklifin Süreçle Alakası Yok, 2014: 9). Yeni teklifte: “terör örgütü
liderleriyle irtibat kurulabilir, görüşmeler yapabilir” ifadesinin, yasaya taşınmasının
yolu açıldı. Ayrıca “başkalarına da görüşme yaptırılabilir”

hükmü de metne

ekleneceği duyuruldu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18 Nisan 2014, tarihinde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) milletvekilleri, parti
kurullarının yaptığı öneri doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP)
katılma kararı aldı (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014: 26). BDP Genel
Merkezi’nde yapılan toplantıda, oybirliğiyle BDP’li vekillerin HDP’ye katılması
kararı çıktı (BDP’liler HDP’ye Katıldı, 2014: 9).
BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, bundan sonra TBMM faaliyetlerinin HDP kimliği ile
yapılacağını belirterek, kararın, partiyi kongreye götürmesi gerektiği için BDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş ile Ağrı’dan belediye başkan adayı olan Sırrı Sakık’ı
kapsamadığını belirtti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

26 Nisan 2014, tarihinde 17. İmralı Ziyareti gerçekleşti. BDP Grup
Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı
Süreyya Önder, 17. İmralı Ziyareti’nde Abdullah Öcalan ile görüştü (Ya Çözüm, Ya
Çatışma, 2014: 1) Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından, Öcalan’ın:
Dönem karakter değiştiriyor. Her an derinlikli çözüm imkânları da, çatışma olasılıkları da
devrededir. Özellikle hükümetin atacağı adımlar çatışma olasılığını ortadan kaldıracağı gibi
çözümü de yeni formatta derinleştirerek geliştirebilir. Çok zorlanmama rağmen süreci
bugüne taşımaktan pişman değilim. Tüm tarafları bu temelde üzerlerine düşeni yapmaya
davet ediyorum. Eğer iktidar silahlı güçlerin topluma dönüş yapmasını istiyorsa gereken
yasal çalışmaları hızla hayata geçirmek zorundadır. Dönüş yasası dâhil olmak üzere tüm
yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması tarihi önemdedir. açıklamasına yer verildi (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

28 Nisan 2014, tarihinde BDP’li Vekiller HDP’ye katıldı (HDP 27 Vekille
Mecliste, 2013: 20). Barış ve Demokrasi Partili 19 milletvekili, Ankara’da
düzenlenen törenle Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) katıldı (Stratejik
Büyüme, 2014: 1). Toplantının açılışında konuşan HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü,
siyasette yeni bir stratejinin bu yolla hayata geçirdiklerini belirterek, “biz sadece bir
partiden ötekine geçmiyoruz. Sadece yer değiştirmiyoruz. Aynı zamanda yeni bir
stratejiyi Türkiye siyasetine taşıyoruz.” dedi. BDP Genel Başkanı Demirtaş ise:
“Türkiye'nin bütün farklı seslerini daha güçlü bir şekilde Parlamentoda temsil
ettirebilmek için HDP Grubu öncülük yapacak. 2015 seçiminde de hedefimiz ana
muhalefet partisi olarak Türkiye’nin gerçek bir muhalefetini oluşturmak.”
değerlendirmesinde bulundu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
20 Mayıs 2014, tarihinde 23 Nisan pikniği için Lice kırsalına götürülen bir grup
Kürt çocuğun PKK tarafından kaçırılmasının ardından ailelerin başlattığı oturma
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eylemleriyle, PKK’nın çocuklara yönelik girişimleri gündeme geldi (Çocuklarımızı
Geri Ver Apo, 2014: 20).
Kaçırılan 15 çocuğun ailesi devlete ve BDP’ye seslenerek, çocuklarının biran önce serbest
bırakılmasını istediler. Edinilen bilgilere göre, son yıllarda insan kaynağı temininde zorluklar
yaşayan PKK’nın 18 yaşın altında ki çocuklara yöneldiği ve geçen yıl 600 çocuğun, bu yılın
ilk 4 aylık döneminde ise 100 çocuğun PKK tarafından zorla ya da kandırılarak dağa
çıkarıldığı belirtildi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

28 Mayıs 2014, tarihinde Kürtçe “Sosyal Bilimler Sözlüğü” yayınlandı. Muş
Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Abdullah Kıran:
Kürtçe “Sosyal Bilimler Sözlüğü” (Ferhenga Zanistên Civakî) isimli çalışmasını
tamamladığını duyurdu. Kıran, yaklaşık bir yıl süren çalışma sonucunda hazırlanan sözlüğün,
kavramlar üzerine hazırlanan ilk sözlük olduğunu belirtti. Açıklamasında, “Üniversitemizde
yüksek lisans derslerinde 100’ün üzerinde öğrenci var. Temel kavramları Kürt dili üzerine
yüksek lisans yapan öğrencilerle tartışarak hazırlamaya çalıştık.” diyen Kıran, sözlüğün
basımının gerçekleştirdiğini de belirtti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

1 Haziran 2014, tarihinde Çözüm Süreci’nde ikinci aşamaya geçildi (Hazal,
Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik Adım, 2014: 19) Halkların Demokratik
Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder ile Grup Başkan
Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, 18. İmralı Ziyaretinde Abdullah Öcalan ile
görüştü (Umudu Büyütelim. 2014: 1) Görüşmenin ardından yapılan açıklamada:
Öcalan’ın “En önemli realite sürecin yeni bir aşamaya gelmiş olmasıdır” dediği ve çözüm
için ciddi bir başlangıç yapılabilmesi adına umutların korunması gerektiği yönünde bir
açıklamada bulunduğu belirtildi. Öcalan’ın kaçırılan çocuklarla ilgili olarak da “Kesinlikle
ellerine silah verilmemeli, çatışma bölgelerinden uzak tutulmalı. İsteyenler aileleriyle
görüştürülmeli. Aileleriyle görüşmeleri sonrasında dağda kalmak istememeleri halinde
inişlerine imkân tanınmalı” dediği aktarıldı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

1 Haziran 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” üzerine açıklamalarda bulunan
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, süreçte bir tıkanma olmadığının, diyalogların
devam ettiğinin altını çizerek, “bu, çok samimiyetle yürüttüğümüz, Türkiye’nin şu
andaki en önemli projesidir” dedi. Atalay, yaşanan olumlu gelişmeleri geri döndürme
çabası içinde olanların ve şiddeti tekrar başlatmak isteyenlerin kaybedeceklerini
söyledi ve konu ile ilgili hükümetin somut bir yol haritası üzerinde çalıştığını belirtti
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
6 Haziran 2014 tarihinde Diyarbakır’da, akademisyenlerin, gazetecilerin, sivil
toplum temsilcilerinin katıldığı “Yeni Türkiye’nin Açılan Kilidi: Çözüm Süreci
Çalıştayı’nda” Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker ve İçişleri Bakanı Efkan Ala birer konuşma yaptı (Sürecin Üç
Kilit Kolu. 2014: 1). İçişleri Bakanı Efkan Ala, “bireyin doğuştan gelen, anasının ak
sütü gibi ak olan bireysel haklarını vererek çözeceğiz. Bunu, bir lütuf olarak da
görmeyiz” dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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8 Haziran 2014 tarihinde HDP Heyeti Öcalan’la görüştü (Dikkat Uyarısı, 2014:
1) PKK Lideri Öcalan ile 19. kez bir araya gelen HDP heyeti, İmralı dönüşünde
yaptığı açıklamada, Öcalan’ın Lice’deki bayrak olayıyla ilgili olarak “bizim hiçbir
ulusun ulusal değer ve simgelerine karşı olumsuz ve rencide edici bir yaklaşımımız
olmamıştır” dediğini açıkladı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30 Haziran 2014, tarihinde HDP Eşbaşkanlık görevini sürdüren Demirtaş, partisi
tarafından oy birliğiyle Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi (HDP’nin Köşk Adayı
Resmen Demirtaş, 201: 22).
Aday gösterildiği andan itibaren farklı bir söylem geliştiren Demirtaş, sadece Kürt
seçmenlerin değil tüm Türkiye’nin oyuna talip olduğunu belirtti. “Türkiyelileşme” söylemi
sayesinde daha önce oy alamadığı kitlelere ulaşmayı ve onların sempatisini kazanmayı
başaran Demirtaş’ın adaylığı Çözüm Süreci’nin en büyük kazanımlarından bir tanesi olarak
yer buldu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

2 Temmuz 2014, tarihinde KCK davasında tutuklu bulunan ve tahliye edilen
Kürt siyasetçiler adına açıklama yapan Batman eski Belediye Başkanı Necdet Atalay,
KCK davaları adıyla yürütülen konseptin çöktüğünü belirterek, “biz Kürt hareketinin
bütün bileşenleri barış sürecinin tarafıyız” dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
10 Temmuz
düzenlendiği

2014, tarihinde “Çözüm Sürecine” yönelik usul ve esasların

Terörün

Sona

Erdirilmesi

ve

Toplumsal

Bütünleşmenin

Güçlendirilmesine dair kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek
yasalaştı (Barış Senedi Meclisten Geçti, 2014: 1) Terörün sona erdirilmesi adına
hukuki,

sosyo-ekonomik,

psikolojik,

kültür,

insan

hakları,

güvenlik

ve

silahsızlandırma gibi konularda atılması gereken adımların belirlenmesini ve gerekli
mevzuat çalışmaların yapılmasını öngören kanun aynı zamanda Bakanlar Kurulu’nu
sürece ilişkin gerekli kararları almaya da yetkili kılacak şekilde hazırlandı (Sürece
Şeffaflık Öcalan’a Özgürlük, 2014: 9).
Kanun terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik
konularda atılacak adımları belirleyenlerin; temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmaları
gerçekleştirecek kişi, kurum ya da kuruluşlarla silah bırakan örgüt mensuplarının eve
dönüşleriyle ilgili görev alanların hukuki, idari ve cezai sorumluluğu olmayacağını garanti
edecek şekilde hazırlandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

11 Temmuz 2014, tarihinde Özel Yetkili Mahkemelerin kapanmasıyla Diyarbakır
2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen KCK ana davasında, tutuklu 2 sanığın da
tahliye edilmesi ile birlikte 175 kişinin yargılandığı dosyada tutuklu sanık kalmadı.
Mahkemenin tahliye gerekçesi, uzun tutukluluk süresi ve mevcut delil durumu olarak
açıklandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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5 Ağustos 2014, tarihinde HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris
Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet Öcalan ile
yaptıkları 20. görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öcalan:
30 yıllık savaş büyük bir demokratik müzakereyle sonuçlanma aşamasındadır. Demokratik
müzakere süreci tarihi ve toplumsal olarak derin bir anlama sahiptir. Etkileri ve sonuçları çok
büyük olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç sadece Türkiye’de değil tüm bölgede ağır
sorunların çözümüne dönük barış ve özgürlükler temelinde model olacak tarihi imkanlar
barındırmaktadır” mesajını verdi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

8 Ağustos 2014 tarihinde; Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ortadoğu’da
yükselen IŞİD tehlikesine karşı Mahmur Kampı’nın boşaltılmasıyla birlikte
Türkiye’ye gelmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade etti (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12 Ağustos 2014 tarihinde Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani,
Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği tebrik mesajında:
Zatıâlinizin Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş olmasından dolayı şahsım ve Kürdistan
halkı adına en sıcak ve içten tebrikleri sunuyorum. Saygıdeğer şahsınızın seçimleri kazanmış
olması, birlikte yaşam kültürünü güçlendirecektir. Cumhurbaşkanlığınız, barış sürecinin
ilerlemesini sağlayacaktır. Kürdistan bölgesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de
güçlenmesini beraberinde getirecektir sözlerine yer verdi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).

1 Eylül 2014’de 62. Hükümet programı (Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1).
Çözüm Süreci şu satırlarla yer aldı: “Çözüm Süreci başta olmak üzere ülkemizin iç
meselelerinin çözümüne yönelik güçlü adımlar kararlılıkla atılacak, millet olarak dünyadaki
yarışta konumumuz güçlendirilecektir. Milletimiz, odağında, çokluk içinde birlik ve kardeşlik
olan büyük bir medeniyetin mirasçısı ve taşıyıcısıdır. Biz de hükümet olarak devletimizin
tüm kurum ve kuruluşları ile bu medeniyet mirasına sahip çıkacak, vatandaşlarımızın kadim
medeniyet değerlerimize aidiyetlerini güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

9 Eylül 2014, tarihinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken’den
oluşan HDP heyeti İmralı’ya gitti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
15 Eylül 2014, tarihinde Diyarbakır’da açılan Kürtçe eğitim kurumları mevzuata
uygun olmaması sebebiyle kapatıldı (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24). Bu
gelişmeler üzerine sokak eylemleri ve çatışmalar yaşandı (Beklemedik Yaptık, 2014:
1). 3 gün süren bu çatışma ortamında birçok okul ateşe verildi. İçişleri bakanı Efkan
Ala’nın, şartların yerine getirilmesi halinde Kürtçe okul açılmasının önünde engel
olmadığını açıklaması üzerine çatışmalı ortam yumuşadı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
15 Eylül 2014, tarihinde Başbakan Davutoğlu, çözüm süreci’ne ilişkin
açıklamalarda bulundu (Çözüm Zihne Havale, 2014: 1) Başbakan Davutoğlu,
Ortadoğu’daki tek başarı hikâyesinin, Türkiye’nin sürdürdüğü Çözüm Süreci
olduğunu söyledi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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19 Eylül

2014, tarihinde IŞİD saldırılarından kaçarak Türkiye’ye sığınmak

isteyen Rojavalılara sınır açıldı (İyi ki Türkiye Var, 2014: 1). Çatışmaların
yoğunlaşması ile birlikte artan göç sonucu, Türkiye 180 bin civarında Rojavalıya ev
sahipliği yaptı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan,:
Türkiye’nin etnik kökenine mezhebine bakmadan gelenleri kabul ettiklerini belirterek,
“Suriye Kürtleri Türkiye’nin tarihi dostudur, doğal müttefikidir” dedi. Buna ek olarak,
Başbakan Ahmet Davutoğlu da “Kobani’nin düşmesini istemeyiz ve düşmemesi içinde ne
gerekirse yaparız” dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

22 Eylül 2014, tarihinde Öcalan’ın vasisi ve aynı zamanda avukatı olan Mazlum
Dinç, Öcalan’ın “Sadece Rojava halkı değil Kuzey ve tüm parçalardaki Kürt halkı
buna göre yaşamını şekillendirmelidir. Bütün Kürt halkını topyekûn bu yüksek
yoğunluklu savaşa karşı direnişe geçmeye çağırıyorum” dediğini aktardı (Topyekün
Direnişe!, 2014: 1) Ardından KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı’ndan yapılan
açıklamada “IŞİD’in Kobani’ye saldırmasıyla birlikte ortada bir çatışmasızlık
durumu kalmamıştır” denildi. Konsey, “Türkiye’nin adım atmaması halinde ateşkesi
bitirebileceklerini” açıklayarak bütün Kürtleri direnişe çağırdı

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
1 Ekim 2014, tarihinde HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder ve
Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ile İdris Baluken’den oluşan HDP heyeti,
Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti (İmralı’da Kritik Görüşme
Gerçekleşti, 2014: 7). İmralı’dan dönen HDP grubu Öcalan’ın, Kobani ile sürecin
ayrılmaz bir bütün olduğu mesajını aktardı. Öcalan, “Herkesi büyük bedellere mal
olan bu demokratik yolculuğumuz ve insanlık mücadelemizi sahiplenmeye
çağırıyorum” dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
1 Ekim 2014, tarihinde HDP, Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi kapsayan
tezkerede IŞİD ile PYD’nin eşitlendiği ve tezkerenin Türkiye’nin hegemonya alanını
büyütmek amacıyla hazırlanmış olduğunu belirterek “hayır” oyu vereceklerini
açıkladı (İşgal Teskeresidir, 2014: 1). AK Parti ve MHP bu tezkereye “evet” dedi
(Tezkere Çözümü Garantiye Aldı, 2014: 1) CHP ve HDP “red” oyu verdi (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2 Ekim 2014, tarihinde Çözüm Süreci Kurulu ve Kurumlar arası İzleme ve
Koordinasyon Komisyonu’na ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de
yayınlandı (Eksik ve Yetersiz Adım, 2014: 7).
10 Temmuz’da çıkartılan “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin
Güçlendirilmesine Dair Kanuna atıfta bulunulan kararda, söz konusu kanunla hükümete
genel bir yetki ve sorumluluk verildiği belirtildi. Karara göre, Çözüm Süreci Kurulu ve
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Kurumlar arası İzleme ve Koordinasyon Komisyonu kurulacak (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

6 -7 Ekim 2014, tarihinde HDP ve KCK “Kobani için direniş’’ sloganıyla
Kürtlere sokağa çıkın çağrısı yaptı (Her Sokak Kobane, 2014: 1). Yapılan çağrıdan
sonra başlayan sokak eylemlerinde ölümler oldu (Kobani Provokasyonuna Üç
Kurban, 2014: 18) . İki gün içerisinde kırkı aşkın vatandaş hayatını kaybetti. 2000
civarında kamu binası ve araç kullanılamaz hale geldi. Öcalan olayların durulması
için sağduyu çağrısında bulundu. HDP, DTK ve DBP ortak bir açıklama yaparak
KCK’dan şiddetin sona erdirilmesini istedi. Literatüre “6-7 Ekim Olayları” olarak
geçen sokak eylemleri Çözüm Süreci’nin başlangıcından itibaren en travmatik olay
olarak kayıtlara geçti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11 Ekim 2014, tarihinde Alman Devlet Televizyonu’na konuşan KCK Yürütme
Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Kobani gösterilerinde Kürtlerin ölmeye devam
etmesi durumunda yeniden silahlı mücadeleye başlayacaklarını belirtti (Kürt
Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1). Bayık’ın “Eğer böyle devam ederse, gerilla,
halkımızı korumak için savaşacaktır. Gerillanın asıl görevi, halkı savunmaktır”
dediği aktarıldı. Daha önce yapılan müzakerelerle Çözüm Süreci’nin bir aşaması
olarak Türkiye sınırları içerisindeki bazı birlikler çekilmişti (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
19 Ekim 2014, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Akil İnsanlar Heyeti
ile Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde toplantı gerçekleştirdi (İyi Polis Kötü
Polis, 2014: 1). Toplantı 11 saat sürdü (Bu Coğrafyanın En Önemli Projesi, 2014: 1).
Toplantıda 6-7 Ekim Kobani (Ayn el Arap) olayları, Suriye politikası, Türk dış politikası,
Ortadoğu’daki sorunların Kürt meselesine etkisi, Çözüm Süreci’nin ilerleyişi ve çözüm
süreci açılımı olarak İmralı konuları tartışıldı. Uzun süren toplantının dile getirilen görüş ve
öneriler açısından önemli olduğu, katılımcıların tatmin olmuş şekilde toplantıdan ayrıldığı
kaydedildi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

21 Ekim 2014, tarihinde Kandil’de KCK yetkilileriyle yeni yol haritası hakkında
görüşen HDP heyeti İmralı’da da Abdullah Öcalan ile görüştü (Yol Haritasına 4 Şart,
2014: 24). 4 saat süren görüşmenin ardından heyet yazılı bir açıklama yaptı (İlk
Adım Kobane, 2014:1) Öcalan’ın 15 Ekim’de yeni bir aşamaya geçildiğini ve somut
adımların atılacağını belirttiğini aktardı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
25 Ekim 2014, tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde
gezen sivil giyimli 3 askere silahlı saldırıda bulunuldu (Kalleş Pusuda Üç Şehit
Verdik, 2014: 1).
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Başlarından kurşunlanan üç askerden ikisi olay yerinde, biri de kaldırıldığı hastanede
yaşamını kaybetti. İçişleri Bakanı Efkan Ala, 3 askerin şehit düşmesiyle ilgili, “3 arkadaşımız
hunharca şehit edilmiştir. Yüzleri maskeli iki kişi tarafından yapıldığı tespit edildi. Şahısların
yakalanması için gerekli çalışma başlatıldı” dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).

27 Ekim 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bülent Arınç,
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı (AKP Bindiği Dalı Kesiyor,
2014: 1). 6-7 Ekim Olayları ile ilgili olarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin
her şeyden önemli olduğunu, bu noktada Çözüm Süreci dahil hiçbir şeyin
tartışılamayacağını dile getirdi (Süreci Bitiren Biz Olmayacağız, 2014 :23). Arınç:
“Çözüm Süreci başarısız olursa herkes bunun altında kalır. Adadaki şahıs da dahil
siyasi uzantıları da... Bizim gösterdiğimiz itina kadar ben de bu işte söz sahibiyim
diyenlerin de dikkatli olması lazım” sözlerini söyledi (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
29 Ekim 2014, tarihinde Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik
Bölgeler Partisi (DBP), HDK ve DTK Kasım’da yapılacak Irak Şam İslam Devleti
(IŞİD) karşıtı küresel eylem için sokağa çıkma çağrısında bulundu (1 Kasım’a Çağrı,
2014: 1). HDP’nin sitesinde yer verilen açıklamada “Halklarımızı 1 Kasım’da bir kez
daha sokağa çıkarak küresel eyleme güç vermeye çalışıyoruz” ifadesi kullanıldı
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30 Ekim 2014, tarihinde Diyarbakır’da eşi ile birlikte semt pazarında alışveriş
yapan 24 yaşındaki Hava Astsubay Üstçavuş Necdet Aydoğdu, maskeli iki kişinin
silahlı saldırısına uğradı (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29). Meydana gelen olayda
yaralanan astsubay, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. HDP Merkez Yürütme
Kurulu’ndan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili “Bu tür saldırıları asla
kabullenmediğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz” denildi (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
9 Kasım 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Çözüm
Süreci’nin devam edip etmediğine ilişkin soruları yanıtladı (Dilleri İle Zehir
Saçıyorlar, 2014: 7). Akdoğan, “6-7 Ekim Olayları sonrasında Çözüm Süreci’nin
türbülansta olduğunu ifade ederken, “Devletin İmralı ile gerçekleştirdiği görüşmeler
devam ediyordur diye tahmin ediyorum” dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
17 Kasım 2014, tarihinde 6-7 Ekim Olayları sebebiyle askıya alınan görüşmeler,
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken’den oluşan HDP heyetinin
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile bir araya gelmesiyle yeniden başladı (Önce
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Kamu Düzeni Ve Tam Eylemsizlik, 2014: 1). Toplantıda, sürecin üçüncü gözü
olacak bir İzleme Kurulu’nun oluşturulması hususu da görüşüldü (Hükümet Esasa
Gelmeli, 2014:1).
Heyet toplantı sonrası yaptığı açıklamada “İzleme Kurulu” oluşturulması konusunda sıkıntı
olmadığını ifade ederken, “sürecin ilerlemesi, süreçle ilgili nitelikli müzakerelerin başlaması
konusunda hazırlıklarımız var. İzleme heyetiyle ilgili fikir alışverişimiz oldu. Bu konuda
aramızda bir çelişki yok” ifadelerini kullandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

18 Kasım 2014, tarihinde, Başbakan Davutoğlu KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık
tarafından geçtiğimiz günlerde dile getirilen görüşlere cevap verdi (İki Yalanlama,
2014: 1). Davutoğlu, Çözüm Süreci’ne yabancı bir devletin de dahil olması
yolundaki isteği yalanladı (Davutoğlu Yalanladı, 2014: 1). Davutoğlu şunları söyledi:
Yabancı göz yani üçüncü göz diye bir şey söz konusu değil. Çözüm süreci demokratikleşme
sürecinin doğal bir sonucudur. Akil insanlar var zaten. Dışarıdan bir göz olamaz. Zaten
Oslo’da denedik. Oslo aracılı yürütülen bir süreçti ve sonuçlarını gördük. Yürümedi. Bu
mesele Türkiye’nin meselesidir. Türkiye’nin vatandaşları arasında konuşulması gerekir” dedi
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

21 Kasım 2014 tarihinde Selahattin Demirtaş CHP ile ilgili açıklamada bulundu
(Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014: 7). Demirtaş CHP’nin sürecin içerisinde yer
alması gerektiğini dile getirdi (Çözümde Karşılıklı Adımlar Hızlanacak, 2014: 24).
Demirtaş:
İmralı’da müzakere süreci başlarsa CHP’nin bunun dışında kalmaması lazım. Parti olarak,
kurumsal olarak demiyorum; ama anlayış olarak oradaki görüşmeleri izlemesi, en azından
izleme kurulu, gözlemci heyeti vasıtasıyla sürece hakim olması iyi olur.” açıklamasında
bulundu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

29 Kasım 2014, tarihinde Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da CHP Bölge Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin temel meselelerinden birinin de Kürt sorunu
olduğunu ifade etti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30 Kasım 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Çözüm
Süreci’nin gidişatı ile ilgili açıklamada bulundu (Akdoğan, Süreç Rayında, 2014:
20). Akdoğan açıklamasında:
Şu anda tren raya oturmuş durumda ama bunun hızını ne belirleyecek? Atılacak adımlar,
samimiyet ve dürüstlük belirleyecek. Bu süreçlerde samimi olmak gerekiyor; dürüst, kararlı,
cesur olmak gerekiyor.” dedi. Akdoğan ayrıca Çözüm Süreci’nin kırmızı çizgileri olduğunu
belirtirken “Kamu güvenliği ve düzeninden asla taviz vermeyiz. Türkiye’nin birlik ve
bütünlüğünden asla geri adım atmayız, taviz vermeyiz. Türkiye üzerinde ameliyata izin
vermeyiz. Bu, temel çizgidir.” ifadelerini kullandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).

1 Aralık 2014, tarihinde Öcalan, “Barış ve Demokratik Çözüm Taslağı” olarak
tarif edilen metinde Kürt sorununun çözümü için dört ana başlık önerdi (Kandil’de
Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17). Kandil’e gönderilen taslağın detayları ile ilgili Sırrı
Süreyya Önder açıklama yaptı (Taslak, Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak, 2014: 6)
Yöntem olarak adlandırılan birinci ana başlıkta süreçte demokratik siyaset tarzının nasıl
kullanılacağı açıklandı. İkinci ana başlık olan Tarih ve Felsefe kısmında sorunun çözümüyle
ilgili geçmişten bugüne ve geleceğe bakışa yer verildi. Temel Gündem Maddeleri başlığında
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yaklaşık kırk temel soru, belirleme ve önerme yer aldı. Taslağın ayrıntılarını açıklayan
Önder, eylem planı başlığının içeriğine dair bilgi vermedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).

8 Aralık 2014, tarihinde İdris Baluken, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve
Hatip Dicle’den oluşan HDP heyeti, Yalçın Akdoğan ile görüştü (İmralı Taslağına
Öncelik Ayarı, 2014: 20). Önder, hükümetin Öcalan’ın Çözüm süreci taslağına
yaklaşımını,

belli

önerilerini

ve

mutabık

kalıp

kalmadıkları

kısımları

değerlendirdiklerini ifade etti. Hükümetle Öcalan’ın taslağı üzerinde yine
görüşeceklerini açıkladı (Oyalamaya İzin Vermeyiz, 2014: 10). Yalçın Akdoğan ise
Twitter hesabından yaptığı açıklamada taslağın görüşüldüğüne dair iddiaları
yalanlayarak “HDP'lilerle görüşmede sürecin genel değerlendirmesi yapılmış;
özerklik, genel af, İmralı’nın taslağı gibi konular kesinlikle konuşulmamıştır” dedi
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9 Aralık 2014, tarihinde HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş açıklama yaptı
(Demirtaş’a HDP’ye Sokağa Dokunma, 2014: 1). Demirtaş, Polis Vazife ve
Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik yapan tasarı ile alakalı
olarak konuştu. (Sokağa Çağırmak Kabul Edilemez, 2014: 23). Demirtaş
açıklamasında:
Kobani olayları bahane edilerek çıkarılmak istenen bir yasa. Müzakere sürecini dinamitleme
potansiyeline sahip. Başbakan’ın “vur” dediğini polis kafasından vurup indirecek, sonra
“yüzü kapalıydı, elinde molotof, taş vardı” diyecek, çocuklarımız, gençlerimiz sokakta patır
patır öldürülecek. Hem Meclis’te karşı çıkacağız, kıyameti koparacağız sokakta
mitinglerimizle, yürüyüşlerle engellemeye çalışacağız.” ifadesini kullandı (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

20 Aralık 2014, tarihinde KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık açıklama yaptı
(Tutumumuz Net Bu Son Şans, 2014: 7). Cemil Bayık, basında yer verilen PKK’nın
15 Mart’a kadar silah bırakacağına dair iddialarla ilgili:
Biz müzakere taslağını görüşmeden, belirlediğimiz tarihlere göre sonuçlandırmadan, bu
konuda anlaşmadan kesinlikle silah bırakmayız. Silah bırakacağımız hiçbir koşul yoktur.
Hangi sorun çözüldü ki biz silah bırakalım. Kürt sorununun demokratik siyasal çözümü
gerçekleşmeden ne silah bırakılabilir, ne gerilla mevzilerini terk edebilir , dedi (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

22 Aralık 2014, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, özerklik tartışmaları ile
ilgili olarak Çözüm Süreci’nin “üniter devlet” ilkesi ile yürütüldüğünü söyledi
(Çözüm Sürecinde Atmosfer Olumlu, 2014: 22). Davutoğlu açıklamasında:
Bütün bu sürecin üniter devlet ilkesi etrafında yürüdüğü konusunda daha önce defaatlerce
açıklamalarımız oldu. Ancak yerel yönetimlerin yaygınlaşması ve yerel yönetimlerle ilgili
hususlarda da zaten hükümetimizin başta Büyükşehir Yasası olmak üzere yerel yönetimlere
nasıl önem verdiği ve bu bağlamda nasıl adımlar attığı herkesin malumudur. Bu konuları
kamuoyu önünde yanlış bir eksende tartışmak doğru değil. Çözüm Süreci’nin doğası gereği
kendi mantığı içinde ilerlemekte olduğunu ve bugün geldiğimiz noktada usul ve yöntem,
bundan sonraki aşamalar hususunda pozitif bir atmosferde bulunduğumuzu söylemek
mümkün, dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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25 Aralık 2014, tarihinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder, DTK Eş
Başkanı Hatip Dicle ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Kandil’deki
KCK yöneticileriyle Çözüm Süreci’nde gelinen son durumu ele aldıkları 11 saatlik
bir görüşme yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
27 Aralık 2014, tarihinde Suriye’nin Kobani ve Irak’ın Şengal bölgesindeki
çatışmalarda öldürülen 4 YPG’linin cenazesi Habur’dan Cizre’ye getirildi. Nur
Mahallesi’nde olaylar çıktı (Derin Provokasyon, 2014: 1).
Kurulan taziye çadırında nöbet tutan YDG-H üyeleri ile HÜDA-PAR’a yakın kişiler arasında
önce kavga sonra silahlı çatışma yaşandı. Gece yarısından sonra başlayan kavga saat 03.00
sularında yerini uzun namlulu silahlı çatışmaya bıraktı. Sabaha kadar devam eden
çatışmalarda HÜDA-PAR’a yakın kişilerin evleri tarandı, çok sayıda ev ateşe verildi.
Çatışmalarda yaralanan HÜDA-PAR’a yakın Abdullah Deniz (65) hayatını kaybetti. Sabaha
karşı ise YDG-H’ye yakın olduğu belirtilen Yasin Özer (19) öldü. Öğleden sonra ise Barış
Dalmış (15) kurşunlara hedef olarak can verdi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).

28 Aralık 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Cizre’deki
PKK-Hüda-Par çatışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Çözüm Süreci’nin provoke
edilmek istendiğine değindi (Karanlık Ele Dikkat. 2014: 1). Akdoğan:
Biz her şey yolunda derken en son Kandil’den bir açıklama yapıldı; Birileri eylemde yüzünü
kapatırsa, molotof atarsa bunlar bizden değil, ajandır” diye. Bir gün sonra Cizre’de olaylar
oldu. Birileri yüzünü kapattı, gidip molotof attı, insanların evini yakmaya çalıştı. Bu, açıkça
Kandil’e nanik yapmaktır, “Ben sizi takmıyorum” demektir. “İşte ne zaman sonuca yaklaşsak
provokatörler devreye giriyor, hemen süreci bozmak istiyor, dedi (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

28 Aralık 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu Cizre’de yaşanan
çatışmalarla ilgili konuştu (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014:1).
Cizre’deki olaylarda herkesi sükunete davet ediyorum. Güvenlik güçlerimiz şiddeti önlediler.
Türkiye her türlü provokatörlere karşı önlemi almıştır. Çözüm süreci ne zaman bir yola girse
bu işi kullanan unsurlar oldu. Gerek sosyal medyada gerek medyada. Bu provokasyonlar
Çözüm Süreci’ni etkilemeyecektir. Halkımızın bütünü huzura ve ekonomik kalkınmaya
ihtiyacı var. İç güvenlik reform paketi bu yüzden önemlidir. Öyle maskeler takarak, ortalığı
ateşe verenlere izin vermeyeceğiz, dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

8 Ocak 2015, tarihinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah
Öcalan’ın serbest kalacağı yönündeki haberlerle alakalı yaptığı açıklamada:
Kendisinin böyle bir talebi yok. Kendisi şunu söylüyor; “Kapıyı açsalar, buyurun çık deseler,
çıkmam. Benim buraya konulma nedenim ne ise onun ortadan kalkmış olması lazım, benim
çıkmam için. Ben, siyasi nedenlerle buraya konuldum ve siyasi davası olan bir insanım.
Bununla ilgili hiçbir adım atılmadan Öcalan’a özgürlük, Apo’ya af çıkacak şeklindeki
söylentilerden ben rahatsız oluyorum. Çünkü ben, böyle bir beklenti içerisinde değilim”
diyor. “Dışarıda tartışmalar yürütülüyor ama bu kendisinin bir talebi ya da beklentisi değil,
ifadelerini kullandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

14 Ocak 2015, tarihinde Cizre’nin Yafes Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile
YDG-H’liler arasında çatışma yaşandı (Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22).
12 yaşındaki Nihat Kazanhan polis kurşununun isabet etmesi sonucu hayatını
kaybetti (Barışa Kurşun, 2015: 1). Nihat Kazanhan’ın hayatını kaybetmesiyle
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olayların başlangıcından itibaren ölü sayısı 6’ya çıktı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
15 Ocak 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP Grup
Başkanvekili İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile bir araya
geldi. Görüşme sonrası HDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede
özellikle Cizre’de meydana gelen olaylar üzerinde durulduğu bilgisi verildi. Olayları
soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin bölgeye gideceği duyuruldu
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23 Ocak 2015, tarihinde Kandil’deki KCK yönetimi ile görüşmeler yapan HDP
heyeti yaptığı açıklamada, KCK’nın Ak Parti’nin müzakere sürecinin sorumluluğunu
esas alan bir yaklaşımda olmadığını düşündüğünü belirtti (Müzakereye Ciddi Yaklaş
Süreci Hızlandır, 2015: 9). Bu açıdan KCK’nın müzakere sürecini güçlendirecek
demokratikleşme adımlarının atılmasını beklediği bilgisine yer verildi (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9 Şubat 2015, tarihinde Kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen Polis
Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus
Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM’de görüşülmesi ikinci kez ertelendi
(Polis Yasası Bugün Görüşülmeyecek, 2015: 7) Muhalefet partilerinin eleştirdiği
paket, valilere ve kolluk amirlerine soruşturma ve koruma tedbirleri ile ilgili olarak
yeni yetkiler tanıyor (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
10 Şubat 2015 tarihinde Başbakan Davutoğlu Ak Parti Grup Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada Çözüm Süreci konusunda tüm engellere rağmen iyi bir noktaya
gelindiğini açıkladı. Davutoğlu konuşmasında:
Bunun karşısında olanlar içeride ve dışarıda bu süreci baltalamak isteyenler de her yöntemi
kullanarak çözüm sürecini durdurmak, mümkünse engellemek mümkünse daha fazla
düşmanlık tohumu ekmeye kalkıştılar. Şu veya bu yönde ulusalcılar içeride karşılıklı etnik ve
mezhebi çatışmayı körüklediler. Biz ise inadına çözüm, barış, demokrasi dedik ve demeye
devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde çözüm sürecinde çok daha ileri adımların
güzel gelişmelerin olduğuna hepiniz şahitlik edeceksiniz” ifadelerini kullandı (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

11 Şubat 2015, tarihinde HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve İstanbul
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile görüştü
(Tarihi Çağrı Nevruz’da, 2015: 22). HDP yetkililerinden yapılan açıklamada
görüşmede İç Güvenlik Paketi ve Çözüm Süreci’nde müzakere aşamasına geçilmesi
konularının ele alındığı belirtildi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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13 Şubat 2015, tarihinde HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş açıklama yaptı.
Son dönemde ivme gösteren Hükümet-Kandil- İmralı görüşmeleriyle alakalı olarak
yaptığı açıklamada silah bırakma gibi somut bir kararın alınabilmesi için müzakere
sürecinin hızlandırılmasının şart olduğunu dile getirdi (Silahlar Susuyor, 2015: 28).
Selahattin Demirtaş:
Hükümet somut olarak tahkim edilmiş ateşkes, belki yeniden geri çekilme, silahların ne
zaman bırakılacağının ilanı gibi konuları duymak istiyor somut olarak. Fakat bunlar da
İmralı’da müzakere masasında karşılıklı konuşulması gereken mevzular olduğu için
konuşulmadan o noktaya gelinemiyor. Ortada bir top varsa eğer, bu bal gibi hükümetin
sahasındadır” ifadelerini kullandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

13 Şubat 2015, tarihinde Kandil’deki KCK yönetimiyle görüşen HDP heyeti
yaptığı yazılı açıklamada KCK’nın İç Güvenlik Paketi’nden rahatsızlık duyduğunu
ve bunun müzakere sürecine zarar vereceğini düşündüğünü duyurdu (Otoriteleşme
Demokratikleş, 2015: 1). Yazılı açıklamada:
İç güvenlik Paketi’ni çıkarmanın müzakere sürecini de tehlikeye atacağı, paket zihniyetinin
müzakereye gelmeme zihniyeti olduğu net olarak ifade edilmiştir. Bu anlayışın
demokratikleşme yerine, daha fazla otoriterleşme anlamına geleceği ifade edilerek,
demokratikleşmeyi ortadan kaldıracak bu anlayışın ise, kabul edilmesinin mümkün olmadığı
ifade edilmiştir cümleleri yer aldı(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

17 Şubat 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu Çözüm Süreci’yle ilgili
“Çözüm süreci kritik bir aşamada. Herkesin bugün daha fazla dikkatli olması lazım”
dedi. Davutoğlu, “Çözüm süreci samimiyet ister. Cesaret ister. En önemlisi iyi niyet
ister. Her gün “Çözüm süreci” dememiz yetmez gerekli adımların atılması gerekir”
çağrısı yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17 Şubat 2015, tarihinde Selahattin Demirtaş, HDP Meclis Grubu toplantısında
yaptığı açıklamada:
Çözüm süreci ile ilgili silah bırakma ve silahsızlanma tartışması yürütülüyor, ancak
hükümetin 10 maddelik ev ödevi var. Bu da İmralı’da konuşulmuş, bunu neden söylemiyor?
Bunu neden yazıp çizmiyorlar. Bu 10 maddede mutabakat sağlanırsa en kısa zamanda
silahsızlanma ile ilgili adımlar atılacak diye bir görüşme var. Fakat hükümet bu 10 maddeyi
hiç ağzına bile almıyor, yokmuş gibi davranıyor. Öcalan’ın çağrısı bu 10 maddeye dair. “10
madde üzerinde uzlaşma sağlayalım, Mart’ta gereğini yapalım” diyor, ifadelerini kullandı
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

23 Şubat 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent
Arınç, Hükümet’in Çözüm Süreci’nde üzerine düşeni yaptığını vurguladı
(Düşmanlığımızdan Korkun, 2015: 20). Bülent Arınç, “4 Şubat’tan bu yana bir
gelişme var. Silah bırakmaya yönelik bir açıklama bekleniyor. Ancak bu açıklamanın
yapılmasına karşı engeller çıkarılmaktadır. Bu engelleyici açıklamaların Kandil’den
yapıldığını artık sağır sultan biliyor” açıklamasını yaptı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
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28 Şubat 2015, tarihinde Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrının ardından HDP Eş
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konuştu (Barışı Hep Birlikte İstiyoruz, 2015: 22).
Selahattin Demirtaş:
Umut ediyorum Türkiye halkları açısından hayırlara vesile olur. Bu sürecin barışa doğru
evrilmesi konusunda herkes, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir diye temenni
ediyorum. Bugün yapılan ortak açıklama bir müddettir HDP yönetimi olarak üzerinde
çalıştığımız ve müzakerelerin sağlıklı bir noktaya gelmesinde önemli gördüğümüz bir
çağrıydı. Müzakerelerin başlaması, özgürlüklerin genişlemesi konusunda kritik bir sürece
gelinmiş oldu. Hükümetin somut adımlar atması, PKK’nın da silahsızlanma konusunda
hazırlığını yapması gerekir. Parlamentoda görüşülen iç güvenlik tasarısının gözden
geçirilmesi gerekir, barış getirecek bir yasa tasarısı değildir, cümlelerini kullandı (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

28 Şubat 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı
Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris
Baluken ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Dolmabahçe’deki
Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldi (Şimdi Barış Zamanı, 2015: 1). Görüşmenin
ardından yapılan açıklamada Akdoğan, Çözüm Süreci’nde önemli bir aşamaya
geldiklerini belirterek, HDP heyetinin dün İmralı’ya giderek, bir görüşme
gerçekleştirdiğini aktardı (10 İlke Çağrısı, 2015: 1). Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun
başkanlığında Çözüm Süreci Kurulu’nda, gelinen aşamayı tüm boyutlarıyla kapsamlı
olarak ele aldıklarını ifade eden Akdoğan:
Silahların bırakılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması, tam anlamıyla bir eylemsizliğin
hayata geçmesi ve demokratik siyasetin bir yöntem olarak öne çıkartılması konusundaki
açıklamayı önemli görüyoruz” ifadelerini kullandı. HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya
Önder toplantı sonrasında Öcalan’ın “Bu 30 yıllık çatışma sürecini kalıcı barışa götürürken
demokratik bir çözüme ulaşmak temel hedefimizdir. Asgari müşterekin sağlandığı ilkelerde
silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi kararı vermek için PKK’yı bahar
aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum. Bu davet silahlı mücadelenin
yerini demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet beyanıdır” açıklamasını iletti.
Önder açıklamasında müzakerelerin gerçekleştirileceği 10 maddelik çerçeveyi de açıkladı.
Demokratik siyaset, demokratik çözüm, özgür vatandaşlık, devlet-toplum ilişkisi, kimlik
kavramı gibi alanlarda demokratik çözüm çerçevesi öngören bu maddelerin müzakereyi
şekillendireceğini belirtti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

28 Şubat 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, Öcalan’ın silah bırakma
çağrısı hakkında açıklama yaptı (Şiddetin Dili Son Bulacak, 2015: 24). Başbakan
Ahmet Davutoğlu:
Çözüm süreci bugün yeni bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır, artık gençlerimiz dağlarda ya
da sokaklarda karşı karşıya gelmeyecekler, geleceğe yan yana yürüyecekler. Artık bu ülkede
etnik ayrımlar nifak tohumu olacak şekilde kullanılamayacaktır. Artık silah dili sona erecek,
demokratik yaklaşımın önü açılacak ifadelerini kullandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).

1 Mart 2015, tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf:
Biz bu çatışmaların sona erdirilmesi için barışçıl çözümü destekleyen tüm adımları
memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümet ve öteki tarafların kalıcı barış sağlamak yönündeki tüm
çabalarını takdirle karşılıyoruz. Daha çok ayrıntılar ve henüz bilmediğimiz, gün yüzüne
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çıkacak ayrıntılar olduğunu düşünüyorum, ancak biz kesinlikle izliyor olacağız” açıklamasını
yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

1 Mart 2015 tarihinde KCK Eşbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada kongre
çağrısı için “tarihi bir adım” ifadesi kullandı (Tarihi Fırsatı Kaçırma, 2015: 1).
Sürecin sağlıklı yürümesi açısından Hükümet’in sorumlu davranıp yeni durum karşısında
sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda bugüne kadar sürdürdüğümüz ateşkesi tahkim
edilmiş hale getirmek için biz de sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi kamuoyuna açıkça
deklare ediyoruz. Tahkim edilmiş bir ateşkes bile başlı başına çözüm adımları atmak için
önemli bir zemin ve fırsattır. Bundan sonra atacağı her adım Hükümet’in yeni süreç
karşısındaki tutumuna ve atacağı adımlara bağlı olacaktır” açıklaması yapıldı (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

11 Mart 2015 tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan süreçle ilgili
yaptığı açıklamada Nevruz’un bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek:
Demokrasi varsa silah yoktur. Nevruz’da inşallah tüm çatışmayı, şiddeti, silahı demokrasi
ateşinde yakacağız ve hep birlikte demokrasi ateşinin üzerinden atlayacağız. 44 bin insanın
hayatını kaybettiği bu sorunu çözmek zorundayız. STK’lar sürecin önemli bir paydaşıdır.
Hiçbir sorunu tartışmaktan çekinmemeliyiz, en aykırı görüşler bile demokrasilerde
konuşulabilir. Çözüm Süreci’nde milletten kaçırılan hiçbir şey yoktur. Köklü adımlar zaten
Meclis iradesiyle hayata geçirilebilir yani Meclis’ten de bir şey kaçırılamaz. Herkes müsterih
olmalıdır, ifadelerini kullandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

11 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Öcalan’ın silah bırakma
çağrısı ile ilgili konuştu (Kapıda Nöbet Tutan Hocalar Gördük, 2015: 22).
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan:
Terör örgütünün silah bıraktığını açıklaması ülkemizde demokrasinin, hukukun, huzurun,
güveninin, istikrarın tesisimi sağlayacak önemli bir eşik olacaktır. Bu sadece lafla olmaz.
Temenni ederim ki, bu son gelişmeler de sözde kalmaz, uygulamaya geçirilir. Devlet
hükümetiyle ve tüm kurumlarıyla bu konuda üzerine düşenleri titizlikle yerine getirmiştir,
yerine getirmeye devam ediyor” açıklamasını yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).

17 Mart 2015, tarihinde HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken, Pervin Buldan,
HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle ve
Ceylan Bağrıyanık’tan oluşan İmralı heyeti, Nevruz öncesi son kez PKK lideri
Abdullah Öcalan ile görüşerek, Öcalan’ın Nevruz’da okuyacağı mesajı teslim aldı
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18 Mart 2015 tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İzleme Heyeti ile
alakalı olarak açıklama yaptı (Yalçın Akdoğan Sınır Tanımıyor, 2015: 8). Heyetin 16
kişi olacağına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek “Bu konu,
üzerinde durduğumuz, çalıştığımız konulardan biridir (Sürecin Teminatı Erdoğan’a
Güven, 2015: 1). Sayısı 5-6’yı geçmemek üzere bir çalışma yapılmaktadır. Birtakım
isimler de belirlenmiştir. Ama bu önümüzdeki hafta Sayın Başbakanımızın nihai
kararını vereceği bir konu” açıklamasını yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
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20 Mart 2015, tarihinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,
Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında okunacak olan Öcalan’ın mektubuna ilişkin:
Yarın Diyarbakır Nevruz’unda okunacak mektup barışın ilanı değil barışın yol haritasıdır.
Barışa nasıl gideceğimizi gösterecek. Benim bütün ricam isteğim eğer bizler birbirimizden
uzak durarak, kaygıyla korkuyla birbirimize yaklaşarak Karadeniz Doğu’dan korkuyor,
Trakya Akdeniz’den korkuyor, İç Anadolu Ege’den korkuyor şeklinde bir duyguyu ortadan
kaldırmak istiyorsak. Barışın yol haritasına sahip çıkmalıyız. Mezheplerimizden inanç kimlik
anadillerimizden dolayı birbirimizi asla hor görmeyeceğiz. Bunu devletten de beklemeyelim,
açıklamasını yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

21 Mart 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm sürecinin mutlaka
başarıya ulaşacağını ifade etti (Gençleri Değil Silahları Gömelim, 2015: 1).
Başbakan Ahmet Davutoğlu:
Buradan bir kez daha hükümetimiz adına devletimiz adına kararlılıkla vurguluyorum; çözüm
süreci ne pahasına olursa olsun mutlaka başarıya ulaşacaktır. Bugün bir partinin Ankara’da,
başka bir partinin Diyarbakır’da yaptığı gibi sadece bir mahalleye dönerek söylemiyoruz.
Nevruz bütün insanlığın bayramıdır diyoruz. Nevruz, Türklerin, Kürtlerin, Acemlerin, bütün
kadim halkların bayramıdır diyoruz açıklamasını yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).

21 Mart 2015, tarihinde Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında, Öcalan’ın
mesajı HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından Kürtçe, Sırrı Süreyya
Önder tarafından ise Türkçe olarak okundu (Demokrasi Zamanı, 2015: 1). Öcalan,
mesajında PKK’ya “Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı silahlı mücadeleye son vermek
üzere kongre toplama” çağrısında bulundu (Nevruz’da Barış Ateşi Yükseldi, 2015:
20). Ancak kongrenin toplanmasını milletvekilleri ve İzleme Kurulu’ndan oluşacak
bir “Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu”nun kurulması şartına bağladı:
Umarım ilkesel mutabakata en kısa sürede varıp Parlamento üyeleri ve İzleme Heyeti’nden
teşkil edilen bir Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu'ndan geçerek bu kongreyi başarıyla realize
etme durumunu yaşarız” diyen Öcalan, PKK’ya yönelik çağrıda “silah bırakma” yerine
“Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleyi sonlandırmak ifadesini kullandı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

21 Mart 2015, tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevruz mesajı
yayınladı

(Çözüm Süreci Tüm Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1). Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan,“Baharla birlikte yeşeren ümitlerimizin, Nevruz Bayramı’yla
beklediğimiz neticeye ulaşacağına ve önümüzde yepyeni bir dönemin açılışına vesile
olacağına inanıyorum” ifadelerini kullanarak süreçte yeni bir dönemin başlayacağına
işaret etti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23 Mart 2015, tarihinde Genelkurmay Başkanlığı, Abdullah Öcalan’ın Nevruz
mesajında dile getirdiği “Eşme Ruhu” açıklamasına yönelik açıklama yaptı (Ruh
Genelkurmayı Rahatsız Etti, 2015: 9) Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasına ilişkin
“TSK ile PYD/PKK’nın işbirliği yaptığı” haberleriyle alakalı bir açıklama yaptı.
Açıklamada yapılan haberleri kınadıklarını belirten Genelkurmay Başkanlığı,
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haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
27 Mart 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çözüm Süreci'nin orkestra şefi olduğunu belirtti
(Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 29). Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan, “Kanaati ve iradesi önemlidir. Hükümetin bu konudaki kararlılığı,
samimiyeti ve güçlü iradesi ne kadar önemliyse Cumhurbaşkanı’nın kararlılığı da o
kadar önemlidir” dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
10 Nisan 2015, tarihinde HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çözüm
süreci dahilinde gerçekleştirdikleri görüşmeler ile ilgili açıklama yaptı. Artık MİT
Müsteşarı Hakan Fidan ile irtibatlarının devam etmediğini, siyaset ve siyasetin
görevlendirdiği kurulla görüştüklerini ifade etti. Önder, siyasetin direkt muhatap
alınmasının sürecin selahiyeti açısından önemli olduğunu belirtti. Önder izleme
heyeti konusunda adım atılırsa KCK’nın çok kısa sürede kongre toplayarak silah
bırakacağını da sözlerine ekledi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11 Nisan 2015, tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesi kırsalında çatışma yaşandı
(AKP’den Kanlı Provokasyon, 2015: 1). Yukarıtütek Köyü’nde yapılacak ağaç
dikme etkinliği için bölgede güvenlik önlemi alan askerlere, PKK’lılar tarafından
uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı belirtildi (HDP İçin Oy İsteyip Askere
Saldırdılar, 2015: 1) Genelkurmay tarafından yapılan açıklamada gün boyu süren
çatışmaların sonucunda 4 askerin yaralandığı, 5 PKK’lının ise öldürüldüğü ifade
edildi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12 Nisan 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu 5 PKK’lının öldüğü ve 4
askerin yaralandığı olaylarla ilgili açıklama yaptı (Hedefleri Sandık, 2015: 1).
Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada:
O bölgede yaşayan vatandaşlarımız, bölücü terör örgütünün silahlı unsurları tarafından
seçimlerde bir partiye destek vermek için propagandaya maruz bırakmanın ötesinde baskı
altına alınmıştır. Benzer bir faaliyet geçtiğimiz gün tekrar yapılmak istenince, bu kez
Diyadin’de Yukarı Tüfek köyü yakınlarında, bu sefer Türkiye’de kamu düzenini koruma
görevini üstlenen valiliğimiz ve ilgili güvenlik birimlerimiz, böylesi bir baskı, seçimlerde şu
veya bu yönde oy kullanma yönündeki baskı ortamının oluşmaması için gerekli tedbirleri
almak üzere bölgede faaliyete geçmişlerdir diye konuştu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).

21 Nisan

2015, tarihinde AK Parti tarafından seçim beyannamesi açıklandı

(MGK’den Alıntı Gibi Bölüm, 2015: 7) Beyannamede, sadece ülkemizde değil,
bölgemizdeki huzur ve barış ortamının da reçetesi olarak adlandırılan çözüm süreci
ile ilgili bölümde silahın tamamen gündemden çıktığı bir noktaya ulaşmak için
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gereken tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceği belirtildi (Özgürlüğün Güvencesi
Yeni Anayasa Olacak, 2015: 26). Ekonomik ve sosyal rehabilitasyona dönük
çalışmaların hızlandırılacağı; demokratikleşme ile eş zamanlı olarak yatırım, üretim
ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi için çaba sarf edilmeye devam edileceği
vurgulandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
22 Nisan 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan açıklamalarda
bulundu (Gizli Gündemleri Kantonlar Üretmek, 2015: 30). HDP’nin barajı geçip
geçemeyeceği

ve

bu

sonucun

çözüm

sürecine

etkisi

konusunda

yaptığı

açıklamada:Bu süreçle ilgili HDP’nin oynadığı bir rol var, benim üstlendiğim bir
misyon var, bunu da küçümsemek istemiyorum ama orada İmralı’ya giden heyetin
içerisinde, milletvekili olmayan kişiler de var, çözüm süreci her halükârda devam
edecektir dedi (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26 Nisan 2015, tarihinde HDP Grup Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi İdris
Baluken çözüm süreci konusunda somut adım atılmasının zamanının geldiğini belirtti
(AKP’nin Seçimi Savaş, 2015: 1). İdris Baluken:
Hükümet ve devlet yetkilileriyle geçen hafta yine görüştük. Diyalog kanalının açık tutulması
için çalışma yapıyoruz. Yapılması gerekenleri aktardık. Ağrı Diyadin, Roboski’deki
operasyonların sonuçlarını aktardım. Çözüm sürecinin yeniden gündemleşmesi gerektiğini
belirttik. Beklentilerimizi açıkça ifade ettik. Devlet ve hükümetten pratik tutum ve geri dönüş
bekliyoruz. Süreç sadece bölgeyi değil, orta doğuyu da ilgilendiriyor açıklamasını yaptı (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

2 Mayıs 2015, tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gelinen noktada PKK’nın silah
bırakması gerektiğini vurguladı (Bölemeyecekler Ayıramayacaklar, 2015: 1).
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Ellerinden silahı bırakmadan particilik oynayanların çözüm sürecini eleştirme hakkı yoktur.
Silahları gömmeden bu hususta ne bize ne hükümete söyleyecekleri tek lafları yoktur. Bu
konuda siyasi irade ve devletin kurumları üzerlerine düşenleri yapmıştır. Artık sıra silahları
gömüp üzerine beton dökmeye geldi. Çözüm sürecinin samimiyet göstergesi işte bu adımdır.
Bu adımı atmayanın ne millete ne bize ne hükümete söyleyecek tek bir sözü yoktur”
ifadelerini kullandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

17 Mayıs 2015, tarihinde KCK Yürütme Konseyi açıklama yaptı (AKP Cenaze
İstiyor, 2015: 1). Yapılan açıklamada HDP seçim bürolarına yönelik saldırılar
hakkında, “HDP’nin seçim çalışmalarına bu düzeyde saldırıldığı ve tam bir kirli
politika yürütüldüğü bir siyasi ortamda Türkiye’yi demokratikleştirmek de, Kürt
sorununu çözmek de mümkün değildir” açıklamasını yaptı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
18 Mayıs 2015, tarihinde HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris
Baluken, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle ve Özgür Kadın Kongresi’nden Ceylan
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Bağrıyanık’tan oluşan heyet KCK yetkilileri ile izleme heyeti ile Öcalan’ın silah
bırakma çağrısı konularını değerlendirdi (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1). Heyet üyesi
İdris Baluken basın açıklamasında çözüm sürecindeki tıkanmışlığın aşılması için
Öcalan ile görüşmelerin yeniden başlaması ve HDP’ye yönelik saldırıların
engellenmesi konularının konuşulduğunu belirtti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
27 Mayıs 2015, tarihinde KCK’nın yürütme komitesi üyesi Murat Karayılan
açıklama yaptı (Ya Barış, Ya Savaş, 2015: 1). Murat Karayılan, “biz artık korucuları
hedef almıyoruz. Bu durumu değiştiriyoruz. Korucu, düşmanın silahını kaldırdığı
için eleştirilmelidir. Ancak korucuyu fiziki olarak tasfiye etmek doğru değildir.
Koruculara karşı silah kullanmayacağız” sözlerini söyledi (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
31 Mayıs 2015 tarihinde Başbakan Davutoğlu açıklama yaptı (Kimin Gözden
Geçireceği Belli Olmaz. 2015: 11). Sürecin seçim sonrasında yeni bir yönde
şekilleneceğini belirtti (Kandil Paralel Pazarlığı Var, 2015: 1). Başbakan Davutoğlu:
Bir tarafta pozisyonu net olan taraf var, bu biziz. Bir de HDP, İmralı, Kandil arasında
zikzaklar var. Seçim hususunda da sürecin gidişatını etkileyen ayrılıklar var. Seçimden sonra
kimle görüşmeye devam edeceğimizi masaya koyacağız. 8 Haziran'dan sonrası kimi muhatap
alacağımızı gözden geçireceğiz diye konuştu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

1 Haziran 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan HDP’nin barajı
geçmemesi

halinde

çözüm

sürecinin

devam

etmeyeceği

konusundaki

spekülasyonlara yönelik “Her halükarda biz bu süreci yapacağız. Bu yaz aylarında
önemli bir noktaya geleceğimize inanıyorum” açıklamasını yaptı (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4.2.

Sabah Gazetesinde Yer Alan Haberlerin Analizi

4.2.1.
4.2.1.a.

Makro Yapıya Yönelik Tematik Analiz
Başlıklar

Başlıklar gazete haberlerinin en dikkat çeken bölümleridir. Haberin okuyucunun
dikkatini çekme ve okunma olasılığı başlıkların çarpıcı olmasıyla doğru orantılıdır
denilebilir. Haber metni okunmadan önce başlıklar okunmakta ve başlığın
okuyucunun ilgisini çekmesi durumunda haberin tamamı okunmaktadır. Başlıklar,
ana olayı duyurmakta ve ana olayın içeriğine ilişkin ipuçları vererek temasını ortaya
koymaktadır. Fakat başlıklarda bulunan eksiltilmiş bilgi, neyin haber verildiğinin, ne
söylendiğinin, anlaşılmasını zorlaştırmakta bu nedenle de okurlar haberin okunması
konusunda yönlendirilmektedir. Ana temanın ortaya çıkarılmasında başlıklar önemli
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bir yer işgal etmektedir (Doğan, 2009: 301). Van Dijk (1987:35 aktaran Doğan,
2009: 302) “Haber başlıkları, spotlar ve girişler haber metninin makro önermesini
oluştururlar” der. En önemli işlevleri durumu tanımlamaktır. Başlıkta kullanılan
durum tanımları daha çok ana olaya ilişkin yargılar ya da haber aktörlerinin sözel
tepkilerinin alıntılanmaları şeklinde kendini gösterir (Doğan, 2009: 302).
Sabah Gazetesinde, Türkiye ve PKK arasında yürütülen terör müzakerelerinin sık
sık haber yapıldığı görülmüştür. Haber başlıkları incelendiğinde, gazetenin müzakere
sürecine yönelik yukarıda belirtilen ana konular altında haber sunduğu tespit
edilmiştir. Müzakere sürecine yönelik Sabah Gazetesinde tespit edilen konular ve
konular ile ilgili olarak yapılan haber başlıkları aşağıda gösterilmektedir.
Sabah Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan haber başlıkları:
1. “İmralı’da Üç Ziyaretçi” (İmralı’da Üç ziyaretçi, 2013: 1).
2. “Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz” (Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1).
3. “Hepimiz Barışız” (Hepimiz Barışız, 2013: 1).
4. “Anadilde Savunma Sille Tokat Yasalaştı” (Ana Dilde Savunma Sille Tokat
Yasalaştı, 2013: 1).

5. “En büyük destek Diyarbakır’dan” (En Büyük Destek Diyarbakır’dan, 2013:
1).
6. “Şehidime koşup müjde veririm ” (Şehidime Koşup Müjde Veririm, 2013: 1).
7. “Önce tetikten eller çekilecek” (Önce Eller Tetikten Çekilecek, 2013: 1).
8. “Kan-Dil’ine son verin ” (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1).
9. “Erdoğan’dan Çifte Uyar” (Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1).
10. “Sağduyu ve coşku” (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1).
11. “Diyarbarış” (Diyarbarış, 2013: 1).
12. “PKK Çekiliyor” (PKK Çekiliyor, 2013: 1).
13. “İmralı’ya giden dördüncü heyette ayni isimler” (İmralı’ya Giden Dördüncü
Heyette Ayni İsimler, 2013: 1).
14. “63 Omuz Ümit Yüklü” (63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1).
15. “İşte taş atan Çocuklar korosu” (İşte Taş Atan Çocuklar Korosu, 2013: 1),
“Meclis’te çözüm süreci komisyonu kuruldu” (Meclis’te Çözüm Süreci
Komisyonu Kuruldu, 2013: 1).
16. “4. Yargı paketi mecliste kabul edildi” (4. Yargı Paketi Mecliste Kabul
Edildi, 2013: 1).
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17. “Ertelemeyin çıkıp gidin” (Ertelemeyin Çıkıp Gidin, 2013: 1).
18. “PKK 8 Mayıs’ta çekiliyor” (PKK, 8 Mayısta Çekiliyor, 2013: 1).
19. “Bugün olsa dağa çıkmam” (Bugün Olsa Dağa Çıkmam, 2013: 1).
20. “Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım” (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım,
2013: 1), “İmralı’ya 6. Heyet” (İmralı’ya 6. Heyet, 2013: 1).
21. “BDP’li Demirtaş ve Buldan

İmralı’da” (BDP’li Demirtaş İle Buldan

İmralı’da, 2013: 1).
22. “Türkiye Hazır” (Türkiye Hazır, 2013: 1).
23. “Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” (Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz,
2013: 1), “İçişleri Bakanlığı Lice Olayları için 4 müfettiş görevlendirdi”
(İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin Dört Müfettiş Görevlendirdi, 2013: 1).
24. “BDP: Çözüm Sürecinde Kırılma Riski Görmüyoruz” (BDP Çözüm
Sürecinde Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27)
25. “ Kandil’de ‘Çözüm’ yapılanması oldu ” (Kandil’de Çözüm Yapılanması
Oldu, 2013: 25).
26. “İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok” (İmralı Tıkanma Çözümsüzlük Yok,
2013: 24).
27. “Konferanstan önce çekilme hızlansın” (Konferanstan Önce Çekilme
Hızlansın, 2013: 22).
28. “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” (Bayık 1 Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013:
23).
29. “BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti” (BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya Gitti,
2013: 26).
30. “Dün dış, bugün iç Güvenlik çekilmemenin beş nedeni” (Dün Dış Bugün İç
Güvenlik Çekilmemenin Beş Nedeni, 2013: 24).
31. “BDP’liler İmralı’dan mesajla döndü” (BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü,
2013: 24).
32. “Öcalan zelzele dindi” (Öcalan Zelzele Dindi, 2013: 18).
33. “HDP Kongresi ve Barikat siyaseti” (Övür, HDP Kongresi Ve Barikat
Siyaseti, 2013: 22).
34. “13 Kasım 2013 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan İmralı ziyaretleri ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
35. “Biz Kardeşiz” (Biz Kardeşiz, 2013: 1).
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36. “Kürdistan Kavgası” (Kürdistan Kavgası, 2013: 23).
37. “Yıllar sonra Öcalan” (Yıllar Sonra Öcalan, 2013: 22).
Sabah Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan haber başlıkları:
1.

“Operasyonda hedef Süreç” (Operasyon’da Hedef Süreç, 2014: 20).

2.

“Öcalan’dan Barzani’ye mektup” (Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014: 26)

3.

“Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’ın Sorgu
görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Demokratik Özerklik
Tartışmaları” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Üniversiteye Kürdoloji
Kütüphanesi” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. “Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” (Gülen Örgütü Kürt Düşmanı, 2014: 1).
7. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK davasında ilk tahliye”
ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Türk Dil Kurumundan
Türkçe-Kürtçe sözlük” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun” (AİHM: İmralı’da Koşullar Uygun, 2014:
1-23).
10. “Çözüme devam Nevruz’u” (Çözüme Devam Nevruz’u, 2014: 1-21).
11. “MİT’e Meclis denetimi” (MİT’e Meclis Denetimi, 2014: 24).
12. “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” (İşte Barış ve Huzur,
2014: 1), “BDP’liler HDP’ye katılma kararı aldı” (BDP’liler HDP’ye Katılma
Kararı Aldı, 2014: 26).
13. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “17. İmralı Ziyareti” ile
ilgili gelişme, Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. “HDP 27 vekille Meclis’te” (HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20).
15. “Çocuklarımızı geri ver Apo” (Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22).
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16. “5 Ev Değiştim Kurtaramadım” (5 Ev Değiştirdim Kurtaramadım, 2014: 1).
17. “Silahların bırakılması yolunda 6 kritik adım” (Silahların Bırakılması
Yolunda 6 Kritik Adım, 2014: 19).
18. “Sürecin 3 kilit kodu” (Sürecin Üç Kilit Kodu, 2014:1), “Hayata, eve,
siyasete dönüş” (Hayata Eve Siyasete Dönüş, 2014: 31).
19. “Silah zoru ile bizi ayırdılar” (Silah Zoruyla Bizi Ayırdılar, 2014:1),
“Diyarbakır’da ki direnişçi anneler açlık grevinde” (Diyarbakır’daki Direnişçi
Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1), “Astsubay yaralı, 1 terörist öldü,
Genelkurmay, Licey’i saat saat anlattı” (Astsubay Yaralı 1 Terörist Öldü,
Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı, 2014: 1), “PKK çözüm sürecini

baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam kaçırma, 3 şehit” (PKK Çözüm
Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94 Saldırı, 19 Adam Kaçırma, 3 Şehit,
2014: 1), “Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan yasal düzenleme
yorumu” (Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan Yasal Düzenleme
Yorumu, 2014: 24), “Baraj inşaatında PKK 10 araç yaktı” (Baraj İnşaatında
PKK 10 Araç Yaktı, 2014: 24), “Belçika’daki anne oğlunu geri istiyor”
(Belçika’daki Anne Oğlunu Geri İstiyor, 2014: 24), “HDP emri kimin verdiği
soruşturulsun” (HDP Emri Kimin Verdiği Soruşturulsun, 2014: 24), “İçişleri
Bakanlığından Lice’ye mülkiye müfettişi” (İçişleri Bakanlığından Lice’ye
Mülkiye Müfettişi, 2014: 24).
20. “Çözüme iki yıllık yol haritası” (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1),
“İki yıl içinde silahlara veda” (İki Yıl İçinde Silahlara Veda, 2014: 22)
“HDP’nin köşk adayı resmen Demirtaş” (HDP’nin Köşk Adayı Resmen
Demirtaş, 2014: 22).

21. “Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor” (Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor,
2014: 1), “Çözümde tarihi adım” (Çözümde Tarihi Adım, 2014: 24).
22. “Barış senedi meclisten geçti” (Barış Senedi Meclisten Geçti, 2014: 1)
“Sürece yasal zırh” (Sürece Yasal Zırh, 2014: 27).
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK Ana Davada Tutuklu
Kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “20. İmralı görüşmesi”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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25. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Mahmur Kampına saldıran
İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile ilgili” gelişme Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
26. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Irak Kürdistan Bölgesel
Başkanı Mesud Barzani’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ile ilgili
yayınladığı tebrik mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
27. “Yeni Türkiye manifestosu” (Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1), “Paralelle
mücadele, çözümde irade”

(Paralelle Mücadele Çözümde İrade, 2014: 21),

“İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı yapacak” (İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı
Yapacak, 2014: 21).
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’a ait
‘süreci çeşitli sıkıntılara rağmen sürdürüyoruz’ mesajı” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
29. “İzinsiz Kürtçe okula mühür” (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24).
30. “Paralel- PKK şer İttifakı” (Paralel- PKK Şer İttifakı, 2014: 1).
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Öcalan’ın ‘bütün Kürtleri
direnişe çağırıyorum’ mesajı ile ‘PKK-KCK’nın ateşkese son verebiliriz’
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Dağdan dönüş için özel kurul geliyor” (Dağdan Dönüş İçin Özel Kurul
Geliyor, 2014: 28).
33. “Tezkere çözümü garantiye aldı” (Teskere Çözümü Garantiye Aldı, 2014:1),
“Öcalan Çözümü Kobani’ye şartladı” (Öcalan Çözümü Kobani’ye Şartladı,
2014: 22).
34. “Kobani provokasyonuna üç kurban” (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban,
2014: 18).
35. “Dikkat Gizli eller devrede” (Dikkat Gizli Eller Devrede, 2014: 1).
36. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “PKK-KCK’nın Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları” hakkında ki gelişme Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
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37. “Bu coğrafyanın en önemli projesi” (Bu Coğrafyanın En Önemli Projesi,
2014: 1).
38. “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı” (İmralı: Barış Sürecine
Yönelik Umudum Arttı, 2014: 24), “Yol Haritasına 4 Şart” (Yol Haritasına 4
Şart, 2014: 24).
39. “Sınırlarda büyük oyun” (Sınırlarda Büyük Oyun, 2014: 1), “Kalleş pusuda
üç şehit verdik” (Kalleş Pusuda Üç Şehit Verdik, 2014: 1).
40. “Süreci bitiren biz olmayacağız” (Süreci Bitiren Biz Olmayacağız, 2014: 23),
“Hain saldırının failleri yakalandı” (Hain Saldırının Failleri Yakalandı, 2014:
23), “Terör örgütü yarım ton amonyum nitrat çaldı” (Terör Örgütü Yarım
Ton Amonyum Nitrat Çaldı, 2014: 23).
41. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’nin halkı tekrardan
sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
42. “Kör nokta suikastı” (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29).
43. “Çözüm için sürece format atılıyor” (Çözüm İçin Sürece Format Atılıyor,
2014: 23).
44. “Önce kamu düzeni ve tam eylemsizlik” (Önce Kamu Düzeni Ve Tam
Eylemsizlik, 2014: 1).
45. “İki yalanlama” (İki Yalanlama, 2014: 1).
46. “Çözümde karşılıklı adımlar hızlanacak” (Çözümde Karşılıklı Adımlar
Hızlanacak, 2014: 24).
47. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “CHP Genel Başkanının
Diyarbakır ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Silahlara veda Nevruz’da” (Silahlara Veda Nevruz’da, 2014: 1), “Türk-Kürt
kardeş ayrımcılık kalleş” (Türk Kürt Kardeş Ayrımcılık Kalleş, 2014: 1),
“Milliyetçiliği

savunan

ayrımcılık

yapamaz”

(Milliyetçiliği

Savunan

Ayrımcılık Yapamaz, 2014: 18), “Silahlara veda Baharda” (Silahlara Veda
Baharda, 2014: 20).
49. “Kandil’de silah bırakma zirvesi” (Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi, 2014:
17).
50. “İmralı taslağına “öncelik” ayarı” (İmralı Taslağına Öncelik Ayarı, 2014:
20)
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51. “Sokağa çağırmak kabul edilemez” (Sokağa Çağırmak Kabul Edilemez,
2014: 23).
52. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Cemil Bayık’ın Silah
bırakmak ölüm demektir” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
53. “Silahsız Siyasetin ışıkları göründü” (Silahsız Siyasetin Işıkları Göründü,
2014: 1), “Olumlu bir atmosfer var” (Olumlu Bir Atmosfer Var, 2014: 1),
“Çözüm sürecinde atmosfer olumlu” (Çözüm Sürecinde Atmosfer Olumlu,
2014: 22), “Silahsız siyaset için ışık göründü” (Silahsız Siyaset İçin Işık
Göründü, 2014: 22).
54. “Çözüm sürecinde rotayı millet çizer” (Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer,
2014: 26).
55. “Karanlık ele dikkat” (Karanlık Ele Dikkat, 2014: 1).
56. “Paralelcilerin Cizre Fitnesi” (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1).
Sabah Gazetesinde 2015 Yılı İçerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan haber başlıkları:
1.

“Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan’ın af talebi yok açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

2.

“Cizre’de İzinsiz gösteri: 1 ölü” (Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22)

3. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015 de ki görüşmesi”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “23 Ocak 2015’de Kadil ile
HDP heyetinin görüşmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Hükümetin 6-7 Ekim 2014
olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri”

Sabah

Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015])9 Şubat 2015).
6. “Çözüm sürecinde yakında güzel şeyler olacak” (Çözüm Sürecinde Yakında
Güzel Şeyler Olacak, 2015: 21).
7.

“Tarih’i çağrı Nevruz’da” (Tarihi Çağrı Nevruz’da, 2015: 22).
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8.

“Silahlar susuyor” (Silahlar Susuyor, 2015: 28).

9. “ ‘Eve Dönüş’ için bahar takvimi (Eve Dönüş İçin Bahar Takvimi, 2015: 1),
“Eve Dönüş’te bahar takvimi” (Eve Dönüş’te Bahar Takvimi, 2015: 20).
10. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Davutoğlu’nun:
Çözüm süreci Kritik aşamada açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015])9 Şubat 2015).
11. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan Şartlı silah bırakma çağrısı yaptı açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır.

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
12. “Düşmanlığımızdan Korkun” (Düşmanlığımızdan Korkun, 2015: 20).
13. “Silah bırak, şimdi barış zamanı” (Silahı Bırak Şimdi Barış Zamanı, 2015:
1), “Çağrılar güzel şimdi sıra uygulamada” (Çağrılar Güzel Şimdi Sıra
Uygulamada, 2015: 1), “Darbe gitti, çözüm geldi” (Darbe Gitti Çözüm
Geldi, 2015: 1), “Barışa bir adım daha” (Barışa Bir Adım Daha, 2015: 22),
“Çağrı bölgede olumlu hava yarattı” (Çağrı Bölgede Olumlu Hava Yarattı,
2015: 22), “Barışı hep birlikte çok istiyoruz” (Barışı Hep Birlikte Çok
İstiyoruz 2015: 22), “Gözyaşları durursa bölgede dinamizm yaşanacaktır”
(Gözyaşları Durursa Bölgede Dinamizm Yaşanacaktır, 2015: 22), “Silahları
bırakmak huzur getirecek” (Silahları Bırakmak Huzur Getirecek, 2015: 22),
“Bahçeli açıklamaya ihtiyatlı yaklaştı” (Bahçeli Açıklamaya İhtiyatlı
Yaklaştı, 2015: 22), “Önemli olan uygulamadır” (Önemli Olan Uygulamadır,
2015: 23), “Şiddetin dili son bulacak” (Şiddetin Dili Son Bulacak, 2015:
24).
14. “Kandil’in tavrı sürece aykırı” (Kandil’in Tavrı Sürece Aykırı, 2015: 1),
“İşte sürecin 3 adımı” (İşte Sürecin 3 Adımı, 2015: 1), “Kandil’in tavrı
süreci tehdit ediyor” (Kandil’in Tavrı Süreci Tehdit Ediyor, 2015: 20),
“Anneler

çocuklarının

damatlığını

görecek”

(Anneler

Çocuklarının

Damatlığını Görecek, 2015: 21), “Lafta Kalmasın” (Lafta Kalmasın, 2015:
21), “Tarihi bir dönemeç” (Tarihi Bir Dönemeç, 2015: 21), “Böyle bir
kepazeliğe şahit olunmadı” (Böyle Bir Kepazeliğe Şahit Olunmadı, 2015:
21), “Dolmabahçe’nin şifreleri” (Dolmabahçe’nin Şifreleri, 2015: 22),
“Tarihi açıklamayı üç adım izleyecek” (Tarihi Açıklamayı Üç Adım
İzleyecek, 2015: 22), “2 yıllık takvim 3 koldan dönüş” (2 Yıllık Takvim 3
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Koldan Dönüş, 2015: 22), “Buldan: Barışa çok yakınız” (Buldan Barışa Çok
Yakınız, 2015: 22), “Kandil: Tarihi çağrı” (Kandil Tarihi Çağrı, 2015: 22).
15. “Kapıda nöbet tutan hocalar gördük” (Kapıda Nöbet Tutan Hocalar Gördük,
2015: 22).
16. “Çözüm için izleme heyeti” (Çözüm İçin İzleme Heyeti, 2015: 28).
17. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Nevruz 2015 öncesi HDP
heyetinin İmralı ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Sürecin teminatı Erdoğan’a güven” (Sürecin Teminatı Erdoğan’a Güven,
2015: 1).
19. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “ Selahattin Demirtaş’ın:
Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır.

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
20. “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” (Çözüm Süreci Tüm Türkiye’yi
Kapsıyor, 2015: 1), “Barış Nevruzu” (Barış Nevruzu, 2015: 1), “Gençleri
değil silahları gömelim” (Gençleri Değil Silahları Gömelim, 2015: 1), “78
milyon tümüyle bu sürece dahil” (78 Milyon Tümüyle Bu Sürece Dahil,
2015: 23), “Nevruzda barış ateşi yükseldi” (Nevruz’da Barış Ateşi Yükseldi,
2015: 20), “Gençleri değil silahları gömelim” (Gençleri Değil Silahları
Gömelim a, 2015; s.24).
21. “Ben bu makama zembille inmedim” (Ben Bu Makama Zembille İnmedim,
2015:

1),

“Cumhurbaşkanı’nı

daha

fazla

bilgilendirmeliyiz”

(Cumhurbaşkanı’nı Daha Fazla Bilgilendirmeliyiz, 2015: 1), “TSK: Asla
muhatap almayacağız” (TSK Asla Muhatap Almayacağız, 2015: 1).
22. “Akdoğan: Erdoğan sürecin orkesta şefi” (Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra
Şefi, 2015: 28).

23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “ Sırrı Süreyya Önder’in
“Artık Siyasetle görüşüyoruz açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “HDP için oy isteyip Askere saldırdılar” (HDP İçin Oy İsteyip Askere
Saldırdılar, 2015: 1).

25. “Hedefleri sandık” (Hedefleri Sandık, 2015: 1), “Sürece Pusu” (Sürece Pusu,
2015: 24).
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26. “Özgürlüğün güvencesi yeni anayasa olacak” (Özgürlüğün Güvencesi Yeni
Anayasa Olacak, 2015: 26).

27. “Gizli gündemleri kantonlar üretmek” (Gizli Gündemleri Kantonlar Üretmek,
2015: 30).
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden HDP’den somut adım
çağrısı açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. “Bölemeyecekler ayıramayacaklar” (Bölemeyecekler Ayıramayacaklar,
2015: 1).
30. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK’dan çözüm süreci
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP Heyetinin Kandile
gitmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “ KCK: Korucuları artık
hedef

almayacağız

açıklaması”

Sabah

Gazetesi

tarafından

haber

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
33. “Kandil-Paralel Pazarlığı var” (Kandil Paralel Pazarlığı Var, 2015: 1).
4.2.1.b.

Haber Girişleri

Haberin tematik analizinde, haber girişlerinde habere dair çerçeveyi çizerken,
neyin önemli olduğunun tespit edilebilmesi, haber söyleminin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Van Dijk (1987:35 aktaran Kaya, 2009: 352):
Tematik yapılar, başlıklar, haber girişleri ve spotlardan oluşan makro yapıların, haberin özeti
niteliğinde olduğunu söyler. Haberin tematik analizinde girişler de habere dair çerçeveyi
çizerken ve neyin önemli olduğunun tespit edilebilmesinde haber söyleminin önemli bir
parçasını oluşturmaktadır der.

Çalışmamızda haber girişi olarak haberin ilk paragrafı ele alınmaktadır. Haber
girişleri kimi zaman okuyucunun dikkatini çekebilmek amacıyla başlıklardan küçük
fakat haber metninden büyük puntolar ile verilebilmektedir. Haber girişi, ana olayı
özetleme işlevinin yanında haberin ana fikrini de okuyucuya vermektedir. Haber
girişleri, başlıklar ile beraber haberin şemasını oluşturmakta ve bir bütünlük
göstermektedir. Bu sebepten dolayı haber girişleri, temaların ortaya konmasında,
başlıklar gibi ele alınarak değerlendirilmektedir. Sabah Gazetesinin haber
girişlerinde,

haber

başlıklarında

verdiği

bilgileri

detaylandırarak

sunduğu
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görülmüştür. Gazetenin müzakere süreci ile ilgili olarak haber girişlerinden aktardığı
bilgiler aşağıda gösterilmektedir.
Sabah gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan haber girişleri:
1. “Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, BDP’li Ayla Akad ve bir Avukat,
Abdullah Öcalan’la yaklaşık beş saat görüştü” (İmralı’da Üç ziyaretçi,
2013:1).
2.

“PKK’ya silah bıraktırma sürecinin hızlandığı bir dönemde, Paris’te
Öcalan’a yakın üç önemli kadın militan kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü”
(Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1).

3. “Kürsüden

barış

sloganları

haykırıldı,

beyaz

güvercinler

uçuruldu.

Diyarbakır’daki barışın gövde gösterisi tüm Türkiye’nin umudunu yansıttı”
(Hepimiz Barışız, 2013: 1).
4. “Anadilde savunma hakkı veren tasarı mecliste kavgalı gürültülü geçti.
Görüşmeler sırasında MHP, HDP ve CHP birbirine girdi” (Ana Dilde Savunma
Sille Tokat Yasalaştı, 2013: 1).

5.

“Başbakan Erdoğan için sürekli olarak kamuoyunun nabzını tutan
Pollmark’ın sahibi Dalmış: Barışa en büyük destek Diyarbakır sokaklarından
geliyor” (En Büyük Destek Diyarbakır’dan, 2013: 1).

6. “Teröre evlatlarını, eşlerini veren, terör acısını en derinden yaşayan ailelerin
çözüm umudu ortak: Bizim acımız herkesin barışı olsun” (Şehidime Koşup
Müjde Veririm, 2013: 1).
7. “Çözüm sürecinin ikinci aşamasında terör örgütünün baharda silahsızlanmaya
başlaması hedefleniyor” (Önce Eller Tetikten Çekilecek, 2013: 1).
8.

“İmralı- Mit görüşmelerinde Öcalan’a toplumu rahatsız edecek söylemlerden
uzak durması söylendi” (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1).

9. “Başbakan çözüm süreci ile ilgili BDP ve sivil topluma 2 net cevap verdi”
(Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1).
10. “İki dönüş hikayesi- PKK’nın elindeki 8 kamu görevlisi, ikinci Habur krizi
yaşanmadan yurda döndü-Avrupa Fatihi CİM Bom’u taraftarları büyük coşku
ve sevinçle bağrına bastı” (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1).
11. “Savaş Ay, tarihi nevruz kutlaması öncesi Diyarbakır’ın nabzını tuttu.
Heyecan büyük, sözlerde ve gözlerde hep barış umudu var” (Diyarbarış,
2013: 1).
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12. “Çekilene infaz yok silahlar sussun dışarı çıkın” (PKK Çekiliyor, 2013: 1).
13. “İmralı’ya dördüncü heyet ayni isimler” başlıklı yazıda haber girişi
kullanılmadı” (İmralı’ya Giden Dördüncü Heyette Ayni İsimler, 2013:1).
14. “Çözüm yolunda yeni adım, merakla beklenen akil insanlar komisyonu
açıklandı: 63 isim, süreci anlatıp umut aşılayacak” (63 Omuz Ümit Yüklü,
2013: 1).
15. “Adana’da örnek proje: Terör istismarına açık çocuklar müzikle eğitildi;
ortaya 95 kişilik Ebru Korosu ve Dans topluluğu çıktı” (İşte Taş Atan
Çocuklar Korosu, 2013: 1). “Meclis’te çözüm süreci komisyonu kuruldu”
başlığı ile ilgili haber girişi kullanılmadı (Meclis’te Çözüm Süreci
Komisyonu Kuruldu, 2013: 1).
16. “4.Yargı paketi yasallaştı haber başlığı ile ilgili haber girişi kullanılmamıştır.”
(4. Yargı Paketi Mecliste Kabul Edildi, 2013: 1).
17. “BDP Heyeti ile görüşen Öcalan çekilme formülünü netleştirdi: Silah
bırakılmazsa süreç tıkanır. Çekilme bir an önce başlasın” (Ertelemeyin Çıkıp
Gidin, 2013: 1).
18. “Kandil: Silahın yerine demokratik siyasete geçiş kapısı araladı” (PKK, 8
Mayısta Çekiliyor, 2013: 1).
19. “Çözüm süreciyle nelerin değiştiğini 1999 da PKK’nın ilk barış grubuyla
dağdan inen Seydi Fırat’ın sözleri anlatıyor” (Bugün Olsa Dağa Çıkmam,
2013: 1).
20. “Başbakan Erdoğan: Çevre hassasiyeti olan kardeşlerime sesleniyorum. Gelin
bu Başbakanınızla ortak yapın” (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım, 2013:
1). “İmralı’ya 6. Heyet” başlığı ile ilgili olarak haber girişi kullanılmamıştır
(İmralı’ya 6. Heyet, 2013: 1).
21. “BDP’li Demirtaş ve Buldan

İmralı’da” başlıklı haberin haber girişi

verilmemiştir” (BDP’li Demirtaş İle Buldan İmralı’da, 2013: 1).
22. “81 ili karış karış gezen Akil İnsanlar, raporlarını Başbakan Erdoğan’a
sundu. Ortak tespit: Türkiye barış sürecine hazır” (Türkiye Hazır, 2013: 1).
23. “Adı Ergenekon ve 55 infazla anılan eski korucu Ramazan Erkan sokakta
başından tek kurşunla öldürüldü” (Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz, 2013: 1),
“İçişleri Bakanlığı Lice Olayları için 4 müfettiş görevlendirdi başlıklı haber
için haber girişi kullanılmamıştır” (İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin Dört
Müfettiş Görevlendirdi, 2013: 1).
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24. “Çözüm sürecinde kırılma riski görmüyoruz” başlıklı haberin haber girişi
verilmemiştir (BDP Çözüm Sürecinde Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27).
25. “Öcalan’ın isteği üzerine PKK’da Karayılan yerine Bayık geçerken,
karayılan örgütün silahlı kanadı HPG’nin başında görevlendirildi. Örgüt
çözüm sürecine devam dedi” (Kandil’de Çözüm Yapılanması Oldu, 2013:
25).
26. “İmralı: Tıkanma çözümsüzlük yok” (İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok,
2013: 24) başlıklı haberde haber girişi kullanılmamıştır.
27. “Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Barzani; PKK’dan Erbil’de ki Kürt
Konferansı öncesinde yurtdışına çıkış sürecinin hızlanmasını istedi”
(Konferanstan Önce Çekilme Hızlansın, 2013: 22).
28. “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” başlıklı Sabah Gazetesi haberinde haber
girişi kullanılmamıştır (Bayık 1 Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013: 23).
29. “BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti” başlıklı Sabah Gazetesi haberinde haber
girişi kullanılmamıştır (BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya Gitti, 2013: 26).
30. “Başbakan Erdoğan dün kurmayları ile sürpriz bir güvenlik zirvesi yaptı.
Suriye’de yapılacak olası müdahalenin tartışıldığı zirvede senaryolar
konuşulurken, bugün de iç güvenlikle ilgili zirve yapılacağı öğrenildi” (Dün
Dış Bugün İç Güvenlik Çekilmemenin Beş Nedeni, 2013: 24).
31. “BDP’liler İmralı’dan mesajla döndü” başlıklı haberde haber girişi
kullanılmamıştır (BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü, 2013: 24).
32. “PKK Lideri Abdullah Öcalan, dün İmralı Adasında kendisini ziyaret eden
BDP heyeti ile yayınladığı mesajında: Büyük bir çabayla yürüttüğümüz bu
çalışmalar toplumu rahatlattı, büyük zelzele dindi” dedi (Öcalan Zelzele
Dindi, 2013: 18).
33. “HDP Kongresi ve Barikat siyaseti” isimli haberde haber girişi
kullanılmamıştır (Övür, HDP Kongresi Ve Barikat Siyaseti, 2013: 22).
34. 13 Kasım 2013 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan İmralı ziyaretleri ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
35. Başbakan Erdoğan Diyarbakır’daki tarihi buluşmada konuştu: Biz ezelden
ebede kardeşiz. Sadece yol arkadaşı değil kader arkadaşıyız. Mahşere kadar
biriz, beraberiz” (Biz Kardeşiz, 2013: 1).
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36. 10 Aralık 2013 tarihli Sabah Gazetesinin 23. sayfasında yayınlanan
“Kürdistan Kavgası” başlıklı haberinde haber girişi kullanılmamıştır
(Kürdistan Kavgası, 2013: 23).
37. 21 Aralık 2013 tarihli Sabah Gazetesinin 22. sayfasında yayınlanan “Yıllar
sonra Öcalan” başlıklı yazısında haber girişi kullanılmamıştır (Yıllar Sonra
Öcalan, 2013: 22).
Sabah Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan haber girişleri:
1. BDP-HDP heyetinin İmralı görüşmesinin perde arkasında çarpıcı diyaloglar
yaşandı. Abdullah Öcalan, 17 Aralık Operasyonları ile çözüm sürecinin hedef
alındığını belirterek BDP ve HDP’yi uyardı” (Operasyon’da Hedef Süreç,
2014: 20).
2.

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Bağımsız
Milletvekili Leyla Zana dün sabah terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile
görüşmek üzere İmralı’ya gitti” (Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014: 26).

3. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’ın sorgu
görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Demokratik özerklik
tartışmaları” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Üniversiteye Kürdoloji
Kütüphanesi” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. Başbakan Erdoğan: “Pensilvanya’daki ırkçı zat, çözüm sürecini baltalamak
için CHP ve MHP ile birlikte ihanet hücumları yapıyor” (Gülen Örgütü Kürt
Düşmanı, 2014: 1).
7. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK davasında ilk tahliye”
ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Türk Dil Kurumundan
Türkçe-Kürtçe sözlük” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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9. “AHİM, Öcalan’ın tutukluluk koşulları için 2009’dan sonra ihlal yok”
(AİHM: İmralı’da Koşullar Uygun, 2014: 1-23).
10. “Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğine 250 bin kişi katıldı. 16 dilde kutlama
pankartı asıldı” (Çözüme Devam Nevruz’u, 2014: 1-21).
11. “T.B.M.M. Genel Kurulu’nda Ak Parti’nin önerisi ile MİT Yasa Teklifi
gündeme alındı. Ancak itirazlar nedeni ile uzun süre yasa teklifinin
görüşmelerine geçilemedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kurulacak bir
komisyonda T.B.M.M’nin MİT’i denetleyeceğini söyledi” (MİT’e Meclis
Denetimi, 2014: 24).
12. “Jandarma’nın faaliyet raporu, çözüm süreci ile gelen huzuru ortaya koydu
(İşte Barış ve Huzur, 2014: 1); “HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü, BDP
milletvekillerinin katılımıyla TBMM’de HDP grubu oluşturma kararı
aldıklarını belirti” (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014: 26).
13. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “17. İmralı Ziyareti” ile
ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. “İki isim BDP’de kaldı. BDP’li Sakık Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerine
gireceği, Demirtaş da partiyi kongreye götüreceği için bir süre daha BDP’de
kalacak. Her iki isim Kongre sonrası HDP’ye katılacak. Kemal Aktaş (Van),
Aysel Tuğluk (Van) ve Leyla Zana (Diyarbakır) ise siyaset yasaklı oldukları
için HDP’ye katılamıyor” (HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20).
15. Piknik

bahanesi

ile

PKK

tarafından

kaçırılan

çocukların

aileleri

Diyarbakır’da eyleme başladı. ‘Öcalan çocuklarımızı derhal serbest
bırakmalı’ diyen aileler BDP’nin kendilerine yüz çevirdiğini söyledi”
(Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22)
16. “Çocuğunu kaçıran PKK’ya isyan bayrağı açan Hediye Y.: Terör Örgütü
biricik yavrumu dağa götürmesin diye 5 ev değiştim. Ama olmadı” (5 Ev
Değiştirdim Kurtaramadım, 2014: 1).
17. “Çözüm sürecinde yeni yol haritası netleşmeye başladı. Yeni planda dağdan
inişte etkin pişmanlık dışında da bir formül, yerel yönetim, özerklik şartının
imzalanması yer alıyor” (Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik Adım,
2014: 19).
18. “Diyarbakır dün adil ve kalıcı barış için tarihi bir adıma daha sahne oldu.
Çözüm sürecinde yeni bir döneme girildi. Hükümetin kurmayları dün
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Diyarbakır’da adil ve kalıcı barış için çizilecek yol haritasını bir araya
geldikleri kitle örgütleriyle değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Atalay, ‘Yeni
Türkiye’nin Açılan Kilidi’ adlı kurultayda, yasal düzenleme de yapılacak.
Meclise de gidilecek, hayata, eve, siyasete dönüş, hepsi değerlendirilecek
dedi” (Hayata Eve Siyasete Dönüş, 2014: 31)
19. “PKK’nın kaçırdığı çocuklar dramına bir anne çığlığı da Belçika’dan
yükseldi” (Silah Zoruyla Bizi Ayırdılar, 2014:1), “Diyarbakır Büyükşehir
Belediye önünde oturma eylemi yapan aileler, Lice ilçesinde meydana gelen
olaylar nedeniyle eylemlerine dün bir gün ara verdi” (Diyarbakır’daki
Direnişçi Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1), “Genelkurmay, Diyarbakır
Lice’de 2 kişinin ölümü ile ilgili açıklama yaptı” (Astsubay Yaralı 1 Terörist
Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı, 2014: 1), “Güvenlik Raporlarına

göre PKK yılın ilk 4 ayında 94 eyleme imza attı” (PKK Çözüm Sürecini
Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94 Saldırı, 19 Adam Kaçırma, 3 Şehit, 2014: 1),
“Bingöl’de Kiği Barajının yapım işini alan şirkete ait taş ocağı PKK
tarafından basıldı” (Baraj İnşaatında PKK 10 Araç Yaktı, 2014: 24), “Dağa
giden çocuklarını isteyen annelere Belçika’dan Fahriye Alptekin’de eklendi.
Aslen Mardinli olan Alptekin oğlum gelmek istiyor. Bizi silah zoruyla
ayırdılar. Tehditler alıyorum dedi” (Belçika’daki Anne Oğlunu Geri İstiyor,
2014: 24), “HDP’nin Diyarbakır Lice’de 2 kişinin öldüğü olaylarla ilgili
yaptığı açıklamada: Askerlere halkın üzerine ateş açılması emrini veren
yetkililer hakkında derhal soruşturma açılmasını istedi” (HDP Emri Kimin
Verdiği Soruşturulsun, 2014: 24).
20. “Silahsız siyasete geçiş sürecinde uzman heyetler önemli rol oynayacak”
(Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1), “Hükümet, yarın Meclis İç
Komisyonunda görüşülmeye başlanacak yasal düzenlemeler sonrası için yol
haritası belirledi. Hedef 2 yılda silah bıraktırma” (İki Yıl İçinde Silahlara
Veda, 2014: 22), “HDP’nin Köşk adayı Demirtaş, Cumhurbaşkanı kim olursa
olsun iç barışın çalışmalarını aktifleştireceklerini söyledi” (HDP’nin Köşk
Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22).

21. “Hükümet diyalog süreci ile ilgili tarihi bir adım için yol haritası üzerinde
çalışıyor. Buna göre ‘izleme kurulu’ oluşturulacak. ‘Silahları bırakma kurulu’
süreci takip edecek” (Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor, 2014: 1).
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22. “Çözüm süreci tasarısı Ak parti vekillerinin 237 evet oyuyla meclisten geçti”
(Barış Senedi Meclisten Geçti, 2014: 1), “Çözüm süreci tasarısı Ak parti,
CHP ve HDP’li milletvekillerinin oylarıyla Mecliste kabul edildi. Çözüm
sürecinde yeni bir dönemin kapısı aralandı” (Sürece Yasal Zırh, 2014: 27).
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK Ana Davada Tutuklu
kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “20. İmralı görüşmesi”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Mahmur Kampına saldıran
İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile ilgili” gelişme Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
26. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Irak Kürdistan Bölgesel
Başkanı Mesud Barzani’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ile ilgili
yayınladığı tebrik mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
27. “Davutoğlu önce ilk grup toplantısını yaptı, ardından mecliste hükümet
programını okudu” (Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1), “Hükümet
programını Mecliste okuyan Davutoğlu siyasi hedefleri sıraladı: Çözüm
sürecinde ısrar, yeni anayasa, ileri demokrasi, paralel yapı ile mücadele”
(Paralelle Mücadele Çözümde İrade, 2014: 21), “Çözüm sürecinde ada trafiği
hareketlendi” (İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı Yapacak, 2014: 21).
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’a ait
‘süreci çeşitli sıkıntılara rağmen sürdürüyoruz’ mesajı” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
29. “Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari de Kürtçe eğitim vereceği duyurulan 3 okulla
ilgili ‘izinsiz eğitim kurumu açmak’ ve ‘örgüt adına suç işemek’ maddeleri
kapsamında soruşturma açıldı” (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24).
30. “İETT otobüsü ile bir itfaiye aracını molotofla yakan 19 kişiden 2’si paralelci
çıktı. Sinsi ihanet deşifre oldu” (Paralel- PKK Şer İttifakı, 2014: 1).
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31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Öcalan’ın ‘bütün Kürtleri
direnişe çağırıyorum mesajı ile PKK-KCK’nın ateşkese son verebiliriz
açıklaması’ Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Hükümet ‘eve dönüş’ için düğmeye bastı. Çözüm süreci için oluşturulacak
kurul ve komisyonlar 11 Kritik konuda çalışacak. Sürecin yasal, toplumsal ve
ekonomik ayağını komisyonlar yürütecek” (Dağdan Dönüş İçin Özel Kurul
Geliyor, 2014: 28).
33. “Başbakan Davutoğlu: Tezkere ulusal güvenliğimizi ve sınırlarımızı korurken
çözüm sürecini de garanti altına alıyor” (Teskere Çözümü Garantiye Aldı,
2014: 1), “HDP heyetinin ziyaret ettiği Öcalan, İmralı’dan ‘Kobani’ mesajı
verdi” (Öcalan Çözümü Kobani’ye Şartladı, 2014: 22).
34. “İşid’in Koban’i saldırısını bahane eden PKK sempatizanları İstanbul, Şırnak,
Siirt, Muş, Diyarbakır, Van, Bitlis, Adıyaman, Hakkari başta olmak üzere çok
sayıda ki kentte sokakları savaş alanına çevirdi” (Kobani Provokasyonuna Üç
Kurban, 2014: 18)
35. “Uyuyan hücreler uyandırıldı, yabancı provokatörler sahaya indi. Amaç:
Barışı dinamitlemek” (Dikkat Gizli Eller Devrede, 2014: 1).
36. Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “PKK-KCK’nın Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları” hakkında ki gelişme Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
37. “Akil İnsanlar heyetiyle buluşan Başbakan Davutoğlu: Çözüm süreci yerli ve
özgün” (Bu Coğrafyanın En Önemli Projesi, 2014: 1).
38. “HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile İstanbul
Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet dün İmralı Ada’sına
giderek Abdullah Öcalan ile görüştü” (İmralı: Barış Sürecine Yönelik
Umudum Arttı, 2014: 24), “Hükümet çözüm sürecinin kararlı bir şekilde
yürütülmesi için HDP aracılığı ile hem Kandil, hem de İmralı’ya dört
koşulunu iletti. İmralı ‘mutlak ateşkes’ çağrısı yapsın. PKK silahlı
mücadeleye son verdiğini açıklasın. Şubat 2015’e kadar silahlar bırakılsın ve
kamu düzenini bozan eylemler son bulsun” (Yol Haritasına 4 Şart, 2014: 24).
39. “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu rastgele bir oyun değil. Kobani eylemleri de
büyük oyunun içinde. Çözüm sürecini engelleme gayretleri de içinde”
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(Sınırlarda Büyük Oyun, 2014: 1). “Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde
yürümekte olan 3 askeri yüzleri maskeli 2 kişi arkadan taradı. Ağır yaralanan
Ramazan Gulle, Yunus Yılmaz ve Ramazan Köse kaldırıldıkları hastanede
şehit düştü” (Kalleş Pusuda Üç Şehit Verdik, 2014:1).
40. “Çözüm sürecini bitiren tarafın hükümet olmayacağını söyleyen Başbakan
Yardımcısı Arınç: Ama birileri bizden şiddet olaylarına karşı bir yumuşaklık
beklemesin

dedi”

(Süreci

Bitiren

Biz

Olmayacağız,

2014:

23).

“Yüksekova’da 3 Mehmetçiğin şehit edildiği saldırıyla ilgili 3 kişi daha
yakalandı. Gözaltına alınanlardan ikisinin 3 ay önce de Jandarmaya Silahlı
saldırıda bulunduğu bildirildi” (Hain Saldırının Failleri Yakalandı, 2014: 23).
“PKK’lı teröristlerin, Şırnak Silopi’de patlayıcı yapımında kullanılan
yaklaşık 500 kilogram amonyum nitratı gasp ettiği bildirildi” (Terör Örgütü
Yarım Ton Amonyum Nitrat Çaldı, 2014: 23).
41. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’nin Halkı tekrardan
sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
42. “Hain saldırıda şehit edilen Astsubay Nejdet Aydoğdu memleketine
uğurlandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bu arada saldırının
yapıldığı sokaktaki tüm kameraların tahrip edildiği ortaya çıktı” (Kör Nokta
Suikastı, 2014: 29).
43. “Bakan Eker yeni dönemin kodlarını Sabah’a açıkladı: HDP, PKK
güdümünde kalırsa siyasi muhataplıktan çıkar. Teröre taviz verilmeyecek,
demokratik süreç devam edecek” (Çözüm İçin Sürece Format Atılıyor, 2014:
23).
44. “HDP heyeti ile görüşen Akdoğan çözüm sürecinin sağlıklı ilerlemesi için
eylemsizlik vurgusu yaptı” (Önce Kamu Düzeni Ve Tam Eylemsizlik,
2014:1).
45. “Başbakan Davutoğlu, İç Güvenlik Bakanlığı ve Üçüncü Göz iddialarını
yalanladı” (İki Yalanlama, 2014: 1).
46. “Çözüm sürecinde taraflar yeniden masaya oturdu, diyalog kanallarının
sürekli açık tutulması ve süreçte atılacak adımların hızlanması kararlaştırıldı”
(Çözümde Karşılıklı Adımlar Hızlanacak, 2014: 24).
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47. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “CHP Genel Başkanının
Diyarbakır ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “İmralı’da silahsızlanma takvimi, 4-5 ay sonra çözüme ulaşılabilir” (Silahlara
Veda Nevruz’da, 2014: 1). Başbakan Davutoğlu: Bahçeli Tunceli’ye gitti.
Hiçbir Tunceli’nin elini sıkmadan oradan ayrıldı” (Türk Kürt Kardeş
Ayrımcılık Kalleş, 2014: 1). “Kuvayi milliye söz konusu olduğunda, TürkKürt kardeştir” diyen Başbakan Davutoğlu, MHP Lideri Bahçeli’yi eleştirdi.
Milliyetçiliği savunanlar milletin fertleri arasında ayrımcılık yapamaz”
(Milliyetçiliği Savunan Ayrımcılık Yapamaz, 2014: 18), “HDP heyetinin
İmralı ziyaretinde 21 Mart 2015 Nevruz’unda ‘Silahlara veda çağrısı’ mesajı
geldi. Görüşmelerde silahsızlanma takvimi için ‘4-5 ayda’ çözüme ulaşılabilir
mesajı verildi (Silahlara Veda Baharda, 2014: 20).
49. “Çözüm süreci takvimi yeniden işlemeye başladı. HDP heyeti MİT ve
Hükümet yetkilileri ile görüşüp Kandil’e gidecek, Kandil’e HDP ile birlikte
ilk kez devlet heyeti gidecek. Burada silahları bırakma da tarihi kararların
alınması bekleniyor” (Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17).
50. “HDP heyeti İmralı’nın taslağını sundu ‘asayiş, çekilme’ önceliğinin altı
çizilen çözüm zirvesinde, taslağın buna göre güncellenmesi öngörüldü”
(İmralı Taslağına Öncelik Ayarı, 2014: 20).
51. “Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Atalay: Vatandaşı, milleti sokağa
çağırmak kabul edilemez. Bunlar yine eski alışkanlıklardır. Siyaseti şiddetin
gölgesinde yürütme heveslerinin tezahürleridir” (Sokağa Çağırmak Kabul
Edilemez, 2014: 23).
52. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Cemil Bayık’ın silah
bırakmak ölüm demektir” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
53. “HDP heyetinin Başbakan Yardımcısı Akdoğan’la görüşmesinde bir dönüm
noktası daha aşıldı” (Silahsız Siyasetin Işıkları Göründü, 2014: 1). “Başbakan
Davutoğlu Makedonya ziyareti öncesinde önemli mesajlar verdi” (Olumlu
Bir Atmosfer Var, 2014: 1). “Başbakan Davutoğlu çözüm sürecinin usul ve
yöntemleri konusunda olumlu bir hava oluştuğunu söyledi” (Çözüm
Sürecinde Atmosfer Olumlu, 2014: 22). “HDP heyetinin Başbakan
Yardımcısı

Akdoğan’la

görüşmesinden

‘kararlılık’

mesajı

çıktı.

119

Silahsızlanma için bahar takviminde uzlaşıldı. HDP’li Önder ‘kırgınlık’ aşıldı
dedi (Silahsız Siyaset İçin Işık Göründü, 2014: 22).
54. “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan çözüm sürecine ilişkin: ‘Toplumun
kabul etmeyeceği herhangi bir adımı atmayacağız. Rotayı millet çizer’ dedi”
(Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014: 26).
55. “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan: Ne zaman sonuca, çözüme yaklaşsak
hep bir karanlık el devreye girdi” (Karanlık Ele Dikkat, 2014: 1).
56. “Başbakan Davutoğlu: Paralel yapı Cizre’de olayları abartarak toplumda
huzursuzluk çıkarmaya çalıştı” (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1).
Sabah gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan haber girişleri:
1. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan’ın af talebi yok açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “Şırnak’ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis gaz
bombası ile müdahale etti” (Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22).
3. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015 de ki görüşmesi”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “23 Ocak 2015’de Kadil ile
HDP heyetinin görüşmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Hükümetin 6-7 Ekim 2014
olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri ile ilgili”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Çözüm Sürecinde iyi bir noktaya
gelindiğini belirterek ‘Önümüzdeki günlerde, haftalarda güzel şeyler
olacağını düşünüyorum’ dedi” (Çözüm Sürecinde Yakında Güzel Şeyler
Olacak, 2015: 21).
7. “Öcalan’ın Nevruzda silahlara veda çağrısı yapması beklenirken, HDP heyeti
güvenlik paketinin geri çekilmesini gündeme getiriyor” (Tarihi Çağrı
Nevruz’da, 2015: 22).
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8. “Hükümetle görüştükten sonra dün Kandil’e giden HDP heyetinin PKK’ya
‘kalıcı eylemsizlik çağrısı’ yapacağı öğrenildi. PKK’nın Lider kadrosunun
ise ‘çağrıya uyuyoruz’ karşılığı vermesi bekleniyor (Silahlar Susuyor, 2015:
28).
9. “Önce Öcalan ‘silahlara veda çağrısı yapacak’ çağrıyı demokratik atılımlar
izleyecek” (Eve Dönüş İçin Bahar Takvimi, 2015: 1). “Cumhurbaşkanı’nın
silah bırakma çağrısını bekliyorum sözlerinin ardından gözler Ankara-İmralıKandil trafiğinde. Eve dönüş için zemin hazırlanırken silahlı eylemlere
bulaşmayan örgüt üyelerinin seçime katılması gündemde” (Eve Dönüş’te
Bahar Takvimi, 2015: 20).
10. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Davutoğlu’nun:
Çözüm süreci Kritik aşamada açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
12. “Türk silahlı kuvvetlerinin Şah Fırat operasyonunu müthiş bir başarıyla
tamamladığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Operasyona
dünyada hayranlık var. Kimse Türkiye’nin düşmanlığını kazanmak
istemesin” (Düşmanlığımızdan Korkun, 2015: 20).
13. “Bugüne kadar karşılıklı ateşkes önerisinden ileriye gitmeyen Öcalan ilk kez
olarak PKK’dan kongresini toplayıp silah bırakma kararı almasını istedi”
(Silahı Bırak Şimdi Barış Zamanı, 2015: 1). “Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi
Arabistan’a giderken, silah bırakma çağrısı konusunda net mesaj verdi: Tabii
çağrılar güzeldir, ama asıl olan uygulamadır” (Çağrılar Güzel Şimdi Sıra
Uygulamada, 2015: 1). “Başbakan Davutoğlu: 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın
izleri birer birer siliniyor. Dışlayıcı darbe kültürünün yerini kucaklayıcı
çözüm süreci aldı. Kalıcı barış için kritik aşama geçildi. Artık bu topraklarda
kimse silah diliyle konuşmayacak” (Darbe Gitti Çözüm Geldi, 2015: 1).
“Hükümet ve HDP’lilerin Dolmabahçe buluşmasında tarihi çağrı yapıldı.
HDP’li Önder, Öcalan’ın sözlerini şöyle duyurdu: PKK’yı olağanüstü
kongreye davet ediyorum. Bu silahın yerini siyasetin alması beyanıdır”
(Barışa Bir Adım Daha, 2015: 22). “Silah bırakma çağrısı, Güneydoğu ve
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Doğu bölgelerinde sevinçle karşılandı STK temsilcileri: ‘Tarihi bir adım’
dedi” (Çağrı Bölgede Olumlu Hava Yarattı, 2015: 22). “HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş, Antalya ziyaretinde silah bırakma çağrısını
değerlendirdi” (Barışı Hep Birlikte Çok İstiyoruz 2015: 22). “Van Ekonomi
Zirvesinin açılışına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz da çözüm süreci ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi”
(Gözyaşları Durursa Bölgede Dinamizm Yaşanacaktır, 2015: 22). “CHP
Lideri Kemal Kılıçtaroğlu Twitterden yaptığı açıklamada ‘Dünyanın hiçbir
yerinde silahların gölgesinde bir barıştan söz edilemez’ (Silahları Bırakmak
Huzur Getirecek, 2015: 22). “MHP Lideri Devlet Bahçeli Ankara
Kızılcahamam da düzenlenen il başkanları kampında konuyla ilgili ‘bir
bakalım değerlendirelim yorumunu yaptı’ (Bahçeli Açıklamaya İhtiyatlı
Yaklaştı, 2015: 22). “Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’ya yönelik ‘silahları
bırak’ çağrısını değerlendirdi: Çağrılar güzeldir ama asıl olan uygulamadır”
(Önemli Olan Uygulamadır, 2015: 23). “Başbakan Ahmet Davutoğlu: Artık
bu topraklarda silah diliyle kimse konuşmasın. Süreç bir zemine oturdu.
Silahın dili sona erecek, demokratik siyasetin önü açılacak” (Şiddetin Dili
Son Bulacak, 2015: 24).
14. “Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı 10 maddeyi söyledi ama Kandil ve
HDP’de hava çok farklı. Bu da huzur ve güvenlik için bir tehdit” (Kandil’in
Tavrı Sürece Aykırı, 2015: 1).

“İşte sürecin 3 adımı: “İmralı’da ki

mahkumlar değiştirilecek. HDP adaya gidecek 5 yeni mahkumun Öcalan’ın
çalışmalarında yardımcı olması isteniyor” (İşte Sürecin 3 Adımı, 2015: 1).
“İmralı’nın üstüne düşeni yaptığını söyleyen Erdoğan: Demirtaş’ın
açıklamaları var. İkisi birbirini tutmuyor gelinen durum huzur ve güvenliğe
tehlikedir. Görmezden gelemeyiz” (Kandil’in Tavrı Süreci Tehdit Ediyor,
2015: 20). “Çözüm süreci kapsamında PKK’ya silah bırakma çağrısının
yapılması

Güneydoğu

Anadolu

Bölgesinde

yaşayan

vatandaşları

ümitlendirdi: Bu saatten sonra kimse barışın karşısında duramaz diyor”
(Anneler Çocuklarının Damatlığını Görecek, 2015: 21). “ İktidar kanadından
gelen değerlendirmelerde ‘umut büyüdü’ sözde kalmasın, uygulamalarını
sokakta, arazide görmememiz lazım vurgusu öne çıktı (Lafta Kalmasın,
2015: 21).

“Wall Street Journal (ABD): Türkiye’nin Kürt isyanına son

verme çabaları, Kürt Lider’in örgütünü silahsızlanmaya ve kalıcı barışı
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sağlamak için siyasete yöneltmeye çağırması üzerine cumartesi günü tarihi
bir dönemece girdi” (Tarihi Bir Dönemeç, 2015: 21). “MHP Lideri Devlet
Bahçeli Dolmabahçe’deki toplantıyı sert sözlerle eleştirdi” (Böyle Bir
Kepazeliğe Şahit Olunmadı, 2015: 21). “Önceki gün Dolmabahçe Sarayında
yapılan tarihi açıklamada yapılacağı yer ve diğer detaylar titiz şekilde
planlandı” (Dolmabahçe’nin Şifreleri, 2015: 22). “Silah bırakma çağrısının
ardından çözüm sürecini ileriye taşıyacak 3 önemli adım gündeme gelecek:
İmralı’da ki mahkumlar değiştirilecek, hasta tutuklular serbest bırakılacak ve
izleme komisyonu oluşturulacak” (Tarihi Açıklamayı Üç Adım İzleyecek,
2015: 22). “Silah bırakma açıklamasının ardından takvim işlemeye
başlayacak. Avrupa, Kuzey Irak ve Kandil’deki örgüt üyelerinin 2 yıllık
takvimde dönüş yapmalarını planlıyoruz” (2 Yıllık Takvim 3 Koldan Dönüş,
2015: 22). “İmralı ile görüşmeleri gerçekleştiren heyette yer alan HDP Grup
Başkanvekili Pervin Buldan, tarihi bir yola girildiğini belirterek. Artık barışa
çok yakınız dedi” (Buldan Barışa Çok Yakınız, 2015: 22). “Kandil Tarihi
Çağrı: KCK yaptığı yazılı açıklamada silah bırakma çağrının tarihi bir adım
olduğu belirtildi” (Kandil Tarihi Çağrı, 2015: 22).
15. “İlk kez Rektörlerle bir araya gelen Erdoğan: Darbecileri teşvik eden
üniversite hocaları gördük. Başörtülüleri içeri sokmamak için kapıda
bekleyen hocalara, ikna odalarına psikolojik baskılara tanık olduk” (Kapıda
Nöbet Tutan Hocalar Gördük, 2015: 22).
16. “Çözüm sürecinde önemli bir adım daha atıldı. HDP’liler ile birlikte
İmralı’ya gitmek üzere izleme heyeti oluşturulacağı belirtildi. Heyetin akil
insanlardan seçileceği ileri sürüldü” (Çözüm İçin İzleme Heyeti, 2015: 28).
17. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Nevruz 2015 öncesi HDP
heyetinin İmralı ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Barış süreci müzakerelerinin koordinatörü Yalçın Akdoğan: Bu süreci
Erdoğan başlattı. Ona güvenle büyük destek oluştu” (Sürecin Teminatı
Erdoğan’a Güven, 2015: 1).
19. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
‘Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır açıklaması’ Sabah Gazetesi
tarafından

haber

[04.05.2015]).

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.
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20. “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreç, ülke genelinde ölümler dursun, anneler
ağlamasın üzerine kurulu. 78 milyon tümüyle sürece dahil” (Çözüm Süreci
Tüm Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1). “Diyarbakır’da 500 bin kişinin katıldığı
Nevruz kutlaması bir şölen havasında ve olaysız geçti” (Barış Nevruzu,
2015: 1). “Başbakan Davutoğlu İstanbul da ki ‘Bahar Şöleninde’ konuştu:
Gençlerimizi toprağa gömmektense, nefreti, şiddeti, silahları ebediyen
toprağa gömelim” (Gençleri Değil Silahları Gömelim, 2015: 1). “Erdoğan:
Çözüm süreci meselesi, sadece Kürt meselesi üzerine bina edilmiş bir mesele
değil. 78 milyon tümüyle sürece dahil. Onun içindir ki tüm vatandaşlarımız
buraya katkı sağlıyor” (78 Milyon Tümüyle Bu Sürece Dahil, 2015: 23).
“Diyarbakır’da yağmura rağmen binlerce kişinin katıldığı nevruz kutlamaları
halaylar eşliğinde bir şölen havasında geçti. İmralı’nın Kürtçe ve Türkçe
olarak okunan mektubunda ise silahları bırakma ve kongreye gitme çağrısı
öne çıktı” (Nevruz’da Barış Ateşi Yükseldi, 2015: 20). “Başbakan
Davutoğlu: Eski türküleri bir kenara bırakalım, kardeşlik türküleri
söyleyelim. Şehit annelerinin, Diyarbakır annelerinin, cumartesi annelerinin
acısını ebediyen toprağa gömelim” dedi (Gençleri Değil Silahları Gömelim,
a. 2015: 24).
21. “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer eleştiriyorsam, bunu ülkem, milletim,
çözüm, kardeşlik ve barış adına yapıyorum” (Ben Bu Makama Zembille
İnmedim, 2015: 1). “Başbakan Yardımcısı Arınç Cumhurbaşkanı ile görüş
ayrılığı yaşandığı yönünde ki iddiaları kesin bir dille yalanladı”
(Cumhurbaşkanı’nı Daha Fazla Bilgilendirmeliyiz, 2015: 1). “Genelkurmay:
TSK-PYD/PKK işbirliği yaptı iddialarını çok sert tepki gösterdi” (TSK Asla
Muhatap Almayacağız, 2015: 1).
22. “Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, gazeteciler ile sohbetlerinde çözüm
sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı” (Akdoğan, Erdoğan Sürecin
Orkestra Şefi, 2015: 28).
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Sırrı Süreyya Önder’in
“Artık Siyasetle görüşüyoruz açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “Ağrı’da sözde ağaç dikme etkinliğini ‘HDP’ye oy verin’ zorbalığına
dönüştüren teröristler, güvenlik önlemi alan Jandarma’ya da ateş açtı” (HDP
İçin Oy İsteyip Askere Saldırdılar, 2015: 1).
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25. “PKK’lı teröristlerin Ağrı’da ki hain saldırısını değerlendiren Başbakan
Davutoğlu: Bu tuzakları çok gördük. Hedefleri demokrasi ve sandık”
(Hedefleri Sandık, 2015: 1). “Bir grup PKK’lının Yukarıtütek Köyünde
propaganda yaparken 25 kişilik diğer terörist grubun da Mehmetçiği hedef
almak için güzergah üzerinde çatışma pozisyonu aldığı ortaya çıktı” (Sürece
Pusu, 2015: 24).
26. “Beyannamede Çözüm Süreci’yle ilgili, demokratik adımlar konusunda
anayasal değişimin şart olduğu vurgulanırken, silahın gündemden çıkması
için tüm tedbirler alınacak denildi” (Özgürlüğün Güvencesi Yeni Anayasa
Olacak, 2015: 26).
27. “Akdoğan HDP beyannamesinde yer alan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi
ve demokratik özerkliğin altında ‘Kanton’ düşüncesinin yattığını söyledi”
Gizli Gündemleri Kantonlar Üretmek, 2015: 30).
28. “Çözüm süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’den somut adım
çağrısı açıklaması” Sabah gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. “Silahların gölgesinde particilik oynamaktan vazgeçmeyenlerin ‘çözüm
sürecini’ eleştirme hakkı yoktur (Bölemeyecekler Ayıramayacaklar, 2015:
1).
30. “Çözüm süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK’dan çözüm süreci
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP Heyetinin Kandile
gitmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK: Korucuları artık
hedef

almayacağız

açıklaması”

Sabah

Gazetesi

tarafından

haber

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
33. “Başbakan Davutoğlu Diyarbakır’da STK’lara açıkladı: KCK’nın Kandil’de
Paralelle yaptığı görüşmeleri ayrıntıları ile biliyoruz” (Kandil Paralel
Pazarlığı Var, 2015: 1).
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4.2.1.c.

Fotoğraflar

Habere konu olan olayın gerçekliğine dair bir kanıt görevi gören fotoğraf, haberin bir
parçası olup, onu desteklemekte ve görsellik kazandırmaktadır. Fotoğraf, bir yandan
habere gerçekliğin kazandırılması, güvenilirliğin ve inandırıcılığın sağlanması
sağlarken diğer yandan da tanıklık etme görevini yerine getirmektedir (İşkar, 2014:
110). Berger, (2002:10 aktaran İşkar2014: 110) fotoğrafın okunmasına ilişkin olarak:
Görüntülerin çevresinde bulunan yazıların etkili olduğunu söylemektedir. Berger, sözün
görüntüyü nasıl değiştirdiğini açıklamanın zor olduğunu, ancak fotoğrafa eklenen sözün, bir
biçimde fotoğrafı değiştirdiğini belirtmektedir. Berger’e göre görüntü/fotoğraf, bazen eklenen
sözü aydınlatırken, bazı durumlarda da fotoğrafa eklenen söz, okuyucunun o fotoğraf
üzerinde nasıl düşünmesi gerektiğini gösterici bir işlevi yerine getirmektedir.

Sabah Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan fotoğraflar:
1. 04 Ocak 2013, tarihli “İmralı’da Üç Ziyaretçi” başlıklı Sabah Gazetesi haberi
yayınlanırken, başlığın hemen altına BDP Milletvekili Ayla Akad’ın resmi
yerleştirilmiştir (Şekil 1.1). Ayla Akad’ın arkasına ise Bağımsız Milletvekili
Ahmet Türk sıkıştırılmıştır. Bu haberin sağ tarafına ise, devleti temsilen Mit
Müsteşarı Hakan Fidan’ın 5. Büyükelçiler Toplantısında çekilmiş bir resmi
eklenmiştir. Resim üzerine kalın puntolarla düşülen ‘Fidan: Öcalan ile
konuşuyoruz’ ifadesi yerleştirilmiştir (İmralı’da Üç ziyaretçi, 2013:1).
2. 11 Ocak 2013, tarihli “Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz” başlıklı haberde
öldürülen PKK’lı kadınlara ait bir resim kullanılmıştır (Şekil 1.2). Fotoğraf,
basın ordusunun görüntü almaya çalıştığı bir resim karesidir. Ölen kişilerden
birinin ambulansa yerleştirildiği görülmektedir. Ambulans ile basın
mensupları arasında Fransız polisin aldığı tedbir dikkat çekmektedir. Resim,
başlığın sol altında kullanılmıştır. Ana konunun yazıldığı satırlar resmin sol
yanında kalmaktadır. Resim içerisinde ölen üç bayanın fotoğrafları ayrıca
yerleştirilerek ölen kişilerin kimlikleri belirtilmektedir. PKK mensubu
olmalarına rağmen yayınlanan resimleri sivil görünümlüdür (Sabotaj Gibi Üç
Derin İnfaz, 2013: 1).
3. 18 Ocak 2013, tarihli Sabah Gazetesinin “Hepimiz Barışız” başlıklı
haberinde; binlerce kişinin katıldığı cenaze törenini gösteren bir resim karesi
kullanılmıştır (Şekil 1.3). Resim karesine alınan katılımcıların ellerinde
tuttukları pankartlarda ‘Hepimiz Fidan’ız’, ‘Hepimiz Leyla’yız’, ‘Hepimiz
Sakine’yiz’, ibarelerinin yazdığı görülmektedir. Ayrıca resimde havaya
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uçurulan güvercinlerinde öne çıkarıldığı görülmektedir (Hepimiz Barışız,
2013: 1).
4. 25 Ocak 2013, tarihli Sabah Gazetesinin Anadilde Savunma “Sille Tokat
Yasalaştı” başlıklı haberinde kullanılan resimde (Şekil 1.4) arka plandaki
TBMM meclisinin içerisinde; CHP, HDP ve MHP milletvekillerinin birbirleri
ile kavga ettiklerinin görüntüsü vardır (Ana Dilde Savunma Sille Tokat
Yasalaştı, 2013: 1).
5. 19 Şubat 2013, tarihli Sabah Gazetesinin “En büyük destek Diyarbakır’dan”
başlıklı yazısında kullanılan fotoğrafta (Şekil 1.5), kamuoyu araştırma şirketi
Pollmarkın sahibi Dalmış’ın resmi kullanılmıştır (En Büyük Destek
Diyarbakır’dan, 2013: 1).
6. 20 Şubat 2013, tarihli Sabah Gazetesinin “Şehidime koşup müjde veririm”
başlıklı yazısında gözü yaşlı tipik Anadolu kadını kıyafeti içerisinde şehit
annelerinin resimleri kullanılmıştır (Şekil 1.6). Resimde kullanılan şehit
annelerinin ağlamaklı duruşu, bir yandan da ellerinin göğüslerinin üzerinde
olması yaşanan terör olaylarından dolayı en büyük acıyı çekenlerin onlar
olduğu mesajını vermektedir. Ayrıca bu haberin sol tarafına yerleştirilen ve
kendinden emin bir duruş ile resmi yayınlanan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan görülmektedir (Şehidime koşup müjde veririm, 2013: 1).
7. 23 Şubat 2013, tarihli Sabah Gazetesinin “Önce tetikten eller çekilecek”
başlıklı haberinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi kullanılmıştır
(Şekil 1.7). Resimde Başbakan tek başına görülmektedir (Önce Eller Tetikten
Çekilecek, 2013: 1).
8. 24 Şubat 2013, tarihli Sabah Gazetesinin “Kan-Dil’ine son verin” başlıklı
haberinde; İmralı ile görüşmeye giden heyetin, görüşme sonrası yaptığı basın
açıklamasını resmeden bir kare kullanılmıştır (Şekil 1.8). Heyette bulunan
BDP’li Altan Tan, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder; haber içeriğinden
anlaşıldığı üzere İmralı ile yaptıkları görüşmenin detayları ile ilgili bilgi
verici bir açıklama yapıyor olsalar da, haberin başlığı farklı bir çerçeveden
kullanılmıştır. İmralı ile görüşen heyetin resmi, gazetede oldukça küçük bir
kare içerisinde kullanılarak heyetin süreçteki konumu önemsizleştirilmiştir
(Kan-Diline Son Verin, 2013: 1).
9. 1 Mart 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “Erdoğan’dan Çifte
Uyarı” başlıklı yazıda Başbakan Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili görüşleri

127

aktarılmıştır. Haberin içeriğinde İmralı ile yapılan müzakerelerin basına
sızdırılması ile ilgili detay bulunmaktadır. Bu haberi ve başbakanın ikazını
desteklemek amacıyla Başbakan’ın uçuş esnasında çekilmiş bir resmi
yayınlanmıştır (Şekil 1.9). Ayrıca haberin sol köşesi içerisine iliştirilen diğer
bir resimde Mustafa Öztürk isimli bir vatandaşın Tayyip Erdoğan’ın
fotoğrafını,

üzerine

yerleştirdiği

bir

pasta

yaparak

hediye

ettiği

görülmektedir. Pastada ki resmin altına ‘sizi çok seviyoruz’ yazıp kendisine
sunduğu görülmektedir (Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1).
10. 14 Mart 2013 tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “sağduyu ve coşku”
başlıklı haberde PKK’nın değişik süreçlerde kaçırıp elinde rehin tuttuğu
kamu görevlilerin iadesi ile Galatasaray futbol takımının UEFA kupasında
kazandığı başarının ardından yurda dönüşünü birleştirerek haber kaleme
alınmıştır. Bu haberde kullanılan resimde, ailelerine kavuşan kamu
görevlilerinin birbirlerine hasretle sarıldığı duygusal bir resim kullanılmıştır.
Fotoğraf karesine Galatasaraylı bir futbolcunun gol sevincini yaşadığı bir
kare eklenmiştir (Şekil 1.10). Bu kareye ayrıca Galatasaray futbol takımını
yurda döndüğünde karşılayan taraftar kitlesi de eklenerek onların sevinçleri
de paylaşılmıştır (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1).
11. 19 Mart 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “Diyarbarış” başlıklı
haberde İmralı heyetinin üçüncü İmralı ziyareti ile ilgili Diyarbakır’da doğan
beklenti ile ilgili haber yapılmıştır. Haberin mahiyetine uygun olarak küçük
bir kare ile Diyarbakır halkının, bir kısmının bekleyiş içerisinde olduklarını
yansıtan bir resim kullanılmıştır (Şekil 1.11). Bunun yanında ise haberin
hemen alt kısmında, haber ikinci bir resim ile desteklenmiştir. Bu resimde
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın yüksek bir kürsüden halka hitap ettiği bir
sahne seçilmiştir (Diyarbarış, 2013: 1).
12. 22 Mart 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “PKK Çekiliyor”
başlıklı haberde, İmralı Heyeti ile iletilen, Abdullah Öcalan’ın mesajı 21 Mart
2013 Nevruzunda Diyarbakır’da halka okunmuştur denmektedir. Bu haberi
destekler mahiyete Diyarbakır Nevruz törenlerine katılan binlerce kişinin
coşkulu resimi yayınlanmıştır (Şekil 1.12). Resim karesinde PKK’yı temsil
eden bayrak ve renklerin varlığı dikkat çekicidir. Ayrıca Abdullah Öcalan’ın
resminin afiş olarak miting alanında bulunduğu, resim karesinin dikkat çeken
mesajları arasındadır. Sabah Gazetesi, haberinin sol tarafına iliştirilen diğer
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bir resim karesinde, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın resmini kullanmıştır.
Bu resim ise üzerine yazılan “çekilene infaz yok” mesajı ile sunulmuştur
(PKK Çekiliyor, 2013: 1).
13. 4 Nisan 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “İmralı’ya Dördüncü
Heyet Ayni İsimler” başlıklı yazıda haber girişi kullanılmamıştır. Haber
birinci sayfanın sol alt kesiminde yayınlamıştır (Şekil 1.13). Küçük bir resim
ile desteklenen haberde İmralı ile görüşen heyetin basın açıklamasını
yaparken yayınlanmış bir resmi kullanılmıştır (İmralı’ya Giden Dördüncü
Heyette Ayni İsimler, 2013:1).
14. 4 Nisan 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “63 Omuz Ümit
Yüklü” başlıklı haberde çözüm süreci ile ilgili hükümetin inisiyatifi ile
oluşturulan akil insanlar heyeti öne çıkarılmaktadır (Şekil 1.14). Haberde
kullanılan resim film şeridi gibi sunulan 7 adet “akil insanın” resminden
oluşmaktadır (63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1).
15. 10 Nisan

2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “İşte taş atan

çocuklar korosu” ve “Meclis’te çözüm süreci komisyonu kuruldu” başlıklı
haber irdelendiğinde; Sabah Gazetesi, 9 Nisan 2013 tarihi itibarı ile çözüm
sürecinde önemli bir yer tutan ‘çözüm süreci komisyonu’ ile ilgili haberi öne
çıkarmamıştır (Meclis’te Çözüm Süreci Komisyonu Kuruldu, 2013: 1).
Bunun yerine hükümete yakın Adana Belediyesi tarafından yürütülen bir
çalışma öncelikli haber olarak sunulmaktadır (İşte Taş Atan Çocuklar
Korosu, 2013: 1). Haberin resminde koro halinde şarkı söyleyen çocukların
resimleri toplu olarak sunulmuştur (Şekil 1.15). Çocukların ön kısmında
müzik aletleri çalan kişiler görülmektedir. Çözüm süreci komisyonu haberi
ise haber girişi verilmeksizin sunulmuştur. Bu haberin içeriğinde de haberi
destekleyici resim kullanılmamıştır (Meclis’te Çözüm Süreci Komisyonu
Kuruldu, 2013: 1).
16. 12 Nisan 2013, tarihli Sabah Gazetesinin “4. Yargı paketi yasallaştı” haber
başlığı ile ilgili haber girişi kullanılmamıştır (Şekil 1.16). Haberin içeriği
sayfa 21 de sunulmuş olup haberle ilgili bir resimde yayınlanmamıştır (4.
Yargı Paketi Mecliste Kabul Edildi, 2013: 1).
17. 16 Nisan 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde “Ertelemeyin çıkıp gidin”
başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin detayında İmralı ile 5 kez görüşen
heyet hakkında bilgi verilmektedir. İmralı’nın heyete çekilme ile ilgili kesin
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talimat verdiği izlenimi yansıtılmıştır. Bu haber ile birlikte kullanılan resim
bir kısım köylünün dağlarda halay çektiğini gösteren bir sahnedir (Şekil
1.17). Resmi ve içeriğinin vurgusunu artırmak için resim üzerinde ‘süreç
yasak bölgeyi piknikçiye açtı’ ibaresi kullanılmıştır (Ertelemeyin Çıkıp
Gidin, 2013: 1).
18. 26 Nisan 2013, tarihinde sabah Gazetesinde yayınlanan “PKK, 8 Mayıs’ta
çekiliyor” başlıklı haberin içeriğinde kullanılan resimde PKK’nın hakimiyet
kurduğu izlenimi verilen dağlık bir alanın boş resmi yayınlanmıştır (Şekil
1.18). Bu boş dağlık resim içerisine ise Kandil yetkililerinin geri çekilme ile
ilgili

yaptıkları

basın

açıklamasını

gösteren

çok

küçük

bir

kare

yerleştirilmiştir (PKK 8 Mayısta Çekiliyor, 2013: 1).
19. 9 Mayıs 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “Bugün olsa dağa
çıkmam” başlıklı haberin içeriği incelendiğinde çözüm sürecinde yaşanan
yeni bir aşamaya destek mahiyetli bir haberin sunulduğu görülmektedir.
Gündemin ana konusu olan PKK’nın Türkiye sınırları dışına çekilmesi ile
ilişkili olan haberde 1999 yılında Türkiye’ye dönen Seydi Fırat’ın resmi
kullanılarak çekilmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir haber
yapılmıştır (Şekil 1.19). Ayrıca haberin devamında sadece sırtları görülen
PKK’lıların bir resmi yayınlanmıştır (Bugün Olsa Dağa Çıkmam, 2013: 1).
20. 8 Haziran 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “Çevreci Kardeşler
Gelin Konuşalım” başlıklı haberin içeriği incelendiğinde çözüm sürecinde
hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dönemde patlak veren Gezi Olaylarını ele
alınan bir haber yayınlanmıştır (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım, 2013:
1). Çevreci hassasiyet ile başlayan Gezi olaylarının, altıncı İmralı ziyaretinde
konu edilmesi bakımından önemlidir. Gezi olaylarının yükselen temposunu
sakinleştirmek ve halkı sükunete davet edebilmek için Başbakan Recep Tayip
Erdoğan’ın özel bir resmi kullanılmıştır (Şekil 1.20). Başbakan’ın resminin
hemen altında ise İmralı adasının küçük bir resmi kullanılarak İmralı’ya 6.
Ziyaret başlıklı haber ile bu haber kaynaştırılmıştır (İmralı’ya 6. Heyet,
2013: 1).
21. 25 Haziran 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “BDP’li Demirtaş
ve Buldan İmralı’da” başlıklı haberde; çözüm süreci kapsamında devam eden
İmralı ziyaretlerinin yedincisi haber yapılmıştır (Şekil 1.21). Haber de haber
girişi kullanılmamıştır. Haberin sunumunda kullanılan resim ise BDP
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milletvekili Demirtaş’ın yaptığı basın açıklamasını gösteren çok küçük bir
resimdir (BDP’li Demirtaş İle Buldan İmralı’da, 2013: 1).
22. 27 Haziran 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “Türkiye Hazır”
başlıklı haberin detayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifi ile
kurulan Akil İnsanlar Heyetinin 81 ili kapsayan çözüm süreci konulu
çalışmasının sonuç raporunun sunulduğu toplantının haberi yayınlanmıştır.
Haber de akil insanların tamamının uzaktan çekilmiş bir resmi kullanılmıştır
(Şekil 1.22). Bu resim karesi ayrıca Akil İnsanlar Heyetinde bulunan ve
Türkiye genelinde sevilen bir sanatçı olan Hülya Koçyiğit ve Başbakan
Erdoğan’ın tokalaştığı bir başka resimle desteklenmiştir (Türkiye Hazır,
2013: 1).
23. 30 Haziran 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “Jitem’in Kara
Kutusuna İnfaz” başlıklı haberde karınlık bir geçmişe sahip olan Ramazan
Erkan’ın öldürülmesi ile ilgili bir haber sunulmuştur (Jitem’in Kara Kutusuna
İnfaz, 2013: 1). Haberde kullanılan resimde belirsiz bir yerde ne yaptıkları
belli olmayan kişilerin karartılmış resimleri kullanılmıştır (Şekil 1.23).
Haberin alt kısmında ise gündemin ana konusu olan Lice olayları hakkında
bir başlık bulunsa da bu haber ile ilgili resim kullanılmamıştır (İçişleri Bakanı
Lice Olayları İçin Dört Müfettiş Görevlendirdi, 2013: 1).
24. 6 Temmuz 2013, tarihli Sabah Gazetesinin “Çözüm sürecinde kırılma riski
görmüyoruz” başlıklı haberinde haber girişi verilmemiştir. Haber gazetenin
27 sayfasında yayınlanmıştır. Çözüm sürecinin aktörlerinden biri olan İmralı
Heyetinin PKK’nın yürütme organı olan Kandil dağında bulunan yetkilileri
ile yaptıkları toplantı ile ilgili bilgi veren bir haber yapılmıştır. Haber siyah
bir çerçevede sunulmuştur. Ayrıca haberde resim kullanılmamıştır (Şekil
1.24). Sabah Gazetesi tarafından, çözüm sürecinde, hükümet dışında rolü
olanların sunumunun görsel ve içerik olarak silik verildiği dikkat çekicidir
(BDP Çözüm Sürecinde Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27).
25. 11 Temmuz 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde “Kandil’de “Çözüm”
yapılanması oldu” başlıklı haber sayfa 25’te yayınlanmıştır. Çözüm süreci
açısından PKK’nın radikal görünümden uzaklaşıp barışçı bir hava yaratması
açısından önemli olan bu gelişmedir. Haber, PKK’nın iki önemli şahsiyetinin
resimleri ile birlikte yayınlanmıştır (Şekil 1.25). Cemil Bayık ve Murat
Karayılan’ın geleneksel Kürt kıyafetleri içerisinde yayınlanan resimlerinde
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arka fon boş olarak kullanılmıştır. Nispeten sivil görünümleri ile sunulan her
iki

karakterin

resimlerinde

silah

veyahut

örgütsel

bir

sembol

bulunmamaktadır (Kandil’de Çözüm Yapılanması Oldu, 2013: 25).
26. 22 Temmuz 2013, tarihli Sabah Gazetesinin “İmralı: Tıkanma çözümsüzlük
yok”

başlıklı

haberi

sayfa

24’te

yayınlanmıştır

(İmralı:

Tıkanma

Çözümsüzlük Yok, 2013: 24). Çözüm süreci açısından önem arz eden İmralı
ziyaretlerinin

sekizincisinin

ardından

yayınlan

haberin

sayfa

24’te

yayınlanmış olması Sabah Gazetesinin habere verdiği değer açısından
önemlidir. Bu haber için haber girişi kullanılmamıştır. Haber için kullanılan
resimde Selahattin Demirtaş ile Pervin Buldan’ın basın açıklamasında
çekilmiş fotoğrafları kullanılmıştır (Şekil 1.26).
27. 29 Temmuz 2013, tarihli Sabah Gazetesinde “Konferanstan önce çekilme
hızlansın” haber başlığı kullanılmıştır. 23 Temmuz 2013, tarihli Kürt Ulusal
Konferansı” ön hazırlık toplantısı öncesinde konuşan Kuzey Irak Bölgesel
Yönetimi başkanın açıklamaları Sabah Gazetesi tarafından 6 gün sonra
yayınlanmıştır (Konferanstan Önce Çekilme Hızlansın, 2013: 22). Çözüm
süreci için önemeli bir aşama olmasına rağmen gazete tarafından haber
gölgelenmiştir. Haberi destekler mahiyette bir resim kullanılmamıştır (Şekil
1.27). Habere iliştirilen resimde Cizre’de PKK yandaşları ile Türkiye
güvenlik güçlerinin yaşadığı bir gerilim yansıtılmıştır. Resim karesinde
Cizre’de yükselen duman öne çıkarılmıştır.
28. 1 Ağustos 2013, tarihinde yayınlanan “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın”
(Bayık: 1 Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013: 23) başlıklı Sabah Gazetesi
haberinde resim kullanılmamıştır (Şekil 1. 28).
29. 18 Ağustos 2013, tarihinde yayınlanan “BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti”
başlıklı Sabah Gazetesi haberinde (Şekil 1. 29), haber resmi kullanılmamıştır
(BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya Gitti, 2013: 26).
30. 11 Eylül 2013, tarihli Sabah Gazetesinde “Dün dış, bugün iç güvenlik,
çekilmemenin beş nedeni” haber başlığı olarak kullanılmıştır. Haber, haber
girişi ve haber içeriği ile birlikte ele alındığında PKK’nın Türkiye dışına
çekilişinin durdurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak haber Türkiye ve Suriye
arasında yaşanan gerginlik ile ilişkili sunulmuştur (Dün Dış Bugün İç
Güvenlik Çekilmemenin Beş Nedeni, 2013: 24). Haber ile birlikte kullanılan
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Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın tam boy resmi habere gündemin ana
aktörünün, başbakan olduğunun izlenimi kazandırmaktadır (Şekil 1.30).
31. 16 Eylül 2013, tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanan “BDP’liler İmralı’dan
mesajla döndü” başlıklı haberde, haber girişi kullanılmamıştır (BDP’liler
İmralı’dan Mesajla Döndü, 2013: 24). Haber, Selahattin Demirtaş’ın profil
resmi ile birlikte yayınlanmıştır (Şekil 1.31).
32. 15 Ekim 2013, tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanan “Öcalan zelzele dindi”
başlıklı haberde, geniş bir mesaj içeren haber girişi kullanılmıştır (Öcalan
Zelzele Dindi, 2013: 18). Haber sayfa 18 den verilmiştir. Bu haberde
kullanılan resim dikkat çekicidir (Şekil 1.32). T:B.M.M.’nin salonlarında
yapılan basın açıklamasından bir kare seçilmiştir. Resim karesinde açıklama
yapan Pervin Buldan ile İdris Baluken görünmektedir.
33. 29 Ekim 2013, tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanan “HDP Kongresi ve
Barikat siyaseti” (Övür, HDP Kongresi Ve Barikat Siyaseti, 2013: 22)
başlıklı haberde içerik ile ilgili resim kullanılmamıştır (Şekil 1.33). Haber de
makaleyi kaleme alan Mahmut Övür’ün resmine yer verilmiştir.
34. 13 Kasım 2013, tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan İmralı ziyaretleri ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
35. 17 Kasım 2013, tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan “Biz Kardeşiz”
başlıklı haberde gündemi oluşturan Diyarbakır’daki Barzani ve Başbakan
Erdoğan buluşması ile ilgili haber yayınlanmıştır (Biz Kardeşiz, 2013: 1). Bu
haberde kullanılan haber girişi ile resim gündemin konusuna uygun olarak
seçilmiştir (Şekil 1.34). Diyarbakır’da gerçekleşen buluşmayı coşku ile
karşılayan binlerce kişinin resmi manşetten yayınlanmıştır. Meydanda
toplanan kalabalığın ellerinde Türk bayrakları dikkat çekmektedir. Diyarbakır
meydanının resmi üzerine Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın fotoğrafı
yerleştirilmiştir. Başbakanın aynı dönemde Türkiye’nin diğer bir gündem
maddesi olan Mısırdaki askeri darbeye karşı takındığı duruşu da sembolize
eden Rabia selamı ile resmi yayınlanmıştır. Aynı haberle birlikte kullanılan
diğer bir resim karesinde ise, Irak Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut
Barzani’nin resmi yayınlanmıştır. Bu toplantıda öne çıkan diğer bir unsur ise
Türkiye’nin önde gelen Kürt kökenli şarkıcısı İbrahim Tatlıses ile aslen
Türkiyeli olup siyasi nedenlerden Kuzey Irakta yaşayan Şivan Pervez’in aynı
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sahnede yer alarak şarkı söylemeleri ilgili resmin yayınlanmasıdır. Bu önemli
gelişmeyi gösteren resim karesi ise Mesut Barzani’ye ait resmin arkasında
kullanılmıştır.
36. 10 Aralık 2013, tarihli Sabah Gazetesinin 23. sayfasında yayınlanan
“Kürdistan Kavgası”

başlıklı haberinde haber girişi kullanılmamıştır

(Kürdistan Kavgası, 2013: 23). Bu haberin içeriği ile ilgili olarak yayınlanan
resimde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde BDP milletvekilleri
ile MHM milletvekilleri arasında yaşanan kavga resmedilmiştir (Şekil 1.35).
37. 21 Aralık 2013, tarihli Sabah Gazetesinin 22. sayfasında yayınlanan “Yıllar
sonra Öcalan” başlıklı yazısında haber girişi kullanılmamıştır (Yıllar Sonra
Öcalan, 2013: 22). Haberin içeriği muhatapları tarafından önemli olmakla
birlikte Sabah Gazetesi genel politikasına uygun olarak haberi sayfa 22 den
vererek ikinci plana itmiştir. Haberde kullanılan resimde İmralı heyeti ve
Abdullah Öcalan görülmektedir (Şekil 1.36).
Sabah Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan fotoğraflar:
1. 14 Ocak 2014, tarihli Sabah Gazetesinin 20. sayfasında “Operasyonda hedef
Süreç” başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın
yapmış olduğu açıklamalarının alıntılarına yer verilmiştir. Haberde Abdullah
Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 2.1). Resim olarak Abdullah Öcalan’ın
vesikalık bir pozu seçilmiştir (Operasyon’da Hedef Süreç, 2014: 20).
2. 26 Ocak 2014, tarihli Sabah Gazetesinin 26. sayfasında yayınlanan
“Öcalan’dan Barzani’ye Mektup” başlıklı haberinde, İmralı da bulunan
Abdullah Öcalan ile görüşmeye giden Sırrı Süreyya’nın küçük bir resmi
yayınlanmıştır (Şekil 2.2). Sırrı Süreyya Önder, sağ elini sinirli bir şekilde
havaya kaldırırken görüntülenmiştir (Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014:
26).
3. 6 Şubat 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Abdullah Öcalan’ın Sorgu görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
4. 12 Şubat 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Demokratik Özerklik Tartışmaları” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi
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tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
5. 19 Şubat 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Üniversiteye Kürdoloji Kütüphanesi” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
6. 9 Mart 2014, tarihinde 16. İmralı görüşmelerinin yapılmış olmasına rağmen
bu konu Sabah Gazetesi tarafından haber değeri görmeyerek gazetenin
gündemine alınmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 10
Mart 2014 tarihli Sabah Gazetesinde “Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” haber
başlığı kullanılmıştır (Gülen Örgütü Kürt Düşmanı, 2014: 1). Haberde
kullanılan resim haber bütünlüğünü ve yaşanmakta olan hükümete ait siyasi
duruşu yansıtır niteliktedir (Şekil 2.3). Başbakan Erdoğan’ın Şanlıurfa’da
katıldığı bir mitingin geniş bir resmi kullanılmıştır. Bu resim karesi üzerine
yerleştirilen Başbakan Erdoğan’a ait fotoğrafta, Başbakan takım elbise
giyerek devletin bürokratik yüzünü simgelemektedir.
7. 10 Mart 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“KCK davasında ilk tahliye” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. 13 Mart 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe sözlük” ile ilgili gelişme Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
9. 19 Mart 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun”
haber başlığı kullanılmıştır (AİHM: İmralı’da Koşullar Uygun, 2014: 1-23).
Haber ana sayfadan verişmiştir (Şekil 2.4). Haberin detayı ile ilgili bilgi ve
resimler 23. sayfada sunulmuştur. Haber her ne kadar da ana sayfa da Türkiye
lehine bir kararmış gibi sunulsa da 23. sayfada ki haber içeriği incelendiğinde
Türkiye aleyhine birtakım hususların da konu edildiği görülmektedir. Ancak
buna rağmen Sabah Gazetesi haberi 23. Sayfadan sunarken haberin içeriğine
tezat olumlu bir hava izlenimi uyandıracak bir resim kareografisi kullanmıştır
(Şekil 2.4.a). Resme eklenen iki küçük fotoğraf ise Abdullah Öcalan’ın
yattığı koğuş ve boş zamanlarında aktivite yapabildiği pinpon masasının
bulunduğu spor salonundan görüntüler içermektedir.

135

10. 22 Mart 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “Çözüme devam Nevruz’u” haber
başlığı olarak kullanılmıştır (Çözüme Devam Nevruz’u, 2014: 1-21). Haber
ana sayfadan resimli olarak verilmiştir ancak haberin detayı ile ilgili bilgi ve
resimler 21. sayfada sunulmuştur. 22 Temmuz 2014 itibarı ile Sabah Gazetesi
ana sayfanın can alıcı konumuna, çözüm süreci ile ilgili haberi
yerleştirmemiştir (Şekil 2.5). Buna rağmen ana sayfada kullanılan iki küçük
resimde çözüm süreci ile birlikte Nevruz’u kutlayan kişilerin Diyarbakır
meydanında çektikleri halay ile Sırrı Süreyya’nın okuduğu mesajı yansıtan
bir resim kullanılmıştır. Halay çeken şahısların PKK ile özdeşleşen sarı,
kırmızı ve yeşil renkler ile süslendikleri dikkat çekicidir. Sayfa 21’e taşınan
haberin devamında ise kullanılan resimlerde milli Kürt kıyafeti içerisinde
davul çalan genç bir kız öne çıkarılmıştır (Şekil 2.5.a). Sırrı Süreyya Önder
ve Pervin Buldan’nın resimleri haberde yer almıştır. Yine bu siyasetçilerin
altına yerleştirilen resimde halay çeken genç kızların resimleri kullanılmıştır.
Bu resimde de öne çıkan, kutlamayı yapan genç kızların PKK’yı sembolize
eden renkler ile süslenmiş olmasıdır.
11. 10 Nisan 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “MİT’e meclis denetimi” haber
başlığı olarak kullanılmıştır (MİT’e Meclis Denetimi, 2014: 24). Haberin
içeriği incelendiğinde iktidar partisinin MİT kanunda yapmak istediği
değişikliklerden söz edilmektedir. Bu haber ile birlikte sunulan resimde
muhalefet partilerinin ortaklaşa sundukları deklarasyon ile yasal değişikliğe
karşı itiraz ettiklerini gösteren resimdir (Şekil 2.6). Bu resmin çarpıcı özelliği
BDP milletvekilleri ile MHP milletvekillerinin aynı masada ayni karede
görülmesidir.
12. 19 Nisan 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “İşte barış ve huzur: 2012: 157
Şehit, 2013: 3: şehit” (İşte Barış ve Huzur, 2014: 1), “BDP’liler HDP’ye
katılma kararı aldı” (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014: 26) haber
başlıkları çözüm sürecine endeksli haberler olarak kullanılmıştır. 19 Nisan
2014’ün çözüm süreci ile ilgili önemli gelişmesi olan HDP ve BDP’nin
birleşmeleri ile ilgili haber olsa da, bu haber Sabah Gazetesi tarafından öne
çıkarılan bir haber olarak sunulmamıştır. Haber içeriği çok dar tutulmuş olup
Ertuğrul Kürkçü’nün vesikalık bir fotoğrafı ile birlikte verilmiştir (Şekil
2.7.a). Bunun yanında ayni tarihte Sabah Gazetesinin ana sayfada Jandarma
raporu ile ilgili haber yayınlanmıştır. Bu haber ile ilgili olarak ise resim
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kullanılmamıştır (Şekil 2.7). Ancak haberi sunarken “2012:157 Şehit, 2013:3
Şehit” ibarelerini yazan kısımları farklı renklerle renklendirerek rakamları
resim gibi sunmuştur.
13. 26 Nisan 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“17 İmralı Ziyareti” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. 29 Nisan 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “HDP 27 vekille Meclis’te” haber
başlığı kullanılmıştır. Haber, sayfa 20 de sunulmuştur. Çözüm süreci ile ilgili
önemli bir aktör olan HDP’nin siyasal manevralar ile mecliste oluşturduğu
grup olma gücü ikincil plana itilmiştir (HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20).
Haber ile birlikte sunulan resimde birleşme kararı alan HDP ve BDP
milletvekilleri bir arada sunulmuştur (Şekil 2.8.).
15. 20 Mayıs 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “Çocuklarımızı geri ver Apo”
haber başlığı kullanılmıştır (Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22). Haber
başlık olarak birinci sayfadan sunulsa da haberin içeriği ile ilgili detaylar
sayfa 22 de sunulmuştur (Şekil 2.9.). Haberde konu edilen PKK tarafından
kaçırılan çocukların ailelerin resmi yanında tesettürlü kıyafeti ile iki elini açıp
dua eden bir annenin resmi öne çıkarılmıştır. Bu haberin detayında kullanılan
ve kaçırılan çocuklardan bazılarına ait oldukları belirtilen resimlerde ki
çocukların görüntüleri batıda okuyan yaşıtlarının resimlerinin görünüşleri ile
uyum içerisinde verilmiştir.
16. 30 Mayıs 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “5 Ev Değiştim Kurtaramadım”
haber başlığı olarak kullanılmıştır (5 Ev Değiştirdim Kurtaramadım, 2014: 1).
Gazetenin ilk sayfasında yer alan haber büyük puntolar ile sunulmuş olup
sayfayı ortalayan bir konuma yerleştirilmiştir (Şekil 2.10.). Gazete tarafından
öne çıkarılan bu haberde bir yıl önce PKK tarafından oğlu kaçırılan bir
annenin acı dolu hikayesi anlatılmaktadır. Bu haberde kullanılan resimde acılı
anne gözyaşları içerisindedir ve yüzünden çaresizlik okunmaktadır. Bu
resimde öne çıkan diğer bir unsur ise acılı annenin tesettürlü olmasıdır.
Resim karesinde kullanılan diğer bir resim ise annenin dağa kaçırılan oğlunun
vesikalık resmidir.
17. 3 Haziran 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “Silahların bırakılması yolunda 6
kritik adım” haber başlığı olarak kullanılmıştır (Silahların Bırakılması
Yolunda 6 Kritik Adım, 2014: 19). Haber gazetenin 19. Sayfasından
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verilmiştir. Haberin içeriği incelendiğinde 1 Haziran 2014 tarihinde İmralı’ya
gerçekleşen 18. Ziyaret ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Haberin
sunumunda da çocukları dağa kaçırılan annelerin resimleri yer almaktadır
(Şekil 2.11.). Anneler ellerinde çocuklarının resimlerini tutarak objektife poz
vermektedirler. Resimde PKK’ya isyan eden annelerin tamamı türbanlıdır.
18. 7 Haziran 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “Sürecin 3 kilit kodu” (Sürecin Üç
Kilit Kodu, 2014:1), “Hayata, eve, siyasete dönüş” (Hayata Eve Siyasete
Dönüş, 2014: 31) haber başlığı olarak kullanılmıştır. Haberin birinci sayfada

sunulan kısmında başlık ve kısa bir ön bilginin yanında Başbakan Yardımcısı
Atalay’ın Diyarbakır’da katıldığı “Yeni Türkiye’nin Açılan Kilidi”
kurultayında çekilen bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.12). Yuvarlak bir masa
etrafında toplanan heyetlere devletin Süreç ile ilgili görüşlerini aktaran
Atalay’ın gerek resimde durduğu konumu, gerekse kurultay toplantısının
yapıldığı mekanın ciddiyeti devlet ciddiyetini ve otoritesini yansıtmaktadır.
31. sayfa da kullanılan fotoğrafta Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın ve de
hükümetin önemeli isimlerin resmi bulunmaktadır (Şekil 2.12.a.). Ancak bu
resimde öne çıkan diğer bir unsur Beşir Atalay’ın çocukları dağa kaçırıldığı
için eylem yapan aileleri ziyaret ettiği bir esnada çekilmiş olmasıdır.
Resimde, dağa kaçırılan çocukların aileleri, kayıp çocuklarının resimlerini
Beşir Atalay’a sunmaktadır. Resim karesi Beşir Atalay’ın “Amacımız
dağdakileri tamamen indirmek” sözü ile güçlendirilmektedir. Resim, Beşir
Atalay’ın sağ işaret parmağı ile dağa kaçırılan bir çocuğu işaret ettiği bir
esnada çekilmiştir.
19. 9 Haziran 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm sürecine
etkisi açısından önem arz eden Lice olaylarına yer yerilmiştir. Sabah Gazetesi
olayı sunarken bayrak indirme girişiminden hiç söz etmeyerek konuyu askeri
alanın ihlal edilmesi olarak sunmuştur. Ancak PKK yandaşlarının çözüm
süreci içerisinde şiddet kullanmaya başlamalarını bu gelişme üzerine
manşetlerine taşımıştır. 9 Haziran 2014 tarihinde “Silah zoru ile bizi
ayırdılar” (Silah Zoruyla Bizi Ayırdılar, 2014:1), “Diyarbakır’da ki direnişçi
anneler açlık grevinde” (Diyarbakır’daki Direnişçi Anneler Açlık Grevinde,
2014: 1), “Astsubay yaralı, 1 terörist öldü, Genelkurmay, Licey’i saat saat
anlattı” (Astsubay Yaralı 1 Terörist Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı,
2014: 1), “PKK çözüm sürecini baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam
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kaçırma, 3 şehit” (PKK Çözüm Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94
Saldırı, 19 Adam Kaçırma, 3 Şehit, 2014: 1), “Çözüm Komisyonu Başkanı
Bostancı’dan yasal düzeleme yorumu” (Çözüm Komisyonu Başkanı
Bostancı’dan Yasal Düzenleme Yorumu, 2014: 24), “Baraj inşaatında PKK
10 araç yaktı” (Baraj İnşaatında PKK 10 Araç Yaktı, 2014: 24),
“Belçika’daki anne oğlunu geri istiyor” (Belçika’daki Anne Oğlunu Geri
İstiyor, 2014: 24), “HDP emri kimin verdiği soruşturulsun” (HDP Emri
Kimin Verdiği Soruşturulsun, 2014: 24), “İçişleri Bakanlığından Lice’ye
mülkiye müfettişi” (İçişleri Bakanlığından Lice’ye Mülkiye Müfettişi, 2014:
24) başlıklarını kullanarak yaşanmış olan olaya karşı tepkisini ortaya
koymuştur. Kullanılan başlıklara uyumlu olarak hem sayfa 1 de hem de sayfa
24 de resimler kullanmıştır. Sayfa bir de sayfanın en alt kısmında yukarda
verilen başlıların yanında konularına uygun olarak küçük resimler
kullanılmıştır (Şekil 2.13.). Belçika’da yaşayan Mardin kökenli Fahriye
Alptekin’in resmi küçük kızı ile birlikte verilmiştir. Elinde dağa kaçırıldığını
iddia ettiği oğlunun resmi vardır. Fahriye Alptekin geleneksel Anadolu
görüntüsünden çok yaşadığı yere uyumlu Avrupa tarzında bir görüntü ile
servis edilmiştir (Şekil 2.13.). Bu resim karesi aynen sayfa 24 de
kullanılmıştır (Şekil 2.13.a.). Birinci sayfada kullanılan diğer bir resim ise bir
süreden beri çocuklarını dağa kaçıran PKK aleyhine direniş yapan annelere
aittir (Şekil 2.13.). Geleneksel Anadolu köy kadını ve tesettürü içerisinde
resim edilen annelerin ellerinde PKK’ın dağa kaçırdığı çocuklarının
fotoğrafları vardır. Haberin 24. sayfasında ki detayında Lice ilinde yaşanan
olaylar nedeni ile bu annelerin eylemlerine 1 gün ara vermek zorunda
oldukları anlatılarak eylem yaptıkları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
önünde ki alanın boş bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.13.a.). Birinci sayfada
kullanılan diğer bir resim ise Genelkurmay Karargahının resmidir. Bu haberin
24 sayfasında ki detayında ise ileriyi gözetleyen bir Türk askeri kullanılmıştır
(Şekil 2.13.). Askerin elinde sadece dürbün oluşu, baktığı alanın ise boş
tepelerden oluşan bir alan olması dikkat çekicidir. Birinci sayfada kullanılan
dördüncü resim ise toplumsal bir olaya müdahale eden polisin, TOMA
aracına atılan taş ve yanıcı maddeler ile zarar gördüğünü gösteren bir
fotoğraftır (Şekil 2.13.). Bu haberin 24. sayfasında ki detayında iki kullanılan
resimde iki ambulansın arkasında bir helikopter görülmektedir (Şekil 2.13.a.).
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Kırsal alanda saldırıya uğrayıp yaralanan askerleri getirdiği izlenimi
vermektedir. 24. sayfada kullanılan bir diğer resim karesi ise Kığlı baraj
inşaatını basan PKK’nın iş araçlarını yaktığını gösteren bir karedir (Şekil
2.13.a.). 24 sayfa da kullanılan resimlerden bir diğeri de Lice olaylarında
ölen PKK’nın cenaze törenine ait bir karedir (Şekil 2.13.a.). 24. sayfanın orta
yerinde Bostancı’ya ait bir de resim kullanılmıştır (Şekil 2.13.a.). Takım
elbiseleri içerisinde önemli bir konuyu izah eder görüntüsü vardır. Sağ elini
bel hizasında tutup tüm parmaklarını yukarıya doğru birleştirerek bir şeyler
anlattığı ortadadır. Bu ifadesi ile bir şeyleri anlamak istemeyenlere sabırla
ısrarla anlatmaya devam edeceğiz ve ikna etmeye çalışacağız mesajı
verilmektedir.
20. 1 Temmuz 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm sürecine
yönelik gündemde önemli bir yer tutan HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı haber yapılmıştır (HDP’nin Köşk
Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22). Sabah Gazetesi gündemde ki bu
gelişmeyi ikincil bir haber olarak sunmuştur. Bunun yanında çözüm süreci ile
ilişkili olarak birinci sayfadan sunduğu “Çözüme iki yıllık yol haritası”
başlıklı haberde hükümetin silahların susturulması ile ilgili izleyeceği yol
haritası anlatılmıştır (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1). Bu haberi
destekleyici mahiyette kullanılan resim de ise, yıllardır çatışma bölgesi olarak
anılan bir bölgede halkın göl sularına girerek orayı mesire alanına çevirdikleri
gösterilmektedir (Şekil 2.14.). Haberin 22. sayfada verilen detayında ise PKK
militanlarının kadınlı, erkekli tek sıra kol düzeninde yürürken çekilmiş bir
resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.14.a.). Bu resimde PKK’lıların Türkiye dışına
silahları ile birlikte yürüyerek çıkıyorlarmış görüntüsü yaratılmışsa da
PKK’nın halen daha elinde silah tutan bir örgüt olduğu vurgusu da vardır.
Gündemin ana konusu olan Selahattin Demirtaş’ın adaylığı haberi de yine 22
sayfada kullanılan PKK’lıların resminin altında verilmiştir. Haberin
detayında kullanılan resimde ise Selahattin Demirtaş’ın kürsü önünde
gülümseyen bir ifadeyle çekilmiş resmi kullanılmıştır (Şekil 2.14.a.).
21. 4 Temmuz 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm süreci
açısından önemli bir gelişme olan KCK’lı tutukluların serbest bırakılması ile
ilgili haber kullanılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Bu haberin yerine sayfa 1’de “Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor” (Şekil
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2.15) başlıklı haber (Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor, 2014: 1) ile sayfa
24’de “Çözümde tarihi adım” başlıklı haberler ele alınmıştır (Çözümde Tarihi
Adım, 2014: 24). Yayınlanan resimde PKK’nın Başkale ilçesinde gerginlik
çıkartıp bir aracı ateşe verdiği görülmektedir (Şekil 2.15.a.).
22. 11 Temmuz 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm süreci
açısından önem arz eden Çözüm Süreci Tasarısının Yasallaşması ile ilgili
habere yer verilmiştir. Haber gazetenin birinci sayfasından “Barış senedi
meclisten geçti” başlığı ile okuyucuya sunulmuştur (Barış Senedi Meclisten
Geçti, 2014: 1). “Sürece yasal zırh” başlığı altında 27. sayfada detaylandırılan
haberde Meclis toplantısını gösteren bir resim karesi ana resim olarak
kullanılmıştır (Sürece Yasal Zırh, 2014: 27). Bu resim karesinde yasanın
yasallaşması için oy kullanan milletvekillerinin resmi görülmektedir (Şekil
2.16.a.). Bu yasa çalışmasına olumlu oy vermeyen MHP grubunun aykırı
tutumunu vurgulamak için ana resim içerisinde MHP Genel Başkanın küçük
bir remimi kullanılmıştır. Sinirli bir ifade ile görüntülenen Devlet Bahçeli’nin
reminin altına görüntüsünde yansıttığı ruh halini pekiştir mahiyette “Oturuma
katılan Devlet Bahçeli, tasarının yasalaşmasına tepki gösterdi” ibareleri
eklenmiştir.
23. 11 Temmuz 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“KCK Ana Davada Tutuklu Kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
24. 5 Ağustos 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“20. İmralı görüşmesi” hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 8 Ağustos 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Mahmur Kampına saldıran İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile
ilgili” gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. 12 Ağustos 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı Mesud Barzani’nin Recep Tayyip
Erdoğan’ın seçilmesi ile ilgili yayınladığı tebrik mesajı” Sabah Gazetesi
tarafından haber
[04.05.2015]).

yapılmamıştır

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi.
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27. 2 Eylül 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde 62. Hükümet’in
Başbakanı olan Davutoğlu’nun hükümet programına yer verilmiştir (Yeni
Türkiye Manifestosu, 2014: 1). “Yeni Türkiye manifestosu” başlığı ile ilk
sayfadan verilen haberde Başbakan Dautoğlu’nun resmi kullanılmıştır (Şekil
2. 17.). Gülümseyen bir ifade ile kürsü başında konuşurken çekilmiş bir
fotoğrafı yayınlanmıştır. Resimde öne çıkan bir diğer ayrıntı ise
Davutoğlu’nun kendinden emin bir duruş ile elini halka doğru uzatmış
olmasıdır. Haberin detayı ise 21. Sayfada sunulmuştur (Paralelle Mücadele
Çözümde İrade, 2014: 21). Haberde TBMM de konuşmak üzere kürsüye
yürüyen Başbakan Davutoğlu’nun resmi kullanılmıştır (Şekil 2.17.a.).
Milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandığı görülmektedir. 2 Eylül 2014
tarihli Sabah Gazetesinin 21 sayfasında çözüm süreci ile ilgili bir başka
habere de yer verilmiştir. “İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı yapacak” başlıklı
haberde İmralı ile görüşen heyetlerin verdiği bilgilere yer verilmiştir (İmralı
Kesin Ateşkes Çağrısı Yapacak, 2014: 21). Bu haber ile birlikte kullanılan
resimde tek kara halinde Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil
2.17.a.). İki elini göğüs hizasında birleştirerek yayınlanan bir poz ile çekilen
resim karesinde Abdullah Öcalan terörist başından çok üniversite hocası imajı
çizmektedir.
28. 9 Eylül 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Abdullah Öcalan’a ait “süreci çeşitli sıkıntılara rağmen sürdürüyoruz”
mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 16 Eylül 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde sayfa 24 de “İzinsiz
Kürtçe okula mühür” başlıklı haber yayınlanmıştır (İzinsiz Kürtçe Okula
Mühür, 2014: 24). Haberin içeriğinde ve yaşanan olaylarla ilgili detaylı bilgi
verilmemiştir. Haber devletin resmi ağzı ile kaleme alınmıştır. Bu olay ile
ilgili olarak yaşanan gerginliğe haber de değinilmemiştir. Haber hukuk dışı
bir olaya karşı yapılan adli bir işlemi anlatmaktadır. Bu haber ile birlikte
Sabah Gazetesi her hangi bir resim kullanmamıştır (Şekil 2.18.).
30. 20 Eylül 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Paralel- PKK şer
İttifakı” başlıklı haber 1. Sayfadan sunulmuştur (Paralel- PKK Şer İttifakı,
2014: 1). Haberin içeriği okunduğunda Türkiye gündemini meşgul eden ve
Hükümet tarafından ön plana çıkarılan Feytullah Gülen ve ona bağlı yapı ile
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PKK’nın ilişkilendirildiği görülmektedir. Haberin içeriğine uygun olarak,
PKK-Paralelci ittifakını belgelemek açısından, PKK’lıların gerçekleştirdiği
eylemde İstanbul’da yakılan İETT otobüsünün resmi kullanılmıştır (Şekil
2.19.). Bu eylemi gerçekleştirmek için Paralel yapıdan talimat aldığı iddia
edilen

Ferhat

Yıldız’ın

resmi

olayın

yayınlandığı,

resmin

altına

yerleştirilmiştir. Ayrıca bu habere iliştirilen Suriye’den Türkiye’ye göç eden
Kürtlerin

resmi

Başbakan

Davutoğlu’nun

açıklamaları

ile

birlikte

yayınlanmıştır. Türkiye’ye doğru göç eden Kürt kökenli Suriyelilerin
yayınlandığı resme “Bir kez daha insani görevini yerine getiren Türkiye sınırı
açarak 5 bin Suriyeli Kürdün korkularını giderdi” ibaresi eklemiştir.
31. 22 Eylül 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Öcalan’ın “bütün Kürtleri direnişe çağırıyorum mesajı ile PKK-KCK’nın
ateşkese son verebiliriz açıklaması”

Sabah Gazetesi tarafından haber

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. 2 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde sayfa 28’de “Dağdan
dönüş için özel kurul geliyor” başlığı kullanılmıştır (Dağdan Dönüş İçin Özel
Kurul Geliyor, 2014: 28). Çözüm süreci açısından önemli bir aşama olan
yasal düzenlemeler ve izlenecek yol haritası açısından önemli unsurları içeren
bu haberde hükümetin tek taraflı olarak yürüteceği harekat planı
anlatılmaktadır. Bu haberi destekleyen resimde ise dağlar arasında silahları
ile ilerleyen PKK’lıların arkadan çekilmiş bir görüntüsü yayınlanmıştır (Şekil
2. 20.).
33. 3 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Tezkere çözümü
garantiye aldı” başlığı birinci sayfadan yayınlanmıştır (Teskere Çözümü
Garantiye Aldı, 2014:1). Haberde kullanılan resim de TBMM’nin toplantı
salonunun tam bir görüntüsü yayınlanarak teskerenin Türk milletinin onayı
ile geçirildiği algısı verilmiştir (Şekil 2. 21.). Haberle ilişkili olarak Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı ATV ve A haberin ortak yayınında çekilmiş
bir resmi kullanılmıştır. Başbakan Davutoğlu bu resimde oldukça rahat ve
kendinden emin bir görüntü sergileyerek kendinse yöneltilen sorulara hazır
olduğu görüntüsü vermektedir. 3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan Sabah
Gazetesinde çözüm süreci ile ilişkili bir diğer başlık ise sayfa 22 de
verilmiştir (Öcalan Çözümü Kobani’ye Şartladı, 2014: 22). “Öcalan Çözümü
Kobani’ye şartladı” başlıklı bu haberde resim kullanılmamıştır (Şekil 2. 21.a).

143

34. 8 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde HDP’nin çağrısı ile
Kobini’ye saldıran İşid’i protesto etmek için başlayan gösteriler hakkında
verilen haber sayfa 18’den verilmiştir (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban,
2014:18). “Kobani provokasyonuna üç kurban” başlığı altında verilen
haberde eylemlere katılan göstericilerin resimleri yayınlanmıştır (Şekil 2.
22.). Yüzlerini kapatarak eylem yapan göstericilerin yayınlandığı resim
karesinde ‘İşid militanlarının yaptığı gibi yüzlerini maskeyle kapatan
provokatörler sokaklarda terör estirdi’ ifadesi kullanarak resimdeki mesaj
güçlendirmiştir.
35. 9 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Dikkat Gizli eller
devrede” başlığı ile yayınlanan haber, özel haber olarak sunulmuştur (Dikkat
Gizli Eller Devrede, 2014: 1). Bu haber ile birlikte kullanılan üç kare resimde
Türkiye’nin değişik illerinde meydana gelmiş zarar ve ziyanı gösteren
fotoğraflar kullanılmıştır (Şekil 2.23.). Savaş alanına dönmüş sokak
görüntüleri ile yanmış binaların görüntüleri bozulan ‘barış’ durumunu
göstermektedir. Bu resim karelerinin vurguladığı mesajı güçlendirmek içinse
‘Vandallar, İstanbul, Diyarbakır, Van, Mardin ve Siirt’te sokakları savaş
alanına çevirdi. Yüzlerce araç ve iş yeri ateşe verilirken birçok banka ATM’si
ile sayısız iş yerlerinin camı kırıldı. Cadde ve sokak aralarına kurulan
barikatlar, yerinden sökülen trafik ışıkları ve mobese direkleri milyonlarca
liralık zarara yol açtı. Diyarbakır’da okullar 13 Ekim’e kadar tatil edildi.
Olayların acı bilançosu ise 23 ölü, 18 yaralı” ifadesi kullanılmıştır.
36. 11 Ekim 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“PKK-KCK’nın Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
37. 20 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Bu coğrafyanın en
önemli projesi” başlığı altında yayınlanan haberde Başbakan Davutoğlu’nun,
Akil İnsanlar heyeti ile Dolmabahçe çalışma ofisisin de çözüm sürecini
kapsayan toplantı konu edilmiştir (Bu Coğrafyanın En Önemli Projesi, 2014:
1). Bu haber ile birlikte Dolmabahçe çalışma ofisinin bir görüntüsü
kullanılmıştır (Şekil 2.24.). Resim karesine Başbakan Davutoğlu’nun resmi
de ilave edilmiştir. Resimde ‘Davutoğlu: Dolmabahçe’de ki ofisinde Akil
İnsanlar Heyetiyle ilk kez bir araya geldi’ ifadesi kullanılmıştır.
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38. 22 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm süreci
gündemine etki eden iki başlık altında haber yapılmıştır. Her iki başlıktaki
haberler sayfa 24 de yayınlanmıştır. “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum
arttı” başlıklı haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinin
görüşme ile ilgili haber detayı verilmektedir (İmralı: Barış Sürecine Yönelik
Umudum Arttı, 2014: 24). “Yol Haritasına 4 Şart” başlıklı diğer haberde ise
hükümet tarafının, çözüm sürecinin ilerlemesi için, PKK tarafından yerine
getirilmesini talep ettiği beklentilere yer yerilmektedir (Yol Haritasına 4 Şart,
2014: 24). Her iki haberde de resim kullanılmamıştır (Şekil 2.25.).
39. 26 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm süreci
açısından önemli gelişmelerin haber yapıldığı görülmektedir. “Sınırlarda
büyük oyun” başlığı altında, günün haberi olarak yayınlanan haberde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde yaşanan gelişmeler ile ilgili yaptığı
değerlendirmelere yer verilmiştir (Sınırlarda Büyük Oyun, 2014: 1). Bu
haberde kullanılan fotoğraf Cumhurbaşkanlığı uçağında çekilmiş bir resimdir
(Şekil 2.26.). Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beyaz gömlek ve kırmızı kravatla
görüldüğü bu resimde Türkiye devletini temsil ettiği mesajı okunmaktadır.
Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’de ki gelişmeleri yakından takip ettiği ‘Estonya
dönüşü uçaktaki gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan; PKK ve siyasi uzantısı siyasi parti Türkiye’de
barış istemiyor. Ülkede kaos ve gerilim yaratmak istiyor’

ifadesi ile

desteklenmiştir. Haberin hemen alt kısmında ise çözüm süreci ile ilgili önemli
bir gelişmeye daha yer verilmektedir. “Kalleş pusuda üç şehit verdik” başlıklı
bu haberde Hakkari de üç askerin şehit edildiği olayda, saldırıyı yapanlar
hakkında bilgi verilmese de saldırının PKK tarafından yapıldığı izlenimi
uyandırılmıştır (Kalleş Pusuda Üç Şehit Verdik, 2014:1). Bu haber ile ilişkili
olarak da şehit olan üç askerin resimleri, şehit edildikleri yerdeki çalışmaların
arasına serpiştirilerek kullanılmıştır (Şekil 2.26.).
40. 28 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde, “Süreci bitiren biz
olmayacağız” (Süreci Bitiren Biz Olmayacağız, 2014: 23), “Hain saldırının
failleri yakalandı” (Hain Saldırının Failleri Yakalandı, 2014: 23), “Terör
örgütü yarım ton amonyum nitrat çaldı” (Terör Örgütü Yarım Ton Amonyum
Nitrat Çaldı, 2014: 23) başlıklarının çözüm süreci ile ilişkili haberler olarak
kullanıldığı tespit edilmiştir. Başbakan Yardımcısı Arınç’ın açıklamalarının
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konu edildiği haberde hükümet kanadının son günlerde çözüm süreci
açısından gelişen olumsuz olayları değerlendirmesine aldığı görülmektedir.
Bu haber ile ilgili kullanılan resimde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
resmi kullanılmıştır (Şekil 2.27.). Başbakan Yardımcısı Arınç’ın Türk bayrağı
önünde açıklama yaparken resmedilmiş bir fotoğrafı seçilmiştir. Arınç’ın
elinde kalem tuttuğu görülmektedir. Bu haberin hemen altında Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına yer verilerek üç gün önce şehit edilen
askerlerin faillerinin yakalandığı duyurulmaktadır. Bu haber ile birlikte
kullanılan Başbakan Davutoğlu’nun resminde kararlı bir duruş vardır (Şekil
2.27.). Habere ilişik olarak kullanılan diğer bir resim karesi ise saldırı da şehit
düşen Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gül’ün cenazesinden bir karedir (Şekil
2.27.). Şehit’in gözü yaşlı oğlunun da resme eklendiği görülmektedir. Bu
haberin devamında ise PKK terör örgütünün bomba yapımında kullanılan
amonyum nitrat çaldığı haberi yayınlanmıştır.

Bu haberde resim

kullanılmamıştır (Şekil 2.27.).
41. 29 Ekim 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“HDP’nin Halkı tekrardan sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
42. 31 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde; çözüm süreci
açısından önem arz eden bir gelişme haber olarak yayınlanmıştır. “Kör nokta
suikastı” başlığı altında yayınlanan haberde bir astsubayın şehit edilmesi
konu edilmiştir (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29). Haber ile birlikte kullanılan
dört resim vardır (Şekil 2.28.). Birinci resim ana haberin hemen üst başında
yayınlanmıştır. Şehidin cenazesinin askeri kargo uçağına yüklendiği bu
karede şehide ait tabutun Türk bayrağına sarılı bir şekilde askeri tören
mangası tarafından taşındığı görülmektedir. Aynı kare içerisine yerleştirilen,
şehidin eşinin ağlarken yayınlanan bir görüntüsü bulunmaktadır. Şehit eşinin
kendisini kucaklayan bir bayan üsteğmen ile, bir yakınının kolları arasında
zorlukla ayakta durabildiği görülmektedir. Aynı zamanda hamile olduğu belli
olan şehit eşinin resmimin altına “Şehit Astsubay Nejdet Aydoğdu’nun eşi
Esra Aydoğdu güçlükle ayakta durabildi. Hamile olan Aydoğdu’nun ellerini
sık sık karnına koyması dikkat çekti” ifadeleri kullanılmıştır. Haberde
kullanılan ikinci resim ise olay yerinde polisin yaptığı araştırmayı gösteren
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bir karedir (Şekil 2.28.). Bu haber ile birlikte kullanılan üçüncü resim ise
Aydoğdu çiftinin birbirlerini kucakladığı mutlu bir sahnedir (Şekil 2.28.).
Dördüncü resim ise şehidin annesinin resmedildiği bir karedir (Şekil 2.28.).
43. 10 Kasım 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Çözüm için sürece
format atılıyor” başlıklı haber yayınlanmıştır (Çözüm İçin Sürece Format
Atılıyor, 2014: 23). Bu haber ile birlikte Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker’in resmi kullanılmıştır (Şekil 2.29.). Hükümet adına konu hakkında
açıklama yapan Bakan Mehdi Eker’in elinde tuttuğu kalem ile oynarken
yayınlanan, resminde yaşanan gelişmeler ile ilgili tepkili olduğu ifadesi
gözlenmektedir. Resme eklenen ‘HDP heyeti hükümet kanadı ile görüşmek
için randevu beklerken, İmralı’ya ziyaret konusunda da henüz izin çıkmadı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İmralı ziyareti konusunda: Ortalık yakılıp
yıkılırken görüşme taleplerini bir kez daha görüşürüz. Şiddet devam ederse
tavrımız farklı olur demişti’ ifadesi eklenmiştir.
44. 18 Kasım 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Önce kamu düzeni
ve tam eylemsizlik” başlıklı haber yapılmıştır (Önce Kamu Düzeni Ve Tam
Eylemsizlik, 2014:1). Bu haber ile kullanılan resimde Bakan Yalçın Akdoğan
ile HDP heyetinin resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.30.). Resimde dikkati çeken
Bakan Yalçın Akdoğan’ın sağ elini HDP heyetine doğru uzatmış olmasıdır.
HDP heyetinde bulunan ve resim karesine giren Pervin Buldan, Sırrı Süreyya
Önder ve İdris Baluken’in kendilerine uzatılan ele sadece baktıkları
görülmektedir.
45. 19 Kasım 2014, tarihinde birinci sayfadan verilen “İki yalanlama” başlıklı
haberde Başbakan Davutoğlu’nun HDP heyetinin 17 Kasım 2014 tarihinde
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından
yaptıkları açıklamaları yalanladığı anlaşılmaktadır (İki Yalanlama, 2014: 1).
Bu haber ile ilgili kullanılan resimde Başbakan Davutoğlu’nun uçakta olduğu
görülmektedir (Şekil 2.31.). Kendisine eşlik eden basın heyetine gündemi
değerlendirildiği belirtilen ifadeler ile sunulan resimde Başbakanın kendinden
emin bir duruş sergilediği görülmektedir. Ayrıca açıklama yaptığı masanın
üzerinde yerleştirilen kırmızı beyaz karanfiller yer almaktadır.
46. 22 Kasım 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde sayfa 24’de
“Çözümde karşılıklı adımlar hızlanacak” başlıklı haber kullanılmıştır
(Çözümde Karşılıklı Adımlar Hızlanacak, 2014: 24). Haberin içeriği dikkate
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alındığında HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın sürecin ilerlemesi için
CHP’nin de “İzleme Kururlu” içerisinde yer alması gerektiğini önerdiği
görülmektedir. Ancak Sabah Gazetesi haberi sunarken Hükümetin görüşlerini
hatırlatır mahiyette bir giriş yaparak Selahattin Demirtaş’ın dikkat çekici bir
unsur olarak öne çıkmasını engellediği görülmektedir. Bu haber ile ilgili
olarak da Sabah Gazetesi resim kullanmayarak haberi ikincil bir haber
konumuna sokmayı yeğlemiştir (Şekil 2. 32.).
47. 29 Kasım 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“CHP Genel Başkanının Diyarbakır ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. 1 Aralık 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Silahlara veda
Nevruz’da” (Silahlara Veda Nevruz’da, 2014: 1), “Türk-Kürt kardeş
ayrımcılık kalleş” (Türk Kürt Kardeş Ayrımcılık Kalleş, 2014: 1),
“Milliyetçiliği

savunan

ayrımcılık

yapamaz”

(Milliyetçiliği

Savunan

Ayrımcılık Yapamaz, 2014: 18), “Silahlara veda Baharda” (Silahlara Veda
Baharda, 2014: 20) başlıkları altında çözüm süreci ile ilgili haberler
yapılmıştır. Sabah Gazetesinin izlediği haber politikası içerisinde İmralı’nın
sesine pek yer verilmese de Hükümetin taleplerine onay veren veyahut boyun
eğdiği izlenimi veren Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına geniş yer
verilmiştir. Bu haberin sunumunda sayfa 20 de iki resim kullanılmıştır (Şekil
2.33.b.). Birinci resimde Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya Önder
başkanlığında, Pervin Buldan ve İdris Baluken yer almaktadır. İkinci resim
ise arazide yürüyen ve silah taşıyan PKK’lıların görüntüsüdür. Resim
karesinde öne çıkan detay resmin siyahlatılmış veyahut gölgelendirilmiş
olarak yayınlanmasıdır. Sabah Gazetesi ayrıca Başbakan Davutoğlu’nun
Balıkesir’de katıldığı bir miting ile ilgili de haberi de manşetlerine taşımıştır
(Şekil 2. 33.). Bu haber ile ilgili olarak kullanılan resimde Başbakan
Davutoğlu’nun boynuna astığı şalda PKK tarafından kullanılan ve Kürt
milliyetçiliğinin sembol renkleri haline gelen Sarı, Kırmız, Yeşil renklerinin
öne çıkartıldığı görülmektedir. Haberin detayı sayfa 18 de sunulmuştur.
Haberin detayında da yine Başbakan Davutoğlu’nun iki adet resmi öne
çıkarılmıştır (Şekil 2.33.a.). Balıkesir’de ki mitingden karelerin yansıtıldığı
resimde Başbakan Davutoğlu’nun boynunda ki şal dikkat çekmeye devam
etmektedir.
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49. 2 Aralık 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde sayfa 17’de
“Kandil’de silah bırakma zirvesi” başlığı kullanılmıştır (Kandil’de Silah
Bırakma Zirvesi, 2014: 17). Haberin içeriği incelendiğinde haber kaynağı
olarak Sırrı Süreyya Önder’in açıklamalarına dayandırıldığı görülmektedir.
Ancak haberde öne çıkan ana tema çözüm süreci görüşmelerinin hükümetin
talep ettiği koşullar çizgisinde yeniden yapılandırılmış olmasıdır. Haberde,
haberi çevreleyen dört adet resim kullanılmıştır (Şekil 2.34.). Bu dört
resimlerde, PKK mensuplarının silahlı kişiler olduğu görülmektedir. Ancak
resimlerin tamamı siyah renk sunulmuştur.
50. 9 Aralık 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde sayfa 20’de “İmralı
taslağına öncelik ayarı” başlıklı haber yayınlanmıştır (İmralı Taslağına
Öncelik Ayarı, 2014: 20). Haberde öne çıkan Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak Hükümetin üzerinde hassasiyetle
durduğu ‘asayiş ve çekilme’ konularında ki tavrıdır. Bu haber ile birlikte
Hükümet kanadı ile görüşen İmralı heyetinin resmi kullanılmıştır (Şekil
2.35.). Resim karesinde Sırrı Süreyya Önder, Hatip Dicle, Pervin Buldan ve
İdris Baluken görünmektedir. Pervin Buldan’ın iki elini kavuşturarak yere
bakıyor olması moral bozukluğunu simgeleyen bir görüntüdür.
51. 11 Aralık 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde sayfa 23’de “Sokağa
çağırmak kabul edilemez” başlıklı haber yayınlanmıştır (Sokağa Çağırmak
Kabul Edilemez, 2014: 23). Haberde, Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarına
karşı hükümetin koyduğu tepkiye geniş yer verilmiştir. Bu haber ile birlikte
HDP tarafı bir kez daha şiddeti bir araç olarak kullanan bir parti olarak
sunulmuştur. Bu haberde kullanılan resimde Ak Parti Genel Merkezinde
açıklamalara cevap veren Beşir Atalay’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 2.36.).
Beşir Atalay’ın resminin önüne de Türk Bayrağı yerleştirilmiş olması devlet
tarafını temsil ediyor algısını pekiştirmektedir.
52. 20 Aralık 2014, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Cemil Bayık’ın Silah bırakmak ölüm demektir” açıklaması Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]) .
53. 23 Aralık 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm süreci ile
ilgili olarak “Silahsız Siyasetin ışıkları göründü” (Silahsız Siyasetin Işıkları
Göründü, 2014: 1), “Olumlu bir atmosfer var” (Olumlu Bir Atmosfer Var,
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2014: 1), “Çözüm sürecinde atmosfer olumlu” (Çözüm Sürecinde Atmosfer
Olumlu, 2014: 22), “Silahsız siyaset için ışık göründü” (Silahsız Siyaset İçin
Işık Göründü, 2014: 22) başlıkları kullanılmıştır. İki ayrı sayfada ve iki konu
altında verilen haberlerin içeriği incelendiğinde Hükümet kanadının çözüm
süreci ile ilgili olumlu mesajlar verdiği görünmektedir. Hem birinci sayfada
(Şekil 2.37.) hem de 22 sayfa da (Şekil 2.37.a.) haberlerle ilgili kullanılan
resimler aynıdır. Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarının yer aldığı haberde
Başbakan’ın tek kare resmi yayınlanmıştır. Muhataplarına iki elini kullanarak
detaylı bir izah yaptığı ve gülümsediği görülmektedir. HDP heyeti ile görüşen
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın resmi de haberde kullanılan
resimler arasındadır. Elleri ile madde madde bir şeyleri saydığı izlenimi
uyandıran resim karesinde Yalçın Akdoğan’ın ciddi duruşu dikkat çekicidir.
Bu haber ile birlikte kullanılan diğer resim ise Sırrı Süreyya Önder ve Pervin
Buldan’ın resmidir. Resmin içeriğinde öne çıkan önemli bir unsur ise Pervin
Buldan’ın duruşu ve yüz mimikleridir. İki elini göğsüne kavuşturan Pervin
Buldan’ın dudaklarını büzüştürmüş olması olumlu açıklamalara rağmen
memnuniyetsiz bir ruh halini yansıtmaktadır.
54. 26 Aralık 2014, tarihinde ana gündem maddesini oluşturan İmralı heyeti ve
Kandil görüşmesi olmasına rağmen söz konusu gelişme ana haber olarak
sunulmamıştır. Sabah Gazetesi haberi sayfa 26’da “Çözüm sürecinde rotayı
millet çizer” başlıklı haberin içerisine vermiştir (Çözüm Sürecinde Rotayı
Millet Çizer, 2014: 26). Haberin içeriğine bakıldığında Sabah Gazetesinin
öne çıkardığı unsur Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın süreç ile ilgili
olarak Şanlıurfa’dan yaptığı açıklamalardır. Bu haber ile birlikte kullanılan
resimde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın boynuna astığı poşu ile
yayınlanmış bir resmi kullanılmıştır (Şekil 2.38.). Yalçın Akdoğan, kucağına
aldığı Şanlıurfalı bir bebekle bölge halkı ile birlikte olduklarının mesajını
vermektedir. Ayrıca resimde ki gülümseyen ifadesi dikkat çekmektedir.
55. 28 Aralık 2014, tarihinde yayınlanan “Karanlık ele dikkat” başlıklı haberde
üç Huda-Par partisi mensubunun PKK’lı güçler tarafından öldürüldüğü konu
edilmiştir (Karanlık Ele Dikkat, 2014: 1). Haberi manşete taşıyan Sabah
Gazetesi haber ile ilgili iki resim kullanmıştır (Şekil 2.39.). Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın elinde mikrofon tutarken yayınlanan resminde
ki ifadesi öne çıkan bir vurgudur. Haber ile birlikte kullanılan diğer resimde
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yaşanan olaylara müdahale eden polis özel harekatın uzaktan çekilmiş bir
resmi kullanılmıştır.
56. 29 Aralık 2014, tarihinde yayınlanan “Paralelciler’in Cizre Fitnesi” başlıklı
haberde, hükümetin 27 Aralık 2014’de Cizre’de öldürülen üç Hüda-Par
partisi mensubunun ardından başlayan olaylar ile ilgili olarak hükümetin,
olayı farklı bir boyuta taşıdığı görülmektedir (Paralelcilerin Cizre Fitnesi,
2014: 1). Bu haber ile birlikte kullanılan resimde Cizre’de çıkan olayların
yarattığı tahribat gösterilmektedir (Şekil 2.40.). Bu resim karesinin üzerine de
Başbakan

Davutolu’nun

resmi

yerleştirilmiştir.

Halkı

selamlayan

Başbakan’ın güçlü ve karalı duruşu öne çıkmaktadır.
Sabah Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan fotoğraflar:
1. 8 Ocak 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Selahattin Demirtaş’ın: Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. 15 Ocak 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Cizre’de İzinsiz
gösteri” başlığı altında haber yapılmıştır (Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015:
22). Haber gazetenin 22 sayfasında yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde Cizre’de
izinsiz gösteride bulunan bir gruba polisine müdahalesi esnasında bir çocuğun
vefat ettiği anlaşılmaktadır. Haberin ana içeriğine uygun olarak kullanılan
resimde yüzleri maskeli göstericilerin iş araçları ile yolları kapattıkları
görülmektedir (Şekil 3.1.).
3. 15 Ocak 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015 de ki
görüşmesi”

Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. 23 Ocak 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “23
Ocak 2015’de Kadil ile HDP heyetinin görüşmesi” Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. 9 Şubat 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Hükümetin 6-7 Ekim 2014 olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi
görüşmeleri” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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6. 10 Şubat 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde sayfa 21’de “Çözüm
sürecinde yakında güzel şeyler olacak” başlığı altında haber yayınlanmıştır
(Çözüm Sürecinde Yakında Güzel Şeyler Olacak, 2015: 21). Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamalarına yer veren haberde resim
kullanılmamıştır (Şekil 3.2.).
7. 13 Şubat 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde sayfa 22’de “Tarih’i
çağrı Nevruz’da” başlıklı haber yayınlanmıştır (Tarihi Çağrı Nevruz’da, 2015:
22). Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP
heyetinden Sırrı Süreyya’nın çözüm sürecinde ki müzakere sürecinin işleyişi
hakkında konuştukları anlaşılmaktadır. Haber, PKK’nın silahlara Nevruz 2015
tarihinde veda edebileceği vurgusu ile olumlu bir şekilde sunulsa da; HDP
heyetinin İç Güvenlik Yasa Tasarısının geri çekilmesini, sürecin ilerlemesi için
koşul olarak masaya taşıdığı bilgisini de içermektedir.
kullanılan

resimde

sırtları

dönük,

PKK

silahlı

Haber ile birlikte

güçlerinin

resimleri

görülmektedir (Şekil 3.3.). Bu resim ve haberin silahlara veda yönünde öne
çıkarılan olumlu tarafı dikkate alındığında PKK’nın silahlarını alıp gitmek
üzere olduğu algısının uyandırıldığı görülmektedir.
8. 14 Şubat 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Silahlar susuyor”
başlıklı haber yayınlanmıştır (Silahlar Susuyor, 2015: 28). Sayfa 28 den
yayınlanan haberin içeriğinde Kandil ile görüşmeye giden HDP heyetinin
silahların susması yönünde mesajla dönmesi beklentisini taşımaktadır. Haber
ile ilgili olarak resim kullanılmamıştır (Şekil 3.4.).
9. 16 Şubat 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde, “‘Eve Dönüş’ için
bahar takvimi” başlıklı haber birinci sayfadan yayınlanmıştır (Eve Dönüş İçin
Bahar Takvimi, 2015: 1). Haberin içeriği ise “Eve Dönüş’te bahar takvimi”
başlığı altında sayfa 20’de yayınlanmıştır (Eve Dönüş’te Bahar Takvimi, 2015:
20). Haberin içeriğine uygun olarak kullanılan resimde sırtları dönük dört
PKK’lının ileriye doğru bakarken çekilmiş bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 3.5.).
10. 18 Şubat 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Başbakan Davutoğlu’nun: çözüm süreci Kritik aşamada açıklaması” Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.

[04.05.2015]).
11. 18 Şubat 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Selahattin Demirtaş’ın: Öcalan Şartlı silah bırakma çağrısı yaptı açıklaması”
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Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
12. 24 Şubat 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Düşmanlığımızdan
Korkun” başlıklı haber sayfa 20 de yayınlanmıştır (Düşmanlığımızdan Korkun,
2015: 20). Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Türkiye gündemindeki
gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı açıklamalara yer verişmiştir. Haber ile ilgili
olarak yayınlanan resimde Bülent Arınç’ın Başbakanlıkta çekilmiş bir fotoğrafı
yayınlamıştır (Şekil 3.6.). Haberin içeriğine uygun olarak elini tehditkar bir
tarzda ileri doğru uzattığı bir kare kullanılmıştır.
13. 1 Mart 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinin gündemi “Çözüm
Sürecinde” kritik aşama olarak nitelendirilen, PKK’nın silah bırakması için
Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı doldurmuştur. Sabah Gazetesi on bir değişik
başlık altında ve dört değişik sayfasında konuyu değişik aktörlerin açıklamaları
ile haberlerine taşımıştır. Haberin duyurulduğu ana başlık “Silah bırak şimdi
barış zamanı” şeklinde yayınlanmıştır (Silahı Bırak Şimdi Barış Zamanı, 2015:
1).

Haberin birinci sayfadan verilen kısmında İmralı heyeti ile hükümet

kanadından bakanların tokalaşmak için bir birleriyle yarıştığı bir resim karesi
kullanılmıştır (Şekil 3.7.). Her iki tarafında yüzünde ki gülümseme dikkat
çekicidir. Haberin devamı ise sayfa 22 de verilmiştir (Şekil 3.7.a.). Bu haberle
de ilgili olarak yayınlanan resimde İmralı heyeti ve hükümet heyetinin toplantı
halinde ki resmi kullanılmıştır. Resim karesinde Sırrı Süreyya Önderin
Abdullah Öcalan’ın Kandile yollayacağı beyanatı okurken görülmektedir.
Sabah Gazetesinin birinci sayfadan verdiği konu ile ilgili ikinci haber “Çağrılar
güzel şimdi sıra uygulamada” başlığı altında verilmiştir (Çağrılar Güzel Şimdi
Sıra Uygulamada, 2015: 1). Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
gelişmeler ile ilgili değerlendirmesini konu alan haberde Cumhurbaşkanı’nın ön
profilden bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 3.7.). Haberin 23. Sayfa da verilen
devamında ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi tek kare olarak
kullanılmıştır (Şekil 3.7.b.). Bu sayfada Cumhurbaşkanı’nın endişelerine yer
veren bir haber yayınlanmıştır (Önemli Olan Uygulamadır, 2015: 23).
Dolmabahçe görüşmesi ile ilgili olarak yapılan bir diğer haber ise “Darbe gitti,
çözüm geldi” başlığı altında yine birinci sayfada yayınlanan Başbakan
Davutoğlu’nun süreç ile ilgili değerlendirmeleridir (Darbe Gitti Çözüm Geldi,
2015: 1). Haber de Başbakan’ın gülümseyen bir ifade ile halkı selamlarken
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resmedilmiş bir pozu yayınlanmıştır (Şekil 3.7.). Haberin devamı ise sayfa
24’de yayınlanmıştır (Şiddetin Dili Son Bulacak,

2015: 24). Başbakanın

katıldığı Ak Parti Gençlik Kolları Toplantısı esnasında gençleri selamlarken
yayınlanan bir fotoğrafı bu habere eklenmiştir (Şekil 3.7.c.). Dolmabahçe
görüşmeleri ile ilgili olarak Sabah Gazetesi 22. sayfasında süreçte ki diğer
aktörlerin yaklaşımlarını da içeren haberlere yer vermiştir. “Çağrı bölgede
olumlu hava yarattı” başlığı altında yayınlanan haberde Sivil Toplum
Örgütlerinin açıklamalarına yer verilmiştir (Çağrı Bölgede Olumlu Hava
Yarattı, 2015: 22). Haberde Diyarbakır’da ki gelişmeleri televizyondan canlı
yayında izleyip takip eden Diyarbakırlıların resmedildiği bir kare ile
yayınlanmıştır (Şekil 3.7.a.). Yaşanan bu gelişme ile ilgili Sabah Gazetesinin
sayfa 22’den sunduğu diğer bir haber ise “Barışı hep birlikte çok istiyoruz”
başlığı altında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarıdır
(Barışı Hep Birlikte Çok İstiyoruz 2015: 22). Selahattin Demirtaş’ın küçük bir
resmi kullanılmıştır (Şekil 3.7.a.). “Gözyaşları durursa bölgede dinamizm
yaşanacaktır” başlıklı bir diğer haberde ise Van Ekonomi Zirvesinde konuşan
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın
değerlendirmelerine yer verilmiştir (Gözyaşları Durursa Bölgede Dinamizm
Yaşanacaktır, 2015: 22). Bu haber ile ilgili olarak da Van Ekonomi Zirvesine
katılan bakanların resimleri yayınlanmıştır. “Silahları bırakmak huzur
getirecek” başlıklı haber de 22. sayfadan yayınlanmıştır (Şekil 3.7.a.). CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun konu hakkında ki değerlendirilmesi de
yine bu sayfda aktarılmıştır (Silahları Bırakmak Huzur Getirecek, 2015: 22).
Sabah Gazetesinin konu ile ilgili olarak yayınladığı son haber “Bahçeli
açıklamaya ihtiyatlı yaklaştı” başlıklı haberdir (Bahçeli Açıklamaya İhtiyatlı
Yaklaştı, 2015: 22). Kılıçtaroğlu ve Bahçeli’nin açıklamaları ile ilgili olarak
küçük vesikalık resimleri kullanılmıştır (Şekil 3.7.a.).
14. 2 Mart 2015, tarihinde “Kandil’in tavrı sürece aykırı” başlığı altında yayınlanan
haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yer
verilmiştir (Kandil’in Tavrı Sürece Aykırı, 2015: 1). Bu haber ile birlikte
kullanılan resimde Cumhurbaşkanı’nın Suudi Arabistan’da yapacağı görüşme
için uçakla Suudi Arabistan’a giderken gündemi gazetecilere değerlendirdiği
anlaşılmaktadır (Şekil 3.8.). “Kandil’in tavrı süreci tehdit ediyor” başlığı altında
sayfa 20 de yayınlanan haberde (Kandil’in Tavrı Süreci Tehdit Ediyor, 2015:
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20), haberin içeriğine uyumlu olarak birinci sayfada kullanılan resim tekrardan
kullanılmıştır (Şekil 3.8.a.). Sabah Gazetesi “İşte sürecin 3 adımı” başlıklı haber
altında (İşte Sürecin 3 Adımı, 2015: 1), Pervin Buldan’a ait küçük bir resim
kullanılmıştır (Şekil 3.8.). Sayfa 22’de ise “Buldan: Barışa çok yakınız” başlığı
altında haberin devamına yer verilmiştir (Buldan: Barışa Çok Yakınız, 2015:
22). Ancak sayfa 22 de yayınlanan haber karatılmış bir PKK militanının resmi
içerisinde sunulmuştur (Şekil 3.8.c.). Sabah Gazetesi çözüm süreci ile ilgili
“Anneler çocuklarının damatlığını görecek” başlıklı haberi ise sayfa 21’den
yayınlamıştır (Anneler Çocuklarının Damatlığını Görecek, 2015: 21). Bu haber
ile birlikte kullanılan resimde gelişmeleri televizyondan takip eden bölge halkı
kullanılmıştır (Şekil 3.8.b.). Resimde yöresel kıyafetler öne çıkmaktadır. Sayfa
21’de öne çıkan bir diğer haber ise “Lafta Kalmasın” başlığı altında yayınlanan
haberdir (Lafta Kalmasın, 2015: 21). Bu haber ile birlikte, görüş beyanında
bulunan kişilerin resimleri yayınlanmıştır (Şekil 3.8.b.). Sayfa 21’in bir diğer
önemli başlığı ise Abdullah Öcalan’ın açıklamasına dünya basınında nasıl yer
verildiği ile ilgili olarak haber yapılmasıdır (Tarihi Bir Dönemeç, 2015: 21). Bu
haber ile ilgili resim kullanılmamıştır (Şekil 3.8.b.). Sayfa 21 de çözüm süreci
ile ilgili “Böyle bir kepazeliğe şahit olunmadı” başlığı altında (Böyle Bir
Kepazeliğe Şahit Olunmadı, 2015: 21), Devlet Bahçeli’nin tek kare resmi
kullanılmıştır (Şekil 3.8.b.). Sabah Gazetesi sayfa 22’de de süreç ile ilgili olarak
haber

yayınlamıştır.

“Dolmabahçe’nin

şifreleri”

başlıklı

haberde

Dolmabahçe’de buluşan heyetlerin resmi yayınlanmıştır (Dolmabahçe’nin
Şifreleri, 2015: 22). Haberde fotoğrafa yansıyan oturma düzeni ve oturumun
gizli mesajları irdelenmiştir (Şekil 3.8.c.). “Tarihi açıklamayı üç adım
izleyecek” başlıklı 22. sayfada ki diğer bir haberde ise sürecin nasıl ilerleyeceği
konusunda bilgi verilmiştir (Tarihi Açıklamayı Üç Adım İzleyecek, 2015: 22).
Hükümete dayandırılan bilgilendirmede resim kullanılmamıştır (Şekil 3.8.c.).
“2 yıllık takvim 3 koldan dönüş” başlığı altında verilen bir diğer haber de ise
dağ kadrosu ve Türkiye dışında bulunan PKK’lıların nasıl tekrardan topluma
kazandırılacakları ile ilgili bilgi verilmektedir (2 Yıllık Takvim 3 Koldan
Dönüş, 2015: 22). Bu haberde de resim kullanılmamıştır (Şekil 3.8.c.). 22
sayfanın son haberi ise “Kandil: Tarihi çağrı” başlığı altında sunulmuştur
(Kandil Tarihi Çağrı, 2015: 22). Haber için resim kullanılmamıştır (Şekil
3.8.c.).
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15. 12 Mart 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Kapıda nöbet tutan
hocalar gördük” başlığı altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk
kez Rektörlerle yaptığı bir toplantında ki açıklamalarına yer yerilmiştir (Kapıda
Nöbet Tutan Hocalar Gördük, 2015: 22). Haber gazetenin 22. sayfasından
yayınlanmıştır.

Haberin

ana

konusu

çözüm

süreci

olmasa

da

Cumhurbaşkanı’nın, çözüm süreci ile ilgili açıklamalarda da bulunduğu tespit
edilmiştir. Gündemi etkileyen bu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın sürecin ilerleyebilmesi için PKK tarafının adım atmasını gerektiği
mesajlarını verdiği görülmektedir. Bu haber ile ilgili kullanılan resimde
Cumhurbaşkanlığı forsunun takılı olduğu bir kürsü üzerinden Cumhurbaşkanın
konuşma yaptığını gösteren fotoğraf kullanılmıştır (Şekil 3.9.). Haberin
içeriğine uygun olarak seçilen resim ile Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları
desteklenmiştir.
16. 13 Mart 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Çözüm için izleme
heyeti” başlıklı haber sayfa 28’den yayınlanmıştır (Çözüm İçin İzleme Heyeti,
2015: 28). Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP’li
Pervin Buldan’ın mecliste yaptıkları bir görüşme ile ilgili bilgi aktarılmaktadır.
Haber ile birlikte Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın resmi yayınlanmıştır
(Şekil 3.10.).
17. 17 Mart 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Nevruz 2015 öncesi HDP heyetinin İmralı ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. 19 Mart 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Sürecin teminatı
Erdoğan’a güven” başlıklı haber 1. sayfadan yayınlanmıştır (Sürecin Teminatı
Erdoğan’a Güven, 2015: 1). Bu haber ile birlikte Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 3.11.). Beyaz gömlek üzerine kırmızı
kravat taktığı, bu renklerle de Türkiye’yi sembolize ettiği anlaşılmaktadır.
19. 20 Mart 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“Selahattin Demirtaş’ın: “Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır açıklaması”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
20. 22 Mart 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm süreci ile ilgili
Abdullah Öcalan’ın 2015 Nevruzunda açıkladığı silahların bırakılması ve
PKK’nın kongreye gitmesi ile ilgili haberlere yer verilmiştir. Cumhurbaşkanı
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Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” başlıklı
açıklamalarını gazete sayfa 1 de manşetten verilmiştir (Çözüm Süreci Tüm
Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1). Ayrıca bu haberin devamı “78 milyon tümüyle
bu sürece dahil” başlığı altında sayfa 23 de yayınlanmıştır (78 Milyon Tümüyle
Bu Sürece Dahil, 2015: 23). Birinci sayfada verilen ilk başlık ve haber içeriği
ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı’nın Kiew ziyareti dönüşü uçakta basın
mensupları ile yaptığı toplantıda ki açıklamalarına yer verilerek, uçakta basın
mensupları ile çekilmiş bir fotoğrafı kullanılmıştır (Şekil 3.12.). Haberin
devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizli de katıldığı toplu açılış
töreninde ki konuşmalarına da yer verilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın yüzlerce
kişiye hitap ettiği bir kare kullanılmıştır. Rabia selamı ile halkı selamladığı
fotoğraf dikkat çeken bir ayrıntıdır. Açılış törenine katılanların ve meyandın
Türk bayrakları ile süslü olması Nevruzda verilen bir mesaj olarak
değerlendirilmektedir. Haberin 23. Sayfasında verilen devamında da uçakta
basın mensupları ile birlikte çekilmiş resmi ile Denizlide ki açılış töreninde
çekilmiş bir diğer resmi kullanılmıştır (Şekil 3.12.b.). “Barış Nevruzu” başlığı
altında sayfa birden yayınlanan diğer bir haberde de Diyarbakır’da
gerçekleştirilen Nevruz kutlamaları ile ilgili haberlere yer verilmiştir (Barış
Nevruzu, 2015: 1). Bu haberde kullanılan resimde ön planda iki genç kızın zafer
işareti yaparken çekilmiş resimleri yayınlanmıştır (Şekil 3.12.). Resmin geri
planında yakılan Nevruz ateşi ve kalabalık halk kitlesi görülmektedir. Resimde
ki genç kızların ve arkada ki halk kitlesinin sarı, kırmızı, yeşil renkleri
içerisinde ki kıyafetleri dikkat çekmektedir. Bu kıyafet seçimi meydandakilerin
PKK sempatizanlığını ilan etmeleri önemlidir. Bu haberin devamı ise sayfa
20’de “Nevruzda barış ateşi yükseldi” başlığı altında yayınlanmıştır (Nevruz’da
Barış Ateşi Yükseldi, 2015: 20). Sayfa 20 de yayınlanan resimde Nevruz
kutlamalarına katılan 500 bin kişilik kalabalığın resmi yayınlanmıştır (Şekil
3.12.a.). PKK’yı temsilen bir çok sembolün meydanı doldurduğu dikkat
çekmektedir. Ayrıca Abdullah Öcalan’ın mesajını halka duyuran Sırrı Süreyya
Önder’in de resmi yayınlanmıştır (Şekil 3.12.a.). Sırrı Süreyya Önder’in
resminin arkasında görülen Pervin Buldan ve İdris Bakuken’in de boyunlarında
sarı, kırmız, yeşil renklerde atkıların olduğu görülmektedir. Nevruz mesajı ile
ilgili olarak birinci sayfada “Gençleri değil silahları gömelim” başlığı altında
Başbakan Davutoğlu’nun da yaptığı açıklamalara yer verilmiştir (Gençleri
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Değil Silahları Gömelim, 2015: 1). Haberle birlikte Başbakan’ın halkı
selamlayan bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 3.12.). Haberin devamına sayfa 24
de yer verilmiştir, haber devamında bahar şöleninden resim kareleri
kullanılmıştır (Şekil 3. 12.c.).
21. 24 Mart 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde Hükümet ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, çözüm süreci ile ilgili fikir ayrılıkları
olduğuna dair iddialarla ilgili haberler yer almıştır. “Ben bu makama zembille
inmedim” başlıklı haberle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer
verilmiştir (Ben Bu Makama Zembille İnmedim, 2015: 1). Cumhurbaşkanın iki
kolunu açıp herkesi kucaklayan bir algının oluşturulduğu bir resim karesi
kullanılmıştır (Şekil 3.13.). Bu haberle ilişkili olarak “Cumhurbaşkanı’nı daha
fazla bilgilendirmeliyiz” başlığı altında yapılan diğer bir haber bulunmaktadır
(Cumhurbaşkanı’nı Daha Fazla Bilgilendirmeliyiz, 2015: 1). Bu fotoğrafta
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, resmi kullanılmıştır (Şekil 3.13.). Sabah
Gazetesinde öne çıkan bir diğer önemli haber ise Abdullah Öcalan’ın Eşme
Ruhu diye ifade ettiği ve PKK ile TSK’nın işbirliği yaptığı iddiası ile ilgili
gelişmedir (TSK Asla Muhatap Almayacağız, 2015: 1). Bu haberle ilgili resim
kullanılmamıştır.
22. 28 Mart 2015 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Akdoğan: Erdoğan
sürecin orkesta şefi” başlıklı haber sayfa 28’den yayınlanmıştır (Akdoğan,
Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28). Bu haber ile ilgili olarak Akdoğan’ın

küçük bir resmi habere iliştirilerek yayınlanmıştır (Şekil 3.14.).
23. 10 Nisan 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Sırrı
Süreyya Önder’in “Artık Siyasetle görüşüyoruz açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 12 Nisan 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “HDP için oy isteyip
Askere saldırdılar” başlıklı haber sayfa 1 de yayımlanmıştır (HDP İçin Oy İsteyip
Askere Saldırdılar, 2015: 1). Haberin içeriğinde Ağrı’da ağaç dikme etkinliği

sırasında Asker ile PKK’nın çatıştığı, PKK tarafından 5 kişinin öldürüldüğü
askeri kanattan ise yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Haber ile ilgili olarak
kullanılan resimde yüzleri kamufle edilmiş askerlerin silahlı resimleri
yayınlanmıştır (Şekil 3.15.).
25. 13 Nisan 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Hedefleri sandık”
başlıklı haber birinci sayfadan yayınlanmıştır (Hedefleri Sandık, 2015: 1). Bu
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haberle ilişkili olarak da sayfa 24 de “Sürece Pusu” başlıklı ikinci bir haber
daha yayınlanmıştır (Sürece Pusu, 2015: 24). Birinci başlık ile ilgili olarak
Başbakan’ın kongrede gençleri selamlarken gösterildiği bir resim kullanılmıştır
(Şekil 3.16.). Sayfa 24 deki haberde ise haber için 3 adet fotoğraf kullanılmıştır
(Şekil 3.16.a.). Birinci karede haberin içeriğine ilişkin olarak alınan güvenlik
tedbirlerini vurgulayan bir fotoğraf kullanılmıştır. Askeri personel ve araçların
bölgede güvenlik tedbiri aldığı algısını pekiştiren bu resmin yanında Ağrı’da
kepenklerin kapatıldığını gösteren bir kare daha yayınlanmıştır. Bu haberde
kullanılan üçüncü resimde ise Başbakan Davutoğlu’nun çatışmada yaralanan
askerleri ziyaret edip başlarından öptüğü bir fotoğraf seçilmiştir.
26. 22 Nisan 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Özgürlüğün güvencesi
yeni anayasa olacak” başlıklı haber sayfa 26’dan yayınlanmıştır (Özgürlüğün
Güvencesi Yeni Anayasa Olacak, 2015: 26). Bu haber ile birlikte kullanılan
resimde Başbakan Davutoğlu ve AKP’li yetkililerin toplu halde çekilmiş resmi
yayınlamıştır (Şekil 3.17.).
27. 3 Nisan 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Gizli gündemleri
kantonlar üretmek” başlıklı haber sayfa 30’dan yayınlanmıştır (Gizli
Gündemleri Kantonlar Üretmek, 2015: 30). Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın HDP’ye ait seçim beyannamesini değerlendirdiği bu haberde
Yalçın Akdoğan’a ait vesikalık bir fotoğraf kullanılmıştır (Şekil 3.18.).
28. 26 Nisan 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“HDP’den somut adım çağrısı açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 3 Mayıs 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Bölemeyecekler
ayıramayacaklar” başlıklı haber manşetten verilmiştir (Bölemeyecekler
Ayıramayacaklar, 2015: 1). Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili
HDP’yi eleştirdiği bu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halka yaptığı
konuşmayı gösteren bir fotoğraf kullanılmıştır (Şekil 3.19.). Fotoğraf karesinde
yüzlerce kişinin Türk Bayrakları ile Cumhurbaşkanı’nı dinlemek için meydanı
doldurduğu görülmektedir.
30. 17 Mayıs 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“KCK’dan Çözüm süreci açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

159

31. 18 Mayıs 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“HDP

Heyetinin

Kandile

gitmesi”

Sabah

Gazetesi

tarafından

haber

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. 27 Mayıs 2015, tarihinde “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden
“KCK: Korucuları artık hedef almayacağız açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
33. 1 Haziran 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Kandil-Paralel
Pazarlığı var” başlıklı haberi birinci sayfadan yayınlanmıştır (Kandil Paralel
Pazarlığı Var, 2015: 1).

Bu haber ile ilgili kullanılan resimde binlerce

Diyarbakırlının seçim meydanını Türk Bayrakları ile donattığı görülmektedir
(Şekil 3.20.). Bu haber için kullanılan resme ‘Başbakan Davutoğlu, Diyarbakır
mitingini dolduran hınca hınç kalabalığa seslendi’ ifadesi eklenmiştir. Ayrıca
resmin üzerine kendinden emin bir ifade ile duran Başbakanın resmi
yerleştirilmiştir. Yine resmin sol tarafına eklenen ibareler ile verilmek istenen
mesaj güçlendirilmiştir: Biri Türk, biri Kürt ırkçısı. Başbakan Davutoğlu ha
CHP, ha HDP’e biri Türk diğeri Kürt ırkçısı. Bunların ikisi de tek tipçi.
Demirtaş Batı’da sözde Barış güvercini, buraya geldiğinde Kandil’e dönüp artık
yeter indirin silahları diyebiliyor mu? HDP’nin İstanbul, Eskişehir adayları
gelip ahlak abidesi Diyarbakır’ın huzuruna çıkabilir mi? Böyle iki yüzlülere oy
vermeyin. Bunlar Kürt Baasçıları. Bunların zihinleri ve gönülleri parçalı.
Çocukları dağa kaçırıp bize oy vermezseniz çocuklarınızı salmayız diyorlar.
4.2.2.

Makro Yapıya Yönelik Şematik Analiz

4.2.2.a.

Ana Olay ve Sunuş Biçimi

Ana olayların sunumu haber girişi ve haber başlıkları ile yakından ilgilidir. Ana
olay ilk olarak haber başlıklarında, daha sonra da haber girişlerinde rastlanılmaktadır
(İşkar, 2014: 121). İnceleme kapsamında ele alınan Sabah Gazetesinin 01 Ocak
2013–07 Haziran 2015 tarihleri arasındaki haberlerinde yer alan ana olay; Türkiye
hükümeti ile PKK arasında yürütülen terör müzakereleri ve sürece müdahil aktörlerin
yaptıkları açıklamalardır.
Sabah Gazetesinin haber metinlerinde sunduğu bilgilerden; Türkiye ve PKK
arasında yürütülen terör müzakerelerinin ana aktörleri olan Türkiye hükümeti ve
PKK üzerinde çeşitli aktörlerin baskı uyguladığı

görülmektedir.

içerisinde,Türkiye hükümetine ve PKK’ya destek veren,

Süreç

vermeyen unsurların

taraflara farklı şekillerde baskı uyguladığı tespit edilmiştir. Türkiye hükümeti,
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müzakere sürecine başlamaması veya başlayan süreci sonlandırması için başta
muhalefet partilerinin baskısı ile karşılaşmıştır. Hükümet müzakereler sürerken veya
müzakereler durmuş iken; radikal ayrılıkçı Kürt gruplarının, süreci hızlandırma ve
tutuklu PKK-KCK’lıların tutukluluklarının kaldırılması çağrıları ile baskı altına
alınmıştır. Yürütülen müzakere süreci ile ilgili olarak PKK’ya hükümet tarafından
tek yönde yapılan çağrılar olduğu görülmektedir. Türkiye hükümeti, PKK’nın ilan
ettiği; 23 Mart 2013 ateşkesini ve 8 Mayıs 2013 tarihinde başlayan geri çekilme
sürecini yapıcı bir gelişme olarak değerlendirmiştir. Bu sürecin, 9 Eylül 2013
tarihinde durması ve 29 Haziran 2013 Lice olayları ile çatışma ortamına tekrardan
sürüklenmesini temkinli karşılamıştır. Hükümet, müzakereler sürmekte iken
çatışmasızlık ortamının bozmasından dolayı PKK’yı inandırıcı ve güvenilir
bulmayarak süreç içerisinde ki PKK’ya olan güven ilişkisini yitirmiştir.
Hükümet’in yaklaşımını etkileyen 6-7 Ekim 2014 tarihinde HDP’nin çağrısı ile
başlayan Kobani olaylarını protesto gösterileri, tüm Türkiye’de yıkıcı eylemlere
dönüşerek toplamda 88 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu ve bunun
gibi olaylar nedeniyle PKK’nın ateşkes ilanları inandırıcılığını hükümet nezdinde
yitirmiştir. Çözüm süreci ile ilgili olarak PKK’nın bu süreç ile ilgili olarak gizli bir
ajandasının olup olmadığı sorgulanmaya başlanmıştır. Ancak buna rağmen PKK’nın
geri çekilme ilanından sonra Türkiye hükümeti tarafından PKK mensuplarına aktif
bir müdahale ve saldırı yapılmamıştır. İrdelenen süre içerisinde Hükümet kanadının
PKK’ya kalıcı olarak silah bırakma çağrısını sürekli olarak yenilediği görülmektedir.
Kürt siyasi partilerinin de dönem dönem PKK’ya şiddete son verme çağrısı
yaptığı görülmüştür. Kürt siyasi partilerinin iki sebepten dolayı PKK’ya şiddete son
verme çağrısında bulunduğu tespit edilmiştir. İlk olarak PKK ile bağlantıları olduğu
gerekçesi ile yıpratılan kamuoyu imajlarını yenileyerek hükümet karşısında güç
kazanma gayreti içerisinde oldukları görülmektedir. Kürt siyasetinin, yasal sol
partilerinin yarattığı algı, Kürt sorunun siyaset aracılığı ile yeniden, yasal yoldan
mücadele alanına döndürülmesi çabası olarak değerlendirilebilinir . Ancak hükümet
PKK şiddete son vermeden ve de silahları bırakma konusunda ciddi adımlar
görmeden bu partilere karşı adım atmakta isteksiz görülmektedir. Yasal Kürt siyasi
partilerinin süreç içerisinde Kandil ile paralel tutum almaları ve PKK güdümünde
hareket etmeleri, Hükümet nezdinde itibar kaybetmelerine neden olmuştur. Bu
nedenle Kürt siyasi partileri sürekli olarak PKK’ya şiddete son verme çağrısında
bulunarak yaratılan bu algıyı değiştirme girişimlerinde bulunmuşlardır. İkinci sebep
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olarak ise Kürt Siyasi sol partileri,

PKK’nın şiddet eylemlerinin, Kürdistan’ın

bağımsızlığına veyahut öz-yönetim dedikleri federatif özerkliğine ulaştırabilecek
yasal demokratik çözüm sürecine zarar verdiğini düşünmeye başlamışlardır. Ancak
gerek kamuoylarının oturduğu ortak taban gerekse yasal Kürt siyasi partileri ile
PKK’nın organik ilişkileri, bu düşüncelerin yüksek perdeden dile getirilmesini
engellemiştir. Sabah Gazetesinin ana olayı sunuş biçiminin şematik gösterimi
aşağıda sunulmuştur. Aşağıda görüldüğü gibi Sabah Gazetesi, Türkiye ile PKK
arasında yürütülen terör müzakerelerini aktarırken, müzakere sürecinin aktörleri
etrafında haber metinlerini biçimlendirmiştir.
Sabah Gazetesinde; 2013 yılı içerisinde yayınlanan çözüm süreci ile ilgili ana
olaylarının sunuluş şekli:
1. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İmralı’nın çözüm süreci ile ilgili görüştükleri
haber yapılmıştır. Bu bağlamda, İmralı ile Kürt siyasetçilerinin yaptıkları
görüşme kaleme alınmıştır (İmralı’da Üç ziyaretçi, 2013:1).
2. PKK ile yürütülen çözüm süreci girişimlerini bloke etmek açısından PKK’nın
yurt dışında yaşayan

üç bayan yöneticisin infazı hakkında ki haber

yayınlanmıştır (Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1).
3. Fransa’da öldürülen üç PKK’lı kadının cenaze töreni haber yapılmıştır. Bu
ölümlere rağmen barış sürecinin önemi ve devamlılığı konu edilmiştir
(Hepimiz Barışız, 2013: 1).
4. Çözüm süreci açısından önemli bir gelişme olan ana dilde savunmanın
yasallaşması haber olarak yayınlanmıştır. (Ana Dilde Savunma Sille Tokat
Yasalaştı, 2013: 1).
5. Çözüm sürecine halkın verdiği desteği yansıtmak açısından, hükümet destekli
kamuoyu araştırması haber olarak yayınlanmıştır (En Büyük Destek
Diyarbakır’dan, 2013: 1).
6. Şehit aileleri ve eşlerinin çözüm sürecine destek olduğunu gösteren haber
yayınlamıştır (Şehidime Koşup Müjde Veririm, 2013: 1).
7. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakıp ateşkes yapması
gerektiğini öne çıkardığı haber yayınlanmıştır (Önce Eller Tetikten
Çekilecek, 2013: 1).
8. İmralı ile görüşmeye giden heyetin, görüşme sonrası yaptığı basın
açıklamasına yer verilmekle birlikte, İmralı ziyareti öncesi heyet ile görüşen
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MİT’in heyete yaptığı uyarılara da yer verilmiştir (Kan-Diline Son Verin,
2013: 1).
9. Başbakan Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili görüşleri aktarılmıştır
(Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1).
10. PKK’nın elinde tuttuğu kamu görevlilerini serbest bırakması ile ilgili haber
ile Galatasaray Futbol takımının yurda dönüşü ilişkilendirilerek haber olarak
sunulmuştur (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1).
11. İmralı heyetinin üçüncü İmralı ziyareti ile ilgili Diyarbakır’da doğan beklenti
ile ilgili haber yayınlanmıştır (Diyarbarış, 2013: 1)
12. İmralı Heyeti ile iletilen Abdullah Öcalan’ın mesajı 21 Mart 2013
Nevruzunda Diyarbakır’da halka okunmuştur (PKK Çekiliyor, 2013: 1).
13. İmralı ile görüşen heyetin basın açıklaması haber olarak yayınlanmıştır
(İmralı’ya Giden Dördüncü Heyette Ayni İsimler, 2013:1).
14. Akil İnsanlar Komisyonun kurulması ile ilgili haber yayınlanmıştır (63
Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1).
15. Hükümet yanlısı Belediyelerin teröre bulaşma ihtimali olan çocukları müzik
ile şiddetten uzaklaştırma yolunda attığı adımlar haber olarak yayınlanmıştır.
Haberin devamında çözüm süreci komisyonu ile ilgili haberlere de yer
verilmiştir (Meclis’te Çözüm Süreci Komisyonu Kuruldu, 2013: 1).
16. PKK-KCK mensuplarının serbest kalmasına yardımcı olabilecek dördüncü
yargı paketi ile ilgili haber yayınlanmıştır (4. Yargı Paketi Mecliste Kabul
Edildi, 2013: 1).
17. İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın; İmralı heyeti ile PKK’ya
ilettiği mesaj haber yapılmıştır (Ertelemeyin Çıkıp Gidin, 2013: 1).
18. PKK’nın Türkiye’den hangi tarihte çekileceklerini ilan ettiği haber
yayınlanmıştır (PKK, 8 Mayısta Çekiliyor, 2013: 1).
19. PKK’nın Türkiye sınırları dışına çekilmesi ile ilişkili olan haberde 1999
yılında Türkiye’ye dönen Seydi Fırat’ın açıklamalarına yer verilmiştir
(Bugün Olsa Dağa Çıkmam, 2013: 1).
20. Çözüm sürecinde hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dönemde patlak veren Gezi
olayları ele alan bir haber yayınlanmıştır (Çevreci Kardeşler Gelin
Konuşalım, 2013: 1). Altıncı İmralı ziyareti haberle bütünleştirilmiştir
(İmralı’ya 6. Heyet, 2013: 1).
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21. Çözüm süreci kapsamında devam eden İmralı ziyaretlerinin yedincisi haber
olarak yayınlanmıştır (BDP’li Demirtaş İle Buldan İmralı’da, 2013: 1).
22. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifi ile kurulan Akil İnsanlar
Heyetinin 81 ili kapsayan çözüm süreci konulu çalışmasının sonuç raporunun
sunulduğu toplantının haberi yayınlanmıştır (Türkiye Hazır, 2013: 1).
23. Lice’de devam eden Karakol İnşaatını engellemek için halkın yaptığı eylem
ile ilgili sıcak gündem (İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin Dört Müfettiş
Görevlendirdi, 2013: 1) ile Sabah Gazetesinin PKK’a ile mücadelede devletin
gayrı meşru yolar kullandığı dönemlerden kalma tetikçilerinden birinin
öldürüldüğü haber yayınlanmıştır (Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz, 2013: 1).
24. İmralı Heyetinin, PKK’nın yürütme organı olan Kandil dağında bulunan
yetkilileri ile yaptıkları toplantı hakkında haber yayınlanmıştır (BDP Çözüm
Sürecinde Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27).
25. PKK’da çözüme yönelik yapılan yönetim değişikliği ile ilgili haber
yayınlanmıştır (Kandil’de Çözüm Yapılanması Oldu, 2013: 25).
26. Çözüm süreci açısından önem arz eden İmralı ziyaretlerinin sekizincisi
hakkında haber yayınlanmıştır (İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok, 2013:
24).
27. 23 Temmuz 2013 tarihli Kürt Ulusal Konferansı, ön hazırlık toplantısı
öncesinde konuşan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanın
açıklamaları yayınlanmıştır (Konferanstan Önce Çekilme Hızlansın, 2013:
22).
28. PKK yöneticisi Cemil Bayık’ın çekilmenin devam edebilmesi için 1 Eylül
2013 tarihine kadar hükümet tarafından beklentileri olduğunu anlatan haber
yayınlanmıştır (Bayık 1 Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013: 23).
29. BDP heyetinin, 9. Kez İmralı ziyareti ile ilgili haber yayınlanmıştır (BDP
Heyeti 9. Kez İmralı’ya Gitti, 2013: 26).
30. PKK’nın çekilmeyi durdurması ile ilgili haber ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın değerlendirmeleri yayınlanmıştır (Dün Dış Bugün İç Güvenlik
Çekilmemenin Beş Nedeni, 2013: 24).
31. İmralı da bulunan Abdullah Öcalan ile onuncu kez yapılan görüşme ile ilgili
haber yayınlanmıştır (BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü, 2013: 24).
32. Abdullah Öcalan’ın 11. İmralı ziyareti ile ilgili verdiği mesaj haber olarak
yayınlanmıştır (Öcalan Zelzele Dindi, 2013: 18).
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33. Halkların Demokratik Partisinin kurulması ile ilgili makale haber olarak
yayınlanmıştır (Övür, HDP Kongresi Ve Barikat Siyaseti, 2013: 22).
34. 13 Kasım 2013 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan İmralı ziyaretleri ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
35. Diyarbakır’da Mesut Barzani’nin de katıldığı Diyarbakır buluşması ile ilgili
haber yayınlanmıştır (Biz Kardeşiz, 2013: 1)
36. TBMM’de Kürdistan tartışması ile ilgili yaşanan kavga ile ilgili haber
yayınlanmıştır (Kürdistan Kavgası, 2013: 23).
37. Abdullah Öcalan İle İmralı heyetinin, İmralı heyeti ile yürüttüğü çalışmaları
esnasında çekilmiş resimlerine yer verilmiştir. (21 Aralık 2013; s.22)
Sabah Gazetesinde; 2014 yılı içerisinde yayınlanan çözüm süreci ile ilgili a
olaylarının sunuluş şekli:
1. BDP-HDP heyetinin İmralı ile görüşmesi aktarılmıştır, Abdullah Öcalan’ın
heyet aracılığı ile ilettiği 17 Aralık Operasyonlarının çözüm sürecine yönelik
olduğuna dair mesajı aktarılmaktadır (Operasyon’da Hedef Süreç, 2014: 20).
2. Abdullah Öcalan’ın Kürdistan Bölgesi Lideri Mesut Barzani’ye gönderdiği
mektup yayınlanmıştır (Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014: 26).
3. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’ın Sorgu
görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Demokratik Özerklik
Tartışmaları”

ile

ilgili

gelişme

Sabah

Gazetesi

tarafından

haber

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Üniversiteye Kürdoloji
Kütüphanesi”

ile

ilgili

gelişme

Sabah

Gazetesi

tarafından

haber

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. Başbakan Erdoğan ile çözüm süreci kapsamında karşı karşıya gelen
Feytullah Gülen’in sürece verdiği zarar ile ilgili haber aktarılmaktadır (Gülen
Örgütü Kürt Düşmanı, 2014: 1).
7. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK davasında ilk
tahliye” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır”
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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8.

“Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Türk Dil Kurumundan
Türkçe-Kürtçe sözlük” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah
Öcalan’ın tutukluluk koşulları ile ilgili çıkardığı karar ile ilgili haber
yayınlanmıştır (AİHM: İmralı’da Koşullar Uygun, 2014: 1-23).
10. Diyarbakır’da Kalabalık bir halk kitlesinin katılımı ile kutlanılan çözüme
devam mesajı içeren Nevruz kutlamaları ile ilgili haber yayınlanmıştır
(Çözüme Devam Nevruz’u, 2014: 1-21).
11. MİT kanununda öngörülen değişiklik ile ilgili haber yayınlanmıştır (MİT’e
Meclis Denetimi, 2014: 24).
12. Jandarma faaliyet raporu ile çözüm sürecinin şehit sayında yarattığı olumlu
tablo (İşte Barış ve Huzur, 2014: 1) ile BDP ve HDP’nin meclis çatısı altında
grup oluşturması haber olarak yayınlanmıştır (BDP’liler HDP’ye Katılma
Kararı Aldı, 2014: 26).
13. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “17. İmralı Ziyareti” ile
ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. BDP ve HDP’nin, HDP çatısı altında birleşerek tek bir parti altında
çalışmaya karar vermesi haber olarak yayınlanmıştır (HDP 27 Vekille
Mecliste, 2014: 20).
15. PKK’nın 18 yaş altında ki çocukları dağa kaçırması ve ailelerin bu olaylar
üzerine BDP’li Diyarbakır belediyesi önünde başlattıkları eylemler haber
olarak yayınlanmıştır (Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22).
16. PKK tarafından oğlu kaçırılan bir annenin acı dolu hikayesi anlatılmaktadır
(5 Ev Değiştirdim Kurtaramadım, 2014: 1).
17. Hükümetin çözüm sürecinin ileri götürülmesi ile ilgili ele aldığı altı kritik
başlık haber olarak yayınlanmıştır (Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik
Adım, 2014: 19).
18. Çözüm süreci kapsamında sürecin hangi başlıklar altında devam edeceğini
gösteren hükümete ait yaklaşım haber olarak yayınlanmıştır (Hayata Eve
Siyasete Dönüş, 2014: 31).
19. PKK’nın terörü bir araç olarak kullandığının manşetlere taşınması haber
olarak yayınlanmıştır (Astsubay Yaralı 1 Terörist Öldü, Genelkurmay
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Licey’i Saat Saat Anlattı, 2014: 1). Hükümet tarafının ise her şeye rağmen
çözüm süreci için çalışan taraf olduğunun sunulması haberlere konu
edilmiştir (Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan Yasal Düzenleme
Yorumu, 2014: 24).
20. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı (HDP’nin
Köşk Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22) ve Hükümetin çözüm süreci
kapsamında silahların 2 yıl içerisinde bırakılmasına yönelik çalışması haber
olarak yayınlanmıştır (İki Yıl İçinde Silahlara Veda, 2014: 22).
21. İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın çözüm sürecinde hükümetin atacağı yeni
adımlar ile ilgili açıklaması haber olarak yayınlanmıştır (Çözümde Tarihi
Adım, 2014: 24).
22. Çözüm Süreci Tasarısın, TBMM’de oylanarak yasalaşması haber olarak
yayınlanmıştır (Barış Senedi Meclisten Geçti, 2014: 1).
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK Ana Davada Tutuklu
Kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “20. İmralı görüşmesi”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Mahmur Kampına
saldıran İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile ilgili” gelişme Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
26. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Irak Kürdistan Bölgesel
Başkanı Mesud Barzani’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ile ilgili
yayınladığı tebrik mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
27. Başbakan Davutoğlu’nun başkanlığında kurulan 62. Hükümet Programı
haber olarak yayınlanmıştır (Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1).
28. “Çözüm Süreci” kapsamında “Abdullah Öcalan’a ait “süreci çeşitli
sıkıntılara rağmen sürdürüyoruz mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. Yasa dışı Kürtçe eğitim veren okul açama girişimi ve yasal müdahale haber
olarak yayınlanmıştır (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24).

167

30. PKK ile Paralel yapı arasında ki yasadışı ilişkinin belgeler ile sunulması.
Türkiye devletinin Suriye’de saldırı altında olan Kürtlerinde hamisi
olduğunun mesajının verilmesi, haber olarak yayınlanmıştır (Paralel- PKK
Şer İttifakı, 2014: 1).
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Öcalan’ın ‘bütün Kürtleri
direnişe çağırıyorum’ mesajı” ile “PKK-KCK’nın ateşkese son verebiliriz
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Çözüm süreci” ile ilgili atılacak adımların Bakanlar Kurulundan geçirilmesi
yayınlanmıştır (Dağdan Dönüş İçin Özel Kurul Geliyor, 2014: 28).
33. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç halinde, Irak ve Suriye’de kullanılmasına
yönelik teskere haber olarak yayınlanmıştır (Teskere Çözümü Garantiye
Aldı, 2014:1). Kobani’de yaşanan olayların Kürt tarafı tarafından çözüm
süreci ile ilişkilendirilmesi haber olarak yayınlanmıştır (Öcalan Çözümü
Kobani’ye Şartladı, 2014: 22).
34. HDP’nin Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Koboni meselesi
nedeni ile protesto etmeye çağırması bu çağrının ardından yaşanan
gelişmeler haber olarak yayınlanmıştır (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban,
2014: 18).
35. Koban’i meselesi nedeniyle Türkiye genlinde yaşanan olaylar haber olarak
yayınlanmıştır (Dikkat Gizli Eller Devrede, 2014: 1).
36. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “PKK-KCK’nın Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları” Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
37. Akil İnsanlar Heyeti ile Dolmabahçe çalışma ofisinde buluşan Başbakan
Davutoğlu’nun

gündem

ile

ilgili

değerlendirmeleri

haber

olarak

yayınlanmıştır (Bu Coğrafyanın En Önemli Projesi, 2014: 1).
38. Çözüm süreci kapsamında Hükümet, HDP ve PKK arasında yürütülen
müzakereler ile ilgili gelişme detayları haber olarak yayınlanmıştır (Yol
Haritasına 4 Şart, 2014: 24).
39. Hakkari’de üç askerin şehit edilmesi (Kalleş Pusuda Üç Şehit Verdik,
2014:1) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemi değerlendirmesi haber
olarak yayınlanmıştır (Sınırlarda Büyük Oyun, 2014: 1).
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40. Hükümetin şiddete müsaade etmeyeceğinin mesajının verilmesi (Süreci
Bitiren Biz Olmayacağız, 2014: 23) ve PKK’nın şiddeti bir araç olarak
kullanan bir örgüt olduğunun sunulması haber olarak yayınlanmıştır (Hain
Saldırının Failleri Yakalandı, 2014: 23).
41. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’nin Halkı tekrardan
sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
42. PKK’nın Astsubay Nejdet Aydoğdu’yu şehit etmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29).
43. Çözüm Sürecinde Hükümet kanadının yaşanan şiddet olayları nedeniyle
politika değişikliğine gideceğinin duyurulması ile ilgili haber yayınlanmıştır
(Çözüm İçin Sürece Format Atılıyor, 2014: 23).
44. Hükümet ile HDP tarafının çözüm sürecinin yeni olgularını görüşmesi
yayınlanmıştır (Önce Kamu Düzeni Ve Tam Eylemsizlik, 2014:1).
45. Başbakan Davutoğlu’nun açıklaması yayınlanmıştır (İki Yalanlama, 2014: 1)
46. Selahattin Demirtaş’ın süreç ile ilgili önerileri haber olarak yayınlanmıştır
(Çözümde Karşılıklı Adımlar Hızlanacak, 2014: 24).
47. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “CHP Genel Başkanının
Diyarbakır ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. Abdullah

Öcalan’ın

Nevruz

2015’e

yönelik

mesajı

haber

olarak

yayınlanmıştır. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Türk-Kürt Kardeşliği
konusunda ki konuşması haber olarak yayınlanmıştır (Milliyetçiliği Savunan
Ayrımcılık Yapamaz, 2014: 18).
49. Silahların bırakılması yönünde izlenecek görüşme süreci hakkında ki
gelişmeler haber olarak yayınlanmıştır (Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi,
2014: 17).
50. İmralı heyeti ile Başbakan Davutoğlu başkanlığında yürütülen çözüm süreci
hakkında ki toplantı, haber olarak yayınlanmıştır (İmralı Taslağına Öncelik
Ayarı, 2014: 20).
51. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay’ın açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Sokağa Çağırmak Kabul Edilemez, 2014: 23).
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52. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Cemil Bayık’ın Silah
bırakmak ölüm demektir” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
53. Başbakan Davutoğlu’nun açıklamaları (Olumlu Bir Atmosfer Var, 2014: 1)
ve Başbakan Yardımcı Yalçın Akdoğan (Silahsız Siyasetin Işıkları Göründü,
2014: 1) açıklamaları ile HDP heyetinin görüşmesi hakkında bilgi, haber
olarak yayınlanmıştır (Silahsız Siyaset İçin Işık Göründü, 2014: 22).
54. Yalçın Akdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti ve açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014: 26).
55. Hüda-Par Partisi mensubu üç kişinin öldürülmesi ile ilgili olay haber olarak
yayınlanmıştır (Karanlık Ele Dikkat, 2014: 1).
56. Başbakan Davutoğlu’nun Cizre’de yaşanan olaylar ile Paralel Yapı arasında
kurduğu ilişki yayınlanmıştır (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1).
Sabah Gazetesinde; 2015 yılı içerisinde yayınlanan çözüm süreci ile ilgili ana
olaylarının sunuluş şekli:
1. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan’ın af talebi yok açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. Cizre’de izinsiz gösteri esnasında 12 yaşında ki bir çocuğun öldürülmesi
haber olarak yayınlanmıştır (Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22).
3. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015 de ki görüşmesi”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “23 Ocak 2015’de Kadil
ile HDP heyetinin görüşmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Hükümetin 6-7 Ekim
2014 olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları yayınlanmıştır
(Çözüm Sürecinde Yakında Güzel Şeyler Olacak, 2015: 21).

170

7. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP heyetinin görüşmesi haber
olarak yayınlanmıştır (Tarihi Çağrı Nevruz’da, 2015: 22).
8. HDP heyeti ile Kandil arasında yapılacak olan görüşmeler ile ilgili
Hükümetin beklentileri yayınlanmıştır (Silahlar Susuyor, 2015: 28).
9. Hükümet kanadının silahları bırakma çağrısı beklentisi ve ardından
atılacak demokratik düzenlemeler ile ilgili adımların aşamaları haber
olarak yayınlanmıştır (Eve Dönüş’te Bahar Takvimi, 2015: 20).
10. “Çözüm

Süreci”

kapsamında

gündeme

etki

eden

“Başbakan

Davutoğlu’nun: Çözüm süreci Kritik aşamada açıklaması” Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
11. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan Şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015].
12. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Düşmanlığımızdan Korkun, 2015: 20).
13. HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Dolmabahçe
görüşmesi ile Silahların Bırakılması konusunda mutabakata varması ile
ilgili haberlere yer verilmiştir (Silahı Bırak Şimdi Barış Zamanı, 2015: 1)
14. Dolmabahçe

görüşmelerinin

ardından

tarafların

süreçle

ilgili

değerlendirmeleri haber olarak yayınlanmıştır (Kandil’in Tavrı Sürece
Aykırı, 2015: 1).
15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Kapıda Nöbet Tutan Hocalar Gördük, 2015: 22).
16. İzleme heyetinin oluşturulması ile ilgili HDP’li Pervin Buldan İle
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın görüşmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Çözüm İçin İzleme Heyeti, 2015: 28).
17. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Nevruz 2015 öncesi
HDP heyetinin İmralı ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın İzleme Heyeti ile ilgili
açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Sürecin Teminatı Erdoğan’a
Güven, 2015: 1).
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19. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “ Selahattin Demirtaş’ın:
“Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
20. Abdullah Öcalan’ın

Nevruz

açıklaması

ve

bu konu ile

ilgili

Cumhurbaşkanının değerlendirmeleri ile ilgili haberler yayınlanmıştır
(Çözüm Süreci Tüm Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1)
21. Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında çözüm süreci ile ilgili olarak
ortaya çıkan görüş ayrılıkları (Ben Bu Makama Zembille İnmedim, 2015:
1)

ile

sürecin

yumuşatılması

(Cumhurbaşkanı’nı

Daha

Fazla

Bilgilendirmeliyiz, 2015: 1) haber olarak yayınlanmıştır. TSK’nın, “Eşme
Ruhu”

açıklaması

ile

ilgili

duyduğu

rahatsızlık

haber

olarak

yayınlanmıştır (TSK Asla Muhatap Almayacağız, 2015: 1).
22. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28).
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Sırrı Süreyya Önder’in
“Artık Siyasetle görüşüyoruz açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. HDP’ye silah zoru ile oy toplama çalışması içerisinde olan PKK’lı grup
ile Askerin silahlı çatışması haber olarak yayınlanmıştır (HDP İçin Oy
İsteyip Askere Saldırdılar, 2015: 1).
25. Başbakan Davutoğlu’nun 11 Nisan 2015 tarihinde PKK çıkan çatışma ile
ilgili değerlendirmeleri (Hedefleri Sandık, 2015: 1), İçişleri Bakanlığının
olayla ilgili açıklamaları yayınlanmıştır (Sürece Pusu, 2015: 24).
26. Ak

Partinin

seçim

beyannamesinin

açıklanması

haber

olarak

yayınlanmıştır (Özgürlüğün Güvencesi Yeni Anayasa Olacak, 2015:26).
27. Başbakan Yrd. Yalçın Akdoğan’ın HDP’nin seçim beyannamesini
değerlendirmesi yayınlanmıştır (Gizli Gündemleri Kantonlar Üretmek,
2015: 30).
28. “Çözüm süreci” kapsamında gündeme etki eden “ HDP’den somut adım
çağrısı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır
(Bölemeyecekler Ayıramayacaklar, 2015: 1).
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30. “Çözüm süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK’dan çözüm süreci
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Çözüm süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP Heyetinin
Kandile gitmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Çözüm süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK: Korucuları artık
hedef almayacağız açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
33. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır mitinginde 7 Haziran 2015
seçiminden sonra süreci nasıl yönlendireceklerine dair açıklamaları haber
olarak yayınlanmıştır (Kandil Paralel Pazarlığı Var, 2015: 1).
4.2.2.b.

Ardalan ve Bağlam Bilgisi

Ardalan bilgisi inceleme konusu olayların politik ve sosyal yönünü
oluşturmaktadır. Ardalan bilgisi bağlamdan farklı olarak gerçek olayların tarihini ve
bu olayların bağlamlarını da içerebilmektedir. Olay öncesi yaşanan gelişmeler, ana
olayı anlaşılır kıldığından önemli olarak değerlendirilmektedir (İşkar, 2014: 124).
Sabah Gazetesinde konu ile ilgili 01 Ocak 2013 – 07 Haziran 2015 tarihleri
arasında yapılmış haberlerde, ardalan ve bağlam bilgisine ilişkin örnekler aşağıda
sunulmuştur. Türkiye hükümeti ile PKK arasında yürütülen terör müzakerelerinin ilk
görüşmeleri 2005 ve 2009 yılı içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatının girişimleri ile
başlatmıştır. Sabah Gazetesi 03 Ocak 2013 tarihli “İmralı’da Üç Ziyaretçi” başlıklı
haberinde konunun ardalan bilgisini ve bağlam ilişkilerini; ilk görüşmelerin yapıldığı
2005-2009’li yıllardan 2013’e kadar olan süreci inceleyerek ele almıştır. Sabah
Gazetesi, PKK ile müzakerelerin ilk olarak 2005’Ii yılların başında Milli İstihbarat
teşkilatının yürüttüğü gizli bir faaliyet olarak başlattığını işaret etmiştir. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifi ile 2009 yılına kadar geliştirilen görüşmelerin
kısmen başarıya ulaşarak, 2013 sürecinin hazırladığını belirtir. 2009 yılında Mahmur
Kampından Türkiye’ye geri dönen PKK mensupları ile örtülü ateşkes süreci ve her
iki taraf arasında ki halk desteği üzerinde ki mücadele de haberlere konu
edilmektedir.
Sabah Gazetesi, 22 Mart 2013 tarihli haber metninde, PKK’nın silah bırakıp geri
çekilmesinin müzakerelere olumlu etkisinden bahseder. Sürmekte olan çözüm
sürecinin devam etmesi ve başarıya ulaşması açısından bu gelişme ön koşuldur. Bu
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girişimlerin başarısız olunması durumunda siyasi kazanç elde etmek amacıyla
müzakere sürecine hükümetin verdiği desteğin kesilmeyeceği ancak şekil
değiştireceği mesajı verilmektedir. Gazetenin yukarıda belirttiği tarihsel süreçten
sonra müteakip paragraflarda aktardığı PKK’nın sürdürülebilir bir mücadelesinin
kalmadığı iddialarını içeren ardalan bilgileri ile süreç ile ilişkili gelişmelerin bağlam
ilişkileri aşağıda irdelenmiştir.
Sabah Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan ardalan-bağlam ilişkileri:
1. “İmralı’da Üç Ziyaretçi” başlıklı haberde bağımsız Milletvekili Ahmet Türk,
BDP’li Ayla Akad ve bir Avukat’ın, Abdullah Öcalan’la Yaklaşık beş saat
görüştüğü aktarılmaktadır (İmralı’da Üç ziyaretçi, 2013:1). Haberin
içeriğinde PKK’ya silah bıraktırmak için MİT ile İmralı arasında başlayan
görüşmelerin daha ileri bir aşamaya doğru geliştiğine değinilerek, İmralı
heyeti olarak adlandırılan bir heyetin Abdullah Öcalan ile görüştüğü haber
olarak sunulmuştur. Ardalanda 2005 yılından beri devam etmekte olan
Abdullah Öcalan-Mit görüşmelerine vurgu yapılarak yaşanan bu yeni gelişme
ile Kürt sorunun çözümüne yönelik oluşturulan, İmralı heyeti adı altında ki
Kürt siyasetçiler arasında süreç ile ilgili bağlam ilişkisi kurulmuştur. Habere
ilişik sunulan Mit Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili açıklamalara eklenen
‘Fidan: Öcalan İle Konuşuyoruz’ idadesi ile Mit Müsteşarlığı ve İmralı
arasında ki bağlam ilişkisine yer verilmiştir.
2. “Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz” başlıklı haberde PKK’ya silah bıraktırma
sürecinin hızlandığı bir dönemde, Paris’te Abdullah Öcalan’a yakın üç
önemli kadının, kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesine yer verilmiştir
(Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1). Haber yayımlanırken ‘Ya Kürt ya
Türk ergenekonu ya da gizli servis’ ifadesi yerleştirilerek meydana gelen
olayın, çözüm süreci taraflarının gayretlerine, zarar vereme niyeti içerisinde
olan kişiler tarafından yapılmış olabileceği mesajı verilerek; ardalanda çözüm
sürecine

zarar

vermek

isteyen

odakların

bulunduğuna

dair

vurgu

yapılmaktadır. Ayrıca haberin alt kısmına ‘Erdoğan: İnfaz veya Provokasyon’
yazan bir yazı eklenerek yaşanan infazlarla ilgili hükümetin veyahut Türkiye
Cumhuriyetinin sorumluluğu olmadığı vurgusu yapılarak süreçle ilgili
yürütülen olumlu çalışmaların zarar görmemesi için hükümet kanadının
gayretini gösteren bir bağlam ilişkisi kullanılmıştır.
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3. “Hepimiz Barışız” başlıklı haberde Fransa’da öldürülen üç PKK’lı kadına
düzenlenen cenaze töreni haber olarak yayınlanmıştır (Hepimiz Barışız, 2013:
1). Bu ölümlere rağmen barış sürecinin önemi ve devamlılığı konu edilerek
aradalanda çözüm süreci ile ilgili olarak kararlı bir duruşun olduğu
belirtilmiştir .
4. “Anadilde Savunma “Sille Tokat Yasalaştı” başlıklı haberde çözüm süreci
açısından önemli bir gelişme olan ana dilde savunmanın yasallaşması haber
olarak yayınlanmıştır (Ana Dilde Savunma Sille Tokat Yasalaştı, 2013: 1).
Habere kullanılan haber girişinde, ‘Anadilde Savunma hakkı veren tasarı
mecliste kavgalı gürültülü geçti. Görüşmeler sırasında MHP, HDP ve CHP
birbirine girdi’ cümlesi ile çözüm sürecinin samimi destekçisi olarak sadece
AKP’nin öne çıkartıldığı bu yaklaşımla AKP ile süreç arasında bağlam
ilişkisi kurulduğu görülmektedir.
5. “En büyük destek Diyarbakır’dan” başlıklı haberde çözüm sürecine halkın
verdiği desteği yansıtmak açısından hükümet destekli kamuoyu araştırması
haber yapılmıştır (En Büyük Destek Diyarbakır’dan, 2013: 1). Dalmış’ın
yaptığı tespitler hükümete destek olunması gerektiği mesajını vermektedir.
Bu anket ile birlikte ardalanda hükümetin sürecin kontrolü yönünde
kamuoyunu kazanmak açısından hareket ettiği görülmektedir.
6. “Şehidime koşup müjde veririm” başlıklı haberde şehit aileleri ve eşlerinin
çözüm sürecine destek olduğunu gösteren bir haber yayınlamıştır (Şehidime
koşup müjde veririm, 2013: 1). Türkiye açısından çok önemli ve kutsal bir
konu olan şehitlerin aileleri tarafından sürece destek olunduğu yönündeki
haber ile ardalanda süreç için ilerde engel oluşturabilecek şehit yakınlarının
tepkisinin azaltılmasına yönelik bir haber yayınlamıştır. Habere eklenen
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘silahlar gömülecek, siyaset konuşacak’
açıklaması ile çözüm sürecinde ki ana aktörün kim olduğuna yönelik bağlam
ilişkisi kurulmuştur.
7. “Önce tetikten eller çekilecek” başlıklı haber de Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakıp ateşkes yapması gerektiğini öne çıkardığı
haber yayınlanmıştır (Önce Eller Tetikten Çekilecek, 2013: 1). Haberde
Başbakan’ın güçlü ifadeler ile sürecin kontrolünü elinde tuttuğu mesajı
verdiği

görülerek

ardalanda

sürecin

mimarı

olarak

sunulmaktadır.

Başbakan’nın ‘çözüm sürecinin ikinci aşamasında terör örgütünün baharda
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silahsızlanmaya başlaması hedefleniyor’ açıklaması ile süreç ile alakalı
bağlam ilişkisi kurduğu görülmektedir.
8. “Kan-Dil’ine son verin ” başlıklı haber de İmralı ile görüşmeye geden
heyetin, görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasına yer verilmekle birlikte
heyet ile İmralı ziyareti öncesi görüşen MİT’in heyete yaptığı uyarılara da yer
verilmiştir (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1). Haber girişi olarak kullanılan
‘İmralı- Mit görüşmelerinde Öcalan’a toplumu rahatsız edecek söylemlerden
uzak durması söylendi’ cümlesinden de görüleceği üzere ardalanda
yaratılmak istenen algının sürecin devletin kontrol ve denetimi altında
yürütüldüğüne yöneliktir. Haberde, HDP heyeti ve İmralı’nın da süreçte bir
rolünün olduğu emareleri görülmektedir. Mit’in, HDP heyetini uyarmış
olması Mit ile HDP-İmralı arasındaki bağlam ilişkisini göstermektedir.
9. “Erdoğan’dan Çifte Uyar” başlıklı haber de Başbakan Erdoğan’ın çözüm
süreci ile ilgili görüşleri aktarılmıştır (Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1).
BDP’yi uyararak, sivil toplum örgütlerinin de duyarlı olmaya çağıran
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın süreç içerisinde kontrol ve düzenleyici
gibi hareket ettiği algısının yaratıldığı haberde ardalanda ki sürecin mimarı
olduğu vurgusu güçlendirilmektedir. Süreci şekillendirici açıklamaları ile de
süreç ile ilişkili bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
10. “Sağduyu ve coşku” başlıklı haberde

PKK’nın elinde tuttuğu kamu

görevlilerini serbest bırakması ile ilgili haber ile Galatasaray Futbol takımının
yurda dönüşü ilişkilendirilerek sunulmuştur (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1).
Haberin verdiği mesaj, kamu görevlilerinin iadesinin milli bir başarı
olduğudur. Kamu

görevlilerinin iadesini

Galatasaray’ın başarısı

ile

özdeşleştirerek iadenin de hükümetin milli başarısıdır mesajı verilerek
ardalanda Hükümetin yürütmekte olduğu siyasetin doğruluğunun algısı
yaratılmaktadır. Kamu görevlilerinin serbest bırakılmış olması ise çözüm
süreci ile başlatılan olumlu gelişmelerin bağlam ilişkisini göstermektedir.
11. “Diyarbarış” başlıklı haberde İmralı heyetinin üçüncü İmralı ziyareti ile ilgili
Diyarbakır’da doğan beklenti ile ilgili haber yapılmıştır (Diyarbarış, 2013: 1).
Haberde Diyarbakır halkının çözüme yönelik umut dolu yaklaşımları ile
yaşanmakta olan çözüm sürecinin getirdiği memnuniyet konu edilerek
haberle birlikte kullanılan Başbakan Erdoğan’ın açıklamaları ardalanda
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sürecin ana aktörünün Başbakan Recep Tayip Erdoğan olduğu vurgusu öne
çıkarılmaktadır.
12. “PKK Çekiliyor” başlıklı haberde

İmralı Heyeti ile

iletilen, Abdullah

Öcalan’ın mesajı 21 Mart 2013 Nevruzunda Diyarbakır’da halka okunmuştur
(PKK Çekiliyor, 2013: 1). Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer verilen
haberde

Abdullah

Öcalan’ın

PKK’nın

silahlı

unsurlarının

Türkiye

Cumhuriyetinin dışına çekileceğinin belirttiği anlaşılmaktadır. PKK’nın
ateşkes ilan ettiğinin duyurulduğu bu Nevruz kutlamasında, Abdullah Öcalan
çözüm için önemli bir figür olarak öne çıkmaktadır. Ardalan bilgisi olarak
Abdullah Öcalan’ın, Kürt halkı üzerinde tesirli olduğu gerçeği habere
yansımıştır. Ancak Sabah Gazetesi haberi, haberinin sol tarafına iliştirdiği
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın ‘çekilene infaz yok’ mesajı ile sunmuştur.
Başbakanın teröre bulaşanların öldürülmeyeceği mesajı çözüm sürecinin
aslında hükümetin lütfu ile ilerlemektedir havasını uyandırmaktadır. Habere
bu ifadenin eklenmesi ile Abdullah Öcalan’ın rolü basitleştirilerek sürecin
tarafları arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur.
13. “İmralı’ya giden dördüncü heyette ayni isimler” başlıklı haberde İmralı ile
görüşen heyetin basın açıklamasına yer verilmiştir (İmralı’ya Giden
Dördüncü Heyette Ayni İsimler,

2013:1). Haberin veriliş şekli dikkate

alındığında Sabah Gazetesi tarafından, çözüm sürecinin taraflarından biri olan
İmralı heyetinin rolünüm hafifletildiği görülmekle birlikte İmralı heyeti ile
süreç arasında ki bağlam ilişkisi ortaya konmaktadır.
14. “63 Omuz Ümit Yüklü” başlıklı haberde çözüm süreci ile ilgili hükümetin
inisiyatifi ile oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti öne çıkarılmaktadır (63 Omuz
Ümit Yüklü, 2013: 1). Değişik çevrelerden oluşturulmuş bir heyet izlenimi
yaratılarak Türkiye demokrasisinin kendi sivil inisiyatiflerini de devreye
sokarak çözüm sürecine katkı koyduğu vurgusu yapılmaktadır. Başbakan
Erdoğan’ın girişimleri ile Akil İnsanların oluşturulduğu ortaya konularak
ardalanda

Başbakan

Recep

Tayyip

Erdoğan

lehine

bir

atmosfer

yaratılmaktadır. ‘Akil İnsanlar Heyeti’ çalışmasının sürece dahil edilmesi ile
sivil toplum örgütleri ile süreç arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur.
15. “İşte taş atan Çocuklar korosu” (İşte Taş Atan Çocuklar Korosu,2013: 1) ve
“Meclis’te çözüm süreci komisyonu kuruldu” (Meclis’te Çözüm Süreci
Komisyonu Kuruldu, 2013: 1) başlıklı haberler irdelendiğinde; Sabah
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Gazetesi, 9 Nisan 2013 tarihi itibarı ile çözüm sürecinde önemli bir yer tutan
‘çözüm süreci komisyonu’ ile ilgili haberi öne çıkarmamıştır. Bunun yerine
hükümete yakın Adana Belediyesi tarafından yürütülen bir çalışma öncelikli
haber olarak sunulmaktadır. Bu çalışmada yer alan çocuklar terör istismarına
açık olarak lanse edilmişlerdir. Haberler bir bütün olarak değerlendirildiğinde
çözüm süreci ile birlikte çocukların artık sokaklarda taş atmadığı, onun yerine
şarkılar söylediği bir dönem yaşandığı mesajı iletilerek, hükümet politikaları
ile çözüm süreci arasında bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Çözüm süreci
komisyonu haberi ise haber girişi verilmeksizin sunulmuştur. Bu haberin
içeriği dikkate alındığında ardalanda hükümetten daha ileri bir konumda
görülebilecek bir tarafın lanse edilmesi engellenmiştir.
16. “4. Yargı paketi mecliste kabul edildi” başlıklı haberde PKK-KCK
mensuplarının serbest kalmasına yardımcı olabilecek dördüncü yargı paketi
ile ilgili haber yayınlanmıştır (4. Yargı Paketi Mecliste Kabul Edildi, 2013:
1). Hükümetin bir çalışması olmasına rağmen ardalanda Türk kamuoyu
nezdinde huzursuzluk yaratılabileceği düşünülerek haber sunumunda resim
kullanılmamıştır (Şekil 1.16). Buna rağmen haberin Kürt kamuoyu nezdinde
olumlu bir algı yaratabileceği de düşünülerek haber formatı itina ile
hazırlanarak sunulmuştur. Kürtlerin sorunlarının aşabilmesinde hükümetin
inisiyatif alabileceğini gösterdiğinden hükümet ile süreç arasında bağlam
ilişkisi kurulmaktadır.
17. “Ertelemeyin çıkıp gidin” başlıklı haberde İmralı ile 5. kez görüşen heyet
hakkında bilgi verilmektedir (Ertelemeyin Çıkıp Gidin, 2013: 1). İmralı’nın
heyete çekilme ile ilgili kesin talimat verdiği izlenimi yansıtılmıştır.
İçeriğinin vurgusunu artırmak için ‘süreç yasak bölgeyi piknikçiye açtı’
ifadesi kullanılmıştır. Bu vurgu ile Hükümetin inisiyatifi doğrultusunda
hayatın normale döndüğü algısı yaratılarak Hükümet icraatları ile süreç
arasında bağlam ilişkisi kurulmaktadır. İmralı adasına 5. kez yapılan ziyaretin
ardından sunulan bu haberde İmralı ve görüşme heyetinin sürece katkısı basit
tutularak ardalanda Abdullah Öcalan ve İmralı heyetinin kamuoyu nezdinde
prestij kazanmaları engellenmektedir.
18. “PKK 8 Mayıs’ta çekiliyor” başlıklı haberde KCK tarafından yapılan
açıklamaya yer verilmiştir (PKK, 8 Mayısta Çekiliyor, 2013: 1). PKK’nın
Türkiye topraklarından çekileceğinin vurgulandığı haberde çözüm süreci
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açısından sürecin planlandığı gibi yürümekte olduğu algısı yaratılarak süreç
ile ilişli olarak PKK ile bağlam ilişkisi kurulmaktadır. PKK tarafından gelen
bu olumlu adım Sabah Gazetesi tarafından birinci sayfadan yayınlansa da
ardalanda PKK lehine olumlu bir havanın yaratılmaması için Sabah Gazetesi
tarafından, haber gölgelendirilerek sunulmuştur.
19. “Bugün olsa dağa çıkmam” başlıklı haberin içeriği incelendiğinde PKK’nın
Türkiye sınırları dışına çekilmesi ile ilişkili olan haber yayınlanmıştır (Bugün
Olsa Dağa Çıkmam, 2013: 1). 1999 yılında Türkiye’ye dönen Seydi Fırat’ın
açıklamalarına yer verilerek: “Çözüm süreciyle nelerin değiştiğini 1999 da
PKK’nın ilk barış grubuyla dağdan inen Seydi Fırat’ın sözleri anlatıyor”
cümlesi haber girişi olarak kullanılmıştır. Bu cümle ile Hükümetin 1999’dan
beri yürütmekte olduğu çözüm süreci çalışmaları ile ilgili bağlam ilişkisi
kurularak

çözüm

sürecinin hükümete

ait

bir proje olduğu

algısı

yaratılmaktadır. Bunun yanında sürecin 1999 yılında başlatıldığı vurgusu öne
çıkarılarak ardalanda Hükümet bu projenin mimarı olduğu gösterilmektedir.
20. “Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım” başlıklı haberin içeriği incelendiğinde
çözüm sürecinde hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dönemde patlak veren Gezi
Olaylarını ele alan bir haber yapılmıştır (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım,
2013: 1). Çevreci hassasiyet ile başlayan, Gezi Olaylarının altıncı İmralı
ziyaretinde konu edilmesi bakımından önemlidir. Haberin devamında sunulan
İmralı’ya 6. Ziyaret başlıklı haber ile bu haber kaynaştırılmıştır (İmralı’ya 6.
Heyet, 2013: 1). Her iki haber beraber değerlendirildiğinde çözüm süreci
gibi bir çalışmanın ancak toplumsal dinamiklerin kontrol altında idare
edilmesi ile mümkün olabileceği konusunda bağlam ilişkisi kurularak halk
sükunete davet edilmektedir.
21. “BDP’li Demirtaş ve Buldan

İmralı’da” başlıklı haberde çözüm süreci

kapsamında devam eden İmralı ziyaretlerinin yedincisi haber yapılmıştır
(BDP’li Demirtaş İle Buldan İmralı’da, 2013: 1). Bu haberde de Sabah
Gazetesi

hükümet

dışında

sürece

katkı

koyanların

konumlarını

önemsizleştirme politikasını sergileyerek ardalanda hükümet lehine hareket
etmektedir. Haberde haber girişi kullanılmamıştır. Sabah Gazetesinin, İmralı
heyetini önemsizleştirmesine rağmen; İmralı heyetinin süreç ile olan bağlam
ilişkisi görülmektedir.
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22. “Türkiye Hazır” başlıklı haberin detayında Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın inisiyatifi ile kurulan Akil İnsanlar Heyetinin 81 ili kapsayan
çözüm süreci konulu çalışmasının sonuç raporunun sunulduğu toplantının
haberi yayınlanmıştır (Türkiye Hazır, 2013: 1). Haber ile birlikte ardalanda
sürecin mimarı ve takipçisi olarak Başbakan Erdoğan sunulmuştur.
Başbakanın çevresinde toplanan akil insanlar grubunun sürece katkı koyması
açısından yaptıkları çalışmalara, devletin en üst düzeyde verdiği önem
yansıtılarak süreç, sivil toplum ve devlet arasında bağlam ilişkisi
kurulmuştur.
23. “Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” başlıklı haberde belirsiz ve
karınlık bir geçmişe sahip olan Ramazan Erkan’ın öldürülmesi ile ilgili bir
haber sunulmuştur (Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz, 2013: 1). Haberin alt
kısmında ise gündemin ana konusu olan Lice olayları hakkında bir başlık
bulunmaktadır

(İçişleri

Bakanı

Lice

Olayları

İçin

Dört

Müfettiş

Görevlendirdi, 2013: 1). Lice’de devam eden Karakol İnşaatını engellemek
için halkın yaptığı eylem ile ilgili sıcak bir gündem yaşanırken, Sabah
gazetesinin PKK’a ile mücadelede devletin gayrı meşru yolar kullandığı
dönemlerden kalma tetikçilerinden birinin öldürüldüğünün ima edildiği
haberi yayınlaması ardalanda devletin artık Kürtlere karşı gayrı nizami
uygulamalar yapmadığının bilgisini sunarak Lice olaylarının çözüm sürecine
zarar verebileceği ile ilgili bağlam ilişkisi sunulmuştur. Sabah Gazetesi
tarafından öne çıkarılan özel haberle Lice olayları ile ilgili haber ikincil
konuma itilerek kamuoyu nezdinde süreci etkileyebilecek olayları ardalan
bilgisi olarak sunmaktan kaçınmıştır.
24. “Çözüm Sürecinde Kırılma Riski Görmüyoruz” başlıklı haberinde haber
girişi verilmemiştir (BDP Çözüm Sürecinde Kırlıma Riski Görmüyoruz,
2013: 27). Haber gazetenin 27. sayfasında yayınlanmıştır. Çözüm sürecinin
aktörlerinden biri olan İmralı Heyetinin, PKK’nın yürütme organı olan
Kandil dağında bulunan yetkilileri ile yaptıkları toplantı ile ilgili bilgi veren
bir haber yapılarak İmralı heyeti ile Kandil’in süreç ile bağlam ilişkisi
sunulmuştur. Sabah Gazetesi tarafından, çözüm sürecinde, hükümet dışında
rolü olanların sunumunun görsel ve içerik olarak silik verildiği dikkat çekici
olup ardalanda hükümet lehine sunum yapılmıştır.
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25. “Kandil’de ‘Çözüm’ yapılanması oldu”

başlıklı haber sayfa 25’te

yayınlanmıştır (Kandil’de Çözüm Yapılanması Oldu, 2013: 25). Çözüm
sürecinde PKK’nın radikal görünümden uzaklaşıp barışçı bir hava yaratması
açısından önemli olan bu gelişmedir. PKK’nın ardalanda hükümetin istediği
çizgiye getirildiği algısı yaratılmıştır. Sabah Gazetesi, söz konusu haberi 25.
sayfaya taşıyıp ikincil bir haber yapsa da; sürece katkı koyan PKK
yetkililerinin görsel olarak görünümlerini yumuşatarak sunması PKK’nın
süreç ile olan bağlam ilişkisini göstermektedir. Silah ile mücadele eden PKK
izleniminden çok, çözüm sürecine adapte olmaya çalışan bir PKK izlenimi
sunulmaya çalışılmıştır.
26. “İmralı:

Tıkanma

çözümsüzlük

yok”

başlıklı

haber

sayfa

24’te

yayınlanmıştır (İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok, 2013: 24). Çözüm süreci
açısından önem arz eden İmralı ziyaretlerinin sekizincisinin ardından
yayınlan haberin, sayfa 24’te yayınlanmış olması Sabah Gazetesinin habere
verdiği değer açısından önemlidir. Bu haber için haber girişi kullanılmamıştır.
Haberin sunumundan anlaşılacağı üzere İmralı heyetinin çözüm sürecinde ki
rolleri önemsizleştirilerek ardalanda hükümetin öne çıkarıldığı görülmektedir.
Sabah Gazetesi böyle bir sunum yaparak süreçte etkisi olan taraflar arasında
ayrıştırma yapmaktadır. Haberde Abdulah Öcalan’ın ‘Tıkanma çözümsüzlük
yok’ açıklamasına da yer verilerek Öcalan ile süreç arasında ki bağlam
ilişkisine güçlü bir tonda olmasa da yer verilmiştir.
27. “Konferanstan

önce

çekilme

hızlansın”

haber

başlığı

kullanılmıştır

(Konferanstan Önce Çekilme Hızlansın, 2013: 22). 23 Temmuz 2013 tarihli
Kürt Ulusal Konferansı” ön hazırlık Toplantısı öncesinde konuşan Kuzey Irak
Bölgesel Yönetimi başkanın açıklamaları Sabah Gazetesi tarafından 6 gün
sonra yayınlanmıştır. Haberin 6 gün sonra yayınlanmış olması Türkiye’de
yaşayan Kürtlerin bir kısmı açısından önemli bir lider olan Barzani’nin
açıklamalarının ardalanda önemsizleştirilmesi olarak değerlendirilmektedir.
Bu açıklamalar çözüm süreci için önemeli bir aşama olmasına rağmen gazete
tarafından haber gölgelenmiştir. Habere eklenen, Cizre’de PKK yandaşları ile
Türkiye güvenlik güçlerinin yaşadığı gerilim birlikte değerlendirildiğinde
PKK’nın Türkiye de kalmaya devam etmesinin yaratacağı neticeler ile ilgili
mesaj verilerek ardalanda PKK’nın şiddet içeren yönü hakkında hatırlatma
yapılmaktadır.
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28. “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” haber başlığı kullanılmıştır (Bayık: 1
Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013: 23). Haberin içeriğinde KCK Yürütme
Konseyi Üyesi Cemil Bayık’ın yaptığı açıklamalara yer verilmiştir. Cemil
Bayık ‘1 Eylül 2013 tarihine kadar adım atmazsa amacın çözüm değil tasfiye
ve katliam olduğu anlaşılacaktır’ cümlesini kullanarak çözüm sürecinin
taraflarına üzerlerine düşen görevlerini hatırlatarak süreç ile ilgili bağlam
ilişkisi kurmaktadır.
29. “BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti” haber başlığı kullanılmıştır (BDP Heyeti
9. Kez İmralı’ya Gitti, 2013: 26). Haberin içeriğinde, BDP heyetinin 9. Kez
İmralı ziyareti ile ilgili haber yayınlanmıştır. Haberde aktarılan Abdullah
Öcalan’a ait ‘bundan sonra benim konumum araçsal olmaktan çıkıp stratejik
bir konuma evrilmesi gerekir’ cümlesi ile Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci
açısından bağlam ilişkisinin kurularak ardalanda sürecin aktörlerinden birinin
olduğu algısı yaratılmaktadır. Sabah Gazetesi tarafından bu gelişme sayfa 26.
dan yayınlanarak okuyucunun dikkatinden kaçabilecek yayın taktikleri
kullanılarak sunulmuştur.
30. “Dün dış, bugün iç

güvenlik, çekilmemenin beş nedeni” haber başlığı

kullanılmıştır (Dün Dış Bugün İç

Güvenlik Çekilmemenin Beş Nedeni,

2013: 24). Haber, haber girişi ve haber içeriği ile birlikte ele alındığında
PKK’nın Türkiye dışına çekilişinin durdurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak
haber Türkiye ve Suriye arasında yaşanan gerginlik ile ilişkili sunulmuştur.
Haber de Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmesi
gündemin ana aktörünün, Başbakan olduğunun izlenimi kazandırmaktadır.
Hem Suriye konusunda, hem de PKK’nın çekilmeyi durdurma kararı
almasında sürecin nasıl şekilleneceğinin kararını verecek olan kişi olarak
Başbakan lanse edilerek aradalanda sürecin mimarı olarak sunulmaktadır. Bu
olumsuz gelişmelere rağmen Başbakan’ın güçlü iradesi ile bağlam ilişkisi
kurularak, Türkiye’nin gündemi kontrol altında tuttuğu algısı yaratılmaktadır.
31. “BDP’liler İmralı’dan mesajla döndü” başlıklı haberde süreç ile ilgili olarak
önemli bir ziyaret yaşanmış olsa da haber Sabah Gazetesi tarafından ikincil
bir haber olarak sunulmuştur (BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü, 2013:
24). Abdullah Öcalan’a ait ‘bu aşamada karşılıklı ateşkes durumunun devam
ediyor olmasını anlamlı buluyorum’ cümlesi ile çözüm süreci ve yaşanan
gelişmeler arasında bağlam ilişkisi kurulduğu görülmektedir.

182

32. “Öcalan zelzele dindi” başlıklı haberde geniş bir mesaj içeren haber girişi
kullanılmıştır (Öcalan Zelzele Dindi, 2013: 18). Gündemin gelişmelerine
uygun olarak sunulan haber PKK tarafı tarafından atılan adımları öne
çıkarmada imtina eden Sabah Gazetesine göre nispeten daha doyurucu
sunulmuştur. Ancak haberin sayfa 18 den verilmiş olması gazetenin genel
olarak izlediği PKK tarafının süreç ile ilgili girişimlerini ikincil planda tutma
çabasının bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Ardalan da hükümet
lehine haber sunumu yapılmaya devam edilmektedir. Bunların yanında
Öcalan’ın: ‘Büyük bir çabayla yürüttüğümüz bu çalışmalar toplumu rahatlattı,
zelzele dindi’ mesajı ile sürecin olumlu bir ivmede gittiğine dair bağlam
ilişkisi kurulmaktadır.
33. “HDP Kongresi ve Barikat siyaseti” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın 11.
İmralı ziyareti ile ilgili verdiği mesaj ile ilgili haber yayınlanmıştır (Övür,
HDP Kongresi Ve Barikat Siyaseti, 2013: 22). İmralı heyeti, Abdullah Öcalan
ve Kürt siyaseti bağlamında değerlendirmelerin yapıldığı makalede, Kürt
siyasetinin

hükümete

uyumlu

çalışması

gerektiği

yönünde

mesaj

verilmektedir. Ardalanda hükümetin sürecin ana aktörü olduğu sunumu
yapılmıştır.
34. 13 Kasım 2013 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan İmralı ziyaretleri ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
35. “Biz Kardeşiz” başlıklı haberde gündemi oluşturan Diyarbakır’daki Barzani
ve Başbakan Erdoğan buluşması ile ilgili haber yayınlanmıştır (Biz Kardeşiz,
2013: 1). Bu haberde kullanılan haber girişinde ‘Biz ezelden ebede kardeşiz.
Sadece yol arkadaşı değil kader arkadaşıyız. Mahşere kadar biriz, beraberiz’
cümlesi kullanılarak gündemin konusuna uygun bir seçim yapılmıştır. Bu
cümle ile Kürt ve Türklerin aralanda ki tarihi birlikteliklerine yer verilmiştir.
Diyarbakır da ki halkın duygularının yansıtıldığı haberde, halkın; çözüm
süreci lokomotifini süren hükümetin yanında olduğu mesajı sunulmaktadır.
Diyarbakır halkı hükümet ile birlikte devletinin yanında saf tutmuştur algısı
yaratılarak çözüm sürecinin Hükümet kontrolünde geliştiğine yönelik bağlam
ilişkisi kurulmuştur. Bu algıyı güçlendirmek için Başbakan Recep Tayip
Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir. Başbakanın aynı dönemde
Türkiye’nin diğer bir gündem maddesi olan Mısırdaki askeri darbeye karşı
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takındığı siyasi duruşa da yer verilerek Başbakan’ın tüm haksızlıklara karşı
bir duruş sergilendiği mesajı verilmektedir. Bu yaklaşım ile Mısırdaki askeri
darbe ile ortadan kalkan özgürlüklere gönderme yapılıp çözüm süreci ile
Türkiye’ye özgürlüklerin geleceği pekiştirilmektedir. Bu duygular ardalan
bilgisi olarak sunulmaktadır. Aynı haberde, diğer bir öne çıkan unsur ise Irak
Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ni dir. Çözüm sürecinde Türkiye
dışında yaşayan Kürtlerin de Türkiye hükümetinin yanında olduğu vurgusu
yapılarak, dış Kürtlerin sürece verdiği destek ile ilgili bağlam ilişkisi
kurulmaktadır. Ayrıca bu toplantıda öne çıkan Türkiye’nin önde gelen Kürt
kökenli şarkıcısı İbrahim Tatlıses ile aslen Türkiyeli olup siyasi nedenlerden
Kuzey Irakta yaşayan Şivan Pervez’in aynı sahnede yer alarak şarkı
söylemeleri olmuştur. Bu önemli gelişme ile Kürtlerin huzurunun Hükümet
politikalarının

takip

edilmesi

ile

sağlanabileceğinin

bağlam

ilişkisi

kurulmaktadır.
36. “Kürdistan Kavgası” başlıklı haberde haber girişi kullanılmamıştır (Kürdistan
Kavgası, 2013: 23). Bu haberin içeriği ile ilgili olarak yayınlanan resimde
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde, BDP milletvekilleri ile MHM
milletvekilleri arasında yaşanan kavga konu edilmiştir (Şekil 1.35). Sabah
Gazetesi ardalan bilgisi olarak her iki partinin de kavgacı ve uzlaşmaz
tutumlarını yansıtarak, iktidardaki AKP milletvekillerinin taraf olmadığını
belirtmiştir. Bu kavga ile çözüm sürecinde AKP’nin takındığı yapıcı tutum
korunmaya

çalışılarak,

çözüm

sürecinde

AKP

ile

bağlam

ilişkisi

kurulmaktadır.
37. “Yıllar sonra Öcalan” başlıklı yazısında haber girişi kullanılmamıştır (Yıllar
Sonra Öcalan, 2013: 22). Haberin içeriği muhatapları tarafından önemli
olmakla birlikte Sabah Gazetesi genel politikasına uygun olarak haberi sayfa
22 den vererek Abdullah Öcalan’ın süreçteki konumunu ikinci plana itmiştir.
İmralı da çalışma yaptığı anlatılan Öcalan ve İmralı heyeti çözüm süreci
açısından önemli aktörler olarak sunulmuştur. Haberin içeriği dikkate
alındığında Sabah Gazetesi tarafından PKK tarafının bağlam ilişkisinin ikinci
planda tutulduğu anlaşılmaktadır.
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Sabah Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan ardalan-bağlam ilişkileri:
1. “Operasyonda hedef süreç” başlıklı haber yayınlanmıştır (Operasyon’da
Hedef

Süreç, 2014: 20). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın yapmış

olduğu açıklamalarının alıntılarına yer verilmiştir. Abdullah Öcalan’ın 17
Aralık sürecini kast ederek ‘birileri süreci hedef alıyor, sizde örgütte tavrınızı
barıştan yana korumaya devam edin’ diyerek çözüm süreci ile ilgili olarak
yaşanan dış gelişmeler arasında bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Haberde
Abdullah Öcalan’ın PKK ve HDP-BDP’yi yönlendiren kişi olduğu anlaşılsa
da ardalanda Abdullah Öcalan lehinde oluşabilecek olumlu havanın önüne
kısmen de olsa geçebilmek açısından, haber Sabah Gazetesi tarafından sayfa
20’den yayınlanmıştır.
2. “Öcalan’dan Barzani’ye mektup” başlıklı haber yayınlanmıştır (Öcalan’dan
Barzani’ye Mektup, 2014: 26). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın
Kürdistan Bölgesi Lideri Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili haber
yayınlanmıştır. Haberde kullanılan haber girişinde ‘HDP İstanbul Milletvekili
Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana dün
sabah terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya
gitti’ cümlesi ile Abdullah Öcalan’ın terör örgütünün lideri olduğu vurgusu
yapılarak ardalanda Abdullah Öcalan itibarsızlaştırılmaktadır.
3. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’ın Sorgu
görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Demokratik Özerklik
Tartışmaları” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Üniversiteye Kürdoloji
Kütüphanesi” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. “Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” başlıklı haber yayınlanmıştır (Gülen Örgütü
Kürt Düşmanı, 2014: 1). Haberin içeriğinde hükümetin gündeminde yer alan
Feytullah Gülen isimli şahıs ile çözüm süreci arasında illiyet rabıtası kurulup
Türkiye’de yaşanan birtakım olumsuzlukları birleştirme eğilimi gösterildiği
tespit edilmiştir. Hükümet’in sorunları birleştirerek kamuoyuna duyurması
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ardalanda, Hükümet’in çözüm sürecinin ilerleyebilmesi için çok boyutlu
çalıştığının algısını yaratmaktadır. Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarında yer
alan; ‘Pensilvanya’daki ırkçı zat, çözüm sürecini baltalamak için CHP ve
MHP ile birlikte ihanet hücumları yapıyor’ cümlesinde de görüleceği üzere
yaşanan sıkıntılı süreç ile çözüm süreci arasında bağlam ilişkisi kurularak,
CHP ve MHP’nin ardalan da sürece karşı olduklarının vurgusu yapılarak her
iki partinin itibarsızlaştırıldığı görülmektedir.
7. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK davasında ilk tahliye”
ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Türk Dil Kurumundan
Türkçe-Kürtçe sözlük” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun” haber başlığı kullanılmıştır (AİHM:
İmralı’da Koşullar Uygun, 2014: 1-23). Haber ana sayfasından verişmiş
olmakla birlikte haberin detayı ile ilgili bilgi 23. sayfada sunulmuştur. Haber
her ne kadar da ana sayfa da Türkiye lehine bir karamış gibi sunulsa da 23.
sayfada ki haber içeriği incelendiğinde, Türkiye aleyhine birtakım hususların
da konu edildiği görülmektedir. Ancak buna rağmen Sabah Gazetesi haberi
23. sayfadan sunarken haberin içeriğine tezat olumlu bir hava izlenimi
uyandırmıştır. Haberde kullanılan büyük puntolar ile yazılmış ve ana haberin
sadece belli bir kısmını yansıtan “AHİM: İmralı’da ki tutukluluk koşulları
iyi” mesajı ilk nazarda habere Türkiye lehine daha fazla bir olumlu izlenim
uyandırmada katkı koymaktadır. Haberin bu şekilde sunulması ile ardalada
Kürt kamuoyunun Abdullah Öcalan’ın tutukluluğu ile ilgili duyduğu
rahatsızlığın bir nebze önüne geçilmek istenmektedir.

Haberin geneli

değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın hapisten çok turistik bir tesiste
tutulduğu mesajı yansıtılmaktadır. AHİM kararının olumsuz yanları ise
haberde oldukça küçük puntolar ile yuvarlak bir boşluğa yerleştirilmiştir.
Haberin genel olarak sunuluşu değerlendirildiğine Sabah Gazetesinin bu
haberde hükümete olumlu puan kazandıracak unsurları öne çıkararak
ardalanda haberi hükümet lehine yorumlayarak sunduğu tespit edilmiştir.
10. “Çözüme devam Nevruz’u” haber başlığı olarak kullanılmıştır. Haber ana
sayfadan küçük bir bilgi notu olarak yayınlanmıştır (Çözüme Devam
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Nevruz’u, 2014: 1-21). Haberin detayı 21. Sayfada sunulmuştur. Haber ana
sayfada verilmiş olmakla birlikte, ana sayfada habere ayrılan alan, haberin
kullanıldığı yer bakımından ikincil bir haber olarak sunulduğu düşüncesini
doğurmaktadır. 22 Temmuz 2014, itibarı ile Sabah Gazetesi ana sayfanın can
alıcı konumuna çözüm süreci ile ilgili haberi yerleştirmemiştir. Haberde
PKK ile özdeşleşen sarı, kırmızı ve yeşil renkler ile süslendikleri belli olan
halkın resimlerinin kullanılmış olması dikkat çekicidir. Sayfa 21’e taşınan
haberin devamında ise kullanılan resimlerde milli Kürt kıyafeti içerisinde
davul çalan genç bir kız öne çıkarılmıştır (Şekil 2.5.a). Abdullah Öcalan’ın
ilettiği mesaj da haberde yer bulmuştur. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin
Buldan’nın açıklamalarına da haberde yer verilerek Nevruz kutlamalarının
Kürt siyasetçilerinin lehinde organize edildiği görülmüştür. Haberin içeriği ve
kullanılan resimler birlikte değerlendirildiğinde Çözüm süreci ile ilgili
inisiyatifin veyahut olumlu havanın hükümet aleyhine bozulmuş olabileceği
izlenimi görülmektedir. Ardalanda, Kürtlerin sürecin ana aktörü olarak
Abdullah Öcalan’ı gördükleri ve süreçle ilgili gelişmeler de başta Öcalan
olmak üzere Kürt tarafının diğer unsurları ile bağlam ilişkisi kurdukları
anlaşılmaktadır. Hükümetin çözüm süreci aşamasında Nevruz gibi bir
etkinlikte ağırlık göstermemiş olması, aksine PKK kanadının süreci ve halk
coşkusunu yanına almış olduğu izlenimini uyandıran kareler dikkat çekicidir.
Hükümetin bu aşamada zaafiyet içinde olması veyahut kontrolü PKK
aleyhine kaybetmiş olması izlenimi Sabah Gazetesi tarafından tam olarak
gizlenemese de gölgelendirilmiştir. Haberin ana sayfadan sunuluş şekli ve
haber içeriğinin sayfa 21’e taşınmış olması bu kanının oluşmasına neden
olmaktadır.
11. “MİT’e meclis denetimi” haber başlığı olarak kullanılmıştır (MİT’e Meclis
Denetimi, 2014: 24). Haberin içeriği incelendiğinde iktidar partisinin MİT
kanunda

yapmak

istediği

değişikliklerden

söz

edilmektedir.

Ancak

değişikliklerin içeriği olarak sunulan başlıklar MİT’in denetlenmesi ile ilgili
kısımlar olarak belirtilmiştir. Oysa MİT kanununda esas hedeflenen
değişikliğin, çözüm süreci kapsamında MİT’in yürütmekte olduğu görüşme
trafiğinin yasal bir zemine oturtulması hedefidir. Ancak Sabah Gazetesi
sunduğu bu haberde bu gerçeğe değinmeyerek ardalanda hedeflediği amacı
gizleyerek, olası kamuoyu tepkisinden kaçınmıştır. Bu haberde muhalefet
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partilerinin ortaklaşa sundukları deklarasyon ile yasal değişikliğe karşı itiraz
ettiklerini anlatılmaktadır. BDP milletvekilleri ile MHP milletvekillerinin
aynı masada ayni karede ve aynı amaç için hareket ediyor olması, AKP’nin
önerilerine ortak itiraz etmeleri, hükümetin doğru yolda olduğu izlenimini
yaratmak için kullanılmıştır (Şekil 2.6). Haber de bu unsurların öne
çıkarılması ile ardalanda BDP ve MHP aleyhine yayın yapıldığının
göstergesidir. Bu haberde AKP veyahut Hükümet tarafı Sabah Gazetesi
tarafından

iyi

taraf

olarak

sunulmuştur.

Haberin

sunuluş

şekli

değerlendirildiğinde, Sabah Gazetesi hükümet lehine haberinin esasına ilişkin
konularda haberi vererek süreç ile ilgili olarak olumlu bağlam ilişkisi
kurmuştur.
12. “İşte barış ve huzur’ (İşte Barış ve Huzur, 2014: 1), “BDP’liler HDP’ye
katılma kararı aldı” (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014: 26), haber
başlıkları çözüm sürecine endeksli haberler olarak kullanılmıştır. 19 Nisan
2014’ün çözüm süreci ile ilgili önemli gelişmesi HDP ve BDP’nin
birleşmeleri ile ilgili haber olsa da, bu haber Sabah Gazetesi tarafından öne
çıkarılan bir haber olarak sunulmayarak süreç ile ilgili olan bağlam ilişkisi
gizlenmeye çalışılmıştır. Bu haber gazetenin 26. sayfasından yayınlanmıştır.
Haberin içeriği çok dar tutulmuştur. Bunun yanında ayni tarihte Sabah
Gazetesinin ana sayfada yayınladığı Jandarma raporuna dayandırdığı
haberde, çözüm sürecindeki olumlu adımların yansıması olarak düşen şehit
sayısını ana habere taşımıştır. Devletin resmi kurumlarının açıklamalarını
öncelikli ve güvenilir haber olarak sunarak hükümet yanlısı taraftarlığa
devam eden Sabah Gazetesi sürecin başarısı ile Hükümet arasında bağlam
ilişkisi kurmuştur.
13. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “17 İmralı Ziyareti” ile ilgili
gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. “HDP 27 vekille Meclis’te” haber başlığı kullanılmıştır (HDP 27 Vekille
Mecliste, 2014: 20). Haber sayfa 20 de yayınlanmıştır. Çözüm süreci ile ilgili
önemli bir aktör olan HDP’nin siyasal manevralar ile mecliste oluşturduğu
grup olma gücü ikincil plana itilerek süreç ile ilgili bağlam ilişkisi
gölgelenmiştir. Sabah Gazetesi bu haberi 20. sayfanın en alt kısmında
kullanarak adeta haberi gözlerden kaçırmıştır. Haber de birleşme kararı alan
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HDP ve BDP milletvekilleri bir arada sunulmuştur. Haberin içeriğinde ise
Kemal Aktaş, Aysel Tuğluk ve Leyla Zana gibi siyasetçilerin ise siyaset
yasaklı oldukları için HDP’ye katılamadığından söz edilerek ardalanda HDPBDP’nin bu birleşiminin üzerine olumsuz bir izlenim yaratılmıştır.
15. “Çocuklarımızı geri ver Apo” haber başlığı kullanılmıştır (Çocuklarımızı
Geri Ver Apo, 2014: 22). Haberde PKK tarafından kaçırılan çocuklar konu
edilmiştir. Haberin sunuluş şeklinde kaçırılan çocukların ailelerinin
çocukların kaçırılması ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ı sorumlu gördüğü
vurgulanmaktadır. Bu haber bir bütün olarak değerlendirildiğinde çözüm
süreci ile birlikte olumlu bir hava yakalayan Abdullah Öcalan’ın gerçek
kimliğinin çocuk kaçıran ve onları zorla dağda tutan bir kişi olduğu izlenimi
uyandırılmaktadır. Bu haberin diğer bir boyutu ise Kürt siyasetinde önemli
bir yeri olan BDP’nin bu olaylara sessiz kalmasının vurgulanmasıdır. Haberin
bu şekilde sunulması BDP’yi de Öcalan ile ayni kefeye koyarak Çözüm
sürecinde olumlu bir izlenim yakalayan PKK-BDP tarafını ardalada
itibarsızlaştırma hedefidir.
16. “5 Ev Değiştim Kurtaramadım” haber başlığı olarak kullanılmıştır. Gazetenin
ilk sayfasında yer alan haber büyük puntolar ile sunulmuştur (5 Ev
Değiştirdim Kurtaramadım, 2014: 1). Gazete tarafından öne çıkarılan bu
haberde bir yıl önce PKK tarafından oğlu kaçırılan bir annenin acı dolu
hikayesi anlatılmaktadır. Haber girişinde kullanılan cümlede “Çocuğunu
kaçıran PKK’ya isyan bayrağı açan Hediye Y.: Terör örgütü biricik yavrumu
dağa götürmesin diye 5 ev değiştim. Ama olmadı” demektedir. Bu cümle ile
PKK’dan terör örgütü olarak bahsedilerek ardalan bilgisi olarak PKK’nın
terörist bir örgüt olduğu sunulmaktadır. Acılı annenin PKK’ya isyan bayrağı
açmış olması ise çözüm sürecinde halkın artık PKK’nın siyasetini
benimsemediği, ona isyan ettiği vurgusu öne çıkarılarak hükümetin
politikalarının doğruluğu ile ilgili bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
17. “Silahların bırakılması yolunda 6 kritik adım” haber başlığı olarak
kullanılmıştır (Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik Adım, 2014: 19).
Haber gazetenin 19. sayfasından verilmiştir. Haberin içeriği incelendiğinde 1
Haziran 2014 tarihinde İmralı’ya gerçekleşen 18. ziyaret ile ilişkili olduğu
anlaşılmaktadır. Ancak Sabah Gazetesi, haberin sunumunu hazırlarken
haberin can alıcı kısımlarını 19 Mayıs 2014 tarihinde Başbakan Recep Tayip
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Erdoğan başkanlığında yapılan çözüm süreci zirvesinde alınan karar ile ilgili
sunmuştur. Konu hakkında ki hükümet görüşleri Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay tarafından paylaşılmıştır. Sabah Gazetesi bu haberin detayını çocukları
PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, PKK’ya karşı başlattıkları haberlerle
doldurmuştur. Haberin gelişiminde 18. İmralı ziyaretinden de söz edilse de
PKK tarafının görüşleri ikincil bir haber olarak sunulmuştur. Haber de öne
çıkarılan hükümetin çözüm süreci ile ilgili yol haritası ve PKK’nın çocukları
dağa kaçıran bir canavar olduğu mesajı ardalan bilgisi olarak sunularak
PKK’ya karşı bir tavrın alındığını göstermektedir. Sabah Gazetesinin
hükümetin süreç ile ilgili icraatlarını öne çıkarması Hükümet icraatları ve
süreç arasında bağlam ilişiksi sunduğu algısını pekiştirmektedir.
18. “Sürecin 3 kilit kodu” (Sürecin Üç Kilit Kodu, 2014:1), “Hayata, eve,
siyasete dönüş” (Hayata Eve Siyasete Dönüş, 2014: 31) ayni haberin haber
başlıkları olarak kullanılmıştır. Haber, ilk sayfadan sunulan haberler
arasındadır, ancak haberin detayı sayfa 31 de yayınlanmıştır. Haberin birinci
sayfada sunulan kısmı başlık ve kısa bir ön bilgi olarak aktarılmıştır.
Toplantıya katılan heyetlere, devletin süreç ile ilgili görüşlerini aktaran
Atalay ile çözüm süreci ve hükümet arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur.
Haberin sunumunda, hükümetin kurmayları ifadesi kullanılarak çözüm
sürecinin AKP hükümeti tarafından tüm kadroları ile benimsenip yürütüldüğü
algısı yaratılarak süreç ile ilgili olarak bir kez daha bağlam ilişkisi
kurulmuştur. Bu algı 31. sayfada kullanılan Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın ve de hükümetin önemeli isimlerin resmi ile güçlendirilmiştir.
Ancak bu resimde öne çıkan diğer bir unsur ise Beşir Atalay’ın çocukları
dağa kaçırıldığı için eylem yapan aileleri ziyaret ettiği bir esnada çekilmiş
olmasıdır. Resim de, dağa kaçırılan çocukların aileleri kayıp çocukların
resimlerini Beşir Atalay’a sunmaktadır (Şekil 2.12.a). Resim karesi Beşir
Atalay’ın “amacımız dağdakileri tamamen indirmek” sözü ile güçlendirilerek
Kürtlerin sorunlarını çözebilecek yegane organın Hükümet olduğu vurgusunu
yansıtmaktadır.

Verilen

haberin

detayı

ve

de

resim

birlikte

değerlendirildiğinde Diyarbakır’da yapılan bu kurultayda hükümetin çözüm
sürecinin inisiyatifini elinde tuttuğu, yol haritasını çizdiğini, dağa kaçırılan
çocukları dağdan indirmek için sevecen davrandığını, ailelerin yanında
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olduğunu hissettirmektedir. Ardalan bilgisi olarak PKK’nın çocukları dağa
kaçıran bir örgüt olarak halkı kucaklayamayacağı mesajı verilmektedir.
19. “Astsubay yaralı, 1 terörist öldü, Genelkurmay, Licey’i saat saat anlattı.”
başlıklı haberde çözüm sürecine etkisi

açısından önem arz eden Lice

olaylarına yer yerilmiştir (Astsubay Yaralı 1 Terörist Öldü, Genelkurmay
Licey’i Saat Saat Anlattı, 2014: 1). Diyarbakır’a bağlı Lice ilçesinde PKK
yandaşları ile askerin silahlı çatışması neticesinde iki kişinin yaşamını
yitirdiği bir gerginlik yaşanmıştır. Olayın içeriğinde Lice’deki askeri birliğin
içerisinde ki Türk bayrağını indirmek isteyen kalabalığa Türk askeri
müdahale etmiştir. Sabah Gazetesi olayı sunarken bayrak indirme
girişiminden hiç söz etmeyerek konuyu askeri alanın ihlal edilmesi olarak
sunmuştur. Sabah Gazetesi, PKK yandaşlarının çözüm süreci içerisinde
şiddet kullanmaya başlamalarını, bu gelişme üzerine manşetlerine taşıyarak
ardalanda PKK’nın şiddet kültürüne değinerek PKK itibarsızlaştırılmıştır. 9
Haziran 2014 tarihinde; “Silah zoru ile bizi ayırdılar” (Silah Zoruyla Bizi
Ayırdılar, 2014:1), “Diyarbakır’da ki direnişçi anneler açlık grevinde”
(Diyarbakır’daki Direnişçi Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1), “PKK çözüm
sürecini baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam kaçırma, 3 şehit”
(PKK Çözüm Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94 Saldırı, 19 Adam
Kaçırma, 3 Şehit, 2014: 1), “Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan yasal
düzeleme yorumu” (Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan Yasal
Düzenleme Yorumu, 2014: 24), “Baraj inşaatında PKK 10 araç yaktı” (Baraj
İnşaatında PKK 10 Araç Yaktı, 2014: 24), “Belçika’daki anne oğlunu geri
istiyor” (Belçika’daki Anne Oğlunu Geri İstiyor, 2014: 24), “HDP emri kimin
verdiği soruşturulsun” (HDP Emri Kimin Verdiği Soruşturulsun, 2014: 24),
“İçişleri Bakanlığından Lice’ye mülkiye müfettişi” (İçişleri Bakanlığından
Lice’ye Mülkiye Müfettişi, 2014: 24) başlıklarını kullanarak PKK aleyhinde
bir kampanya başlatmıştır. Çözüm süreci açısından PKK ile kurulan bağlam
ilişkisi zayıflatmıştır. Bu başlıklar ile de PKK’nın aslında terörist bir örgüt
olduğunun ve PKK’ya güvenilemeyeceğinin ardalanda bilgisi sunulmaktadır.
Bu haberlerde Hükümet tarafının ise her şeye rağmen çözüm süreci için
çalışan taraf olduğu belirtilerek süreç ile hükümet arasında olumlu bir bağlam
ilişkisi kurulmaktadır.
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20. “HDP’nin köşk adayı resmen Demirtaş” başlıklı haberde; çözüm sürecine
yönelik gündemde önemli bir yer tutan HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı habere konu yapılmıştır (HDP’nin
Köşk Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22). Çözüm süreci açısından Türkiye
partisi olma ve Türkiyelileşme siyaseti ile gündemde olumlu puan toplamaya
başlayan HDP ile ilgili bu haber gazetenin 22 sayfasından verilmiştir. Sabah
Gazetesi gündemde ki bu gelişmeyi ikincil bir haber olarak sunmasına
rağmen HDP’nin süreçle ilgili bağlam ilişkisi görülmektedir. Bunun yanında
çözüm süreci ile ilişkili olarak birinci sayfadan sunduğu “Çözüme iki yıllık
yol haritası” başlıklı haberde hükümetin silahların susturulması ile ilgili
izleyeceği yol haritası anlatılarak ardalanda hükümet lehine bir algı
yaratılmaktadır (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1). Haberin 22.
sayfada verilen detayında ise PKK militanlarının kadınlı, erkekli tek sıra kol
düzeninde yürürken çekilmiş bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.14.a). Bu
resimde PKK’lıların Türkiye dışına silahları ile birlikte yürüyerek
çıkıyorlarmış görüntüsü yaratılmışsa da PKK’nın halen daha elinde silah
tutan bir örgüt olduğu vurgusu yaratılarak ardalanda PKK’nın silahlı bir terör
örgütü olduğu hatırlatılmaktadır. PKK’yı silahları ile birlikte ülke dışına
çıkarmanın formülü ise haberin detayında verildiğinden resim ile birlikte
yapılan değerlendirmede PKK’nın yurt dışına çıkması için AKP hükümetine
ihtiyaç olduğunun bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Gündemin ana konusu olan
Selahattin Demirtaş’ın adaylığı haberi de yine 22. sayfada verilmiştir.
Selahattin Demirtaş ve HDP ile ilişkili gelişmeye başlayan olumlu havaya
PKK ile olan ilişkiler bağlamında bir gönderme yapılarak ardalanda gazetenin
HDP ile PKK arasında ki ilişkiyi örtülü olarak bağdaştırdığı izlenimi
uyandırmaktadır.
21. “Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor” (Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor,
2014: 1) ile “Çözümde tarihi adım” (Çözümde Tarihi Adım, 2014: 24)
başlıklı haberler 4 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Haberlerin içeriği
incelendiğinde Hükümet adına konuşan İçişleri bakanı Efkan Ala’nın
sözlerine yer verilerek çözüm süreci ile ilgili hükümetin atacağı yeni
adımlardan bahsederek süreç ile ilişkili olarak bağlam ilişkisi kurulmuştur.
Sabah Gazetesi hükümetin lehine yapılan olumlu bir adımı sunarken haber
içerisinde PKK’nın ‘hükümetin tüm bu olumlu’ yaklaşımlarına rağmen

192

şiddeti kullanmaya devam ettiğini sunarak ardalan bilgisi olarak PKK’nın
şiddet içeren yanını ortaya koymaktadır. Sabah Gazetesi çözüm süreci ile
ilgili yayımladığı bu haberlerde hem gündemin esas konusu olan KCK
tutuklularının serbest bırakılması olayını kamuoyundan kaçırarak kendi
kitlesinin KCK’lıların serbest bırakılmasından dolayı hükümete tepki
duymasının önüne geçmiş, hem de PKK’yı kötülemiştir. Bunun yanında ise
çözüm sürecinin sonuca ulaşmasında olmazsa olmazın hükümetin devamlılığı
izlenimini yaratarak süreç ile hükümet arasında olan bağlam ilişkisini
güçlendirmiştir.
22. “Barış senedi meclisten geçti” başlığı ile haber okuyucuya 11 Temmuz 2014
tarihinde sunulmuştur (Barış Senedi Meclisten Geçti, 2014: 1). Haberin
detayı “Sürece yasal zırh” başlığı altında 27 sayfada detaylandırılmıştır
(Sürece Yasal Zırh, 2014: 27). Haberin içeriği dikkate alındığında tasarının
yasalaşması için AKP, CHP ve HDP’nin olumlu oy kullandığı tespit edilerek
çözüm sürecine yönelik yasal düzenleme için Meclis çoğunluğunun oy
kullandığı

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda süreç,

Türkiye Devletinin

Meclisinin onayı ile yasal zemine bağlanmıştır. Bu yasa çalışmasına olumlu
oy vermeyen MHP grubunun aykırı tutumu vurgulanarak ‘Oturuma katılan
Devlet Bahçeli, tasarının yasalaşmasına tepki gösterdi’ ifadeleri ile ardalanda
MHP ile ilgili olumsuz bir sunum yapılmıştır.
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK Ana Davada Tutuklu
Kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “20. İmralı görüşmesi”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Mahmur Kampına saldıran
İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile ilgili” gelişme Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
26. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Irak Kürdistan Bölgesel
Başkanı Mesud Barzani’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ile ilgili
yayınladığı tebrik mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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27. “Yeni Türkiye manifestosu” başlığı ile 2 Eylül 2014 tarihinde ilk sayfadan
verilen haberde 62. Hükümet’in Başbakanı olan Davutoğlu’nun hükümet
programına yer yerilmiştir (Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1). Haberin
detayı ise 21. sayfada sunularak siyasi hedefler sıralanmıştır (Paralelle
Mücadele Çözümde İrade, 2014: 21). Haberde ; “Çözüm sürecinde ısrar, yeni
anayasa, ileri demokrasi, paralel yapı ile mücadele” haber olarak
aktarılmıştır. Haberin sunumundan anlaşılacağı üzere çözüm sürecinin yeni
hükümet çatısı altında da yürütüleceğinin mesajı verilerek süreç ile ilgili
bağlam ilişkisi kurulmuştur. 21. sayfada çözüm süreci ile ilgili bir başka
habere de “İmralı kesin ateşkes çağrısı yapacak” cümlesi kullanılarak, İmralı
ile görüşen heyetlerin verdiği bilgilere yer verilmiştir (İmralı Kesin Ateşkes
Çağrısı Yapacak,

2014: 21). Bu haberde de ardalanda hükümetin

politikalarına boyun eğen bir İmralı olduğu bilgisi sunularak Hükümetin
süreçteki rolü güçlendirilmektedir.
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’a ait,
süreci çeşitli sıkıntılara rağmen sürdürüyoruz mesajı” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
29. “İzinsiz Kürtçe okula mühür” başlıklı haber 16 Eylül 2014 tarihinde
yayınlanmıştır (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24). Haberin içeriğinde
yaşanan olaylarla ilgili detaylı bilgi verilmemiştir. Haber devletin resmi ağzı
ile kaleme alınmıştır. Bu olay ile ilgili olarak yaşanan gerginliğe haberde
değinilmemiştir. Haber hukuk dışı bir olaya karşı yapılan adli bir işlemi
anlatmaktadır. Bu haber ile birlikte Sabah Gazetesi, “Diyarbakır, Şırnak ve
Hakkari de Kürtçe eğitim vereceği duyurulan 3 okulla ilgili; ‘izinsiz eğitim
kurumu açmak’ ve ‘örgüt adına suç işemek’ maddeleri kapsamında
soruşturma açıldı” cümlesini haber girişi olarak kullanarak yaşanan olayları
PKK’nın yasadışı olarak geliştirdiği eylemlere bağlayarak ardalanda PKK’nın
suç işleyen bir örgüt olduğu vurgusunu öne çıkarmıştır.
30. “Paralel- PKK şer İttifakı” başlıklı haber 20 Eylül 2014 tarihinde birinci
sayfadan sunulmuştur (Paralel- PKK Şer İttifakı, 2014: 1). Haberin içeriği
okunduğunda Türkiye gündemini meşgul eden ve hükümet tarafından ön
plana çıkarılan Feytullah Gülen ve ona bağlı yapı ile PKK’nın
ilişkilendirildiği görülerek ardalanda terör örgütlerinin Türkiye aleyhine
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ittifak yaptıkları mesajı verilmektedir. Her iki örgütte kamuoyu nezdinde
itibarsızlaştırılmaktadır. 20 Eylül 2014 itibarı ile Türkiye’yi etkileyen önemli
olaylardan biri olan Suriye’nin Rojava kasabasına saldıran İşid ile ilgili
haberlerin üstünün örtüldüğü görülmektedir. Türkiye’de Kürt siyasi aktörleri
tarafından öne çıkarılan Rojava konusu hükümet tarafından görmezden
gelinmiştir. İşid’in Rojava’da yaşayan Kürtlere yönelik saldırısı sonucu
Türkiye’ye doğru başlayan göç ile ilgili olarak Başbakan Davutoğlu’nun sınır
kapılarının açılması ile ilgili talimat verdiği haber yukarıda başlığı verilen
haberin içerisine sıkıştırılmıştır. Bu gelişme üzerinden Kürtler üzerinde itibar
sağlayan HDP’nin bağlam ilişkisi zayıflatılmaya çalışılmıştır. Başbakan’ın
talimatında, Rojava’dan doğrudan söz etmeyerek, Suriye’den gelen Kürtler
ifadesini kullanılmayarak, HDP için siyasi bir argüman olan Rojova ifadesi
ardalan bilgisi olarak sunulmamıştır. Haberin içeriğine uygun olarak, PKKParalelci

ittifakını

belgelemek açısından PKK’lıların

gerçekleştirdiği

eylemlerine yer verilmiştir. Bu eylemi gerçekleştirmek için Paralel yapıdan
talimat aldığı iddia edilen Ferhat Yıldız’ın polise verdiği ifade belirtilerek,
Paralel-PKK işbirliği belgeleri ile okuyucuya sunularak her iki örgüt arasında
ki bağlam ilişkisi sunulmuştur. Ayrıca bu habere iliştirilen Suriye’den
Türkiye’ye göç eden Kürtlerle ilgili Başbakan Davutoğlu’nun açıklamaları
dikkate alındığına, Kürt kökenlilerinde hamisi, koruyucusu Türkiye’dir
mesajının verildiği görülmektedir. Bu açıdan Kürtlerin yaşadığı sorunlar ile
ilgili bağlam ilişkisi kurulmuştur. Bu ilişkiyi destekler mahiyette Türkiye’ye
doğru göç eden Kürt kökenli Suriyeliler ile ilgili olarak “Bir kez daha insani
görevini yerine getiren Türkiye sınırı açarak 5 bin Suriyeli Kürdün
korkularını giderdi” ifadesi kullanılmıştır.
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden Öcalan’ın: ‘bütün Kürtleri
direnişe çağırıyorum’ mesajı ile ‘PKK-KCK’nın ateşkese son verebiliriz
açıklaması’ Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Dağdan dönüş için özel kurul geliyor” başlığı 2 Ekim 2014 tarihinde
kullanılmıştır (Dağdan Dönüş İçin Özel Kurul Geliyor, 2014: 28). Çözüm
süreci açısından önemli bir aşama olan yasal düzenlemeler ve izlenecek yol
haritası açısından önemli unsurları içeren bu haberde hükümetin tek taraflı
olarak yürüteceği harekat planı anlatılarak süreç ile Hükümet arasında bağlam
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ilişkisi kurulmuştur. Bu haberin uyandırdığı algı Hükümetin tedbirlerinin
ardından PKK’lıların silahları ile birlikte Türkiye’yi arkalarında bırakıp
gidecekleridir. Ancak Sabah Gazetesi çözüm sürecinde önemli bir aktör olan
Abdullah Öcalan’ın İmralı heyeti ile 1 Ekim 2014’de yaptığı görüşmelere hiç
değinmeyerek Abdullah Öcalan’ı ardalada yok saymıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Hükümetin tek taraflı bir gayreti ile
yürütülen çözüm süreci algısı yaratan Sabah Gazetesinin, karşı tarafı olan
PKK’nın çözüm sürecine bakış açısı ile ilgili haberlere yer vermediği tespit
edilmiştir.
33. “Tezkere çözümü garantiye aldı” başlığı 3 Ekim 2014 tarihinde birinci
sayfadan yayınlanmıştır (Teskere Çözümü Garantiye Aldı, 2014:1). Türkiye
siyasetinde uzun bir tartışma konusu olan Türk Silahlı kuvvetlerinin Irak ve
Suriye’yi kapsayan askeri müdahale yapma konusunda ki teskereye HDP
süreç boyunca karşı çıkarak ardalanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kürtlere
karşı harekete geçeceğinin algısını yaratmıştır. Bu yetkinin PKK’ın Suriye
kolu olan PYD ve Irakta ki PKK kapmalarını da hedef alabileceğini ön
gördüklerinden mecliste yapılan oylamada hayır oyu kullanmışlardır. Sabah
Gazetesi ise konuyu bu bağlamda ele almayarak Başbakan Ahmet
Davutoğlun’un

söylemleri

üzerenden

haberi

yayınlamıştır.

HDP’nin

endişelerinin aksine teskerenin çözüm sürecinin garantisi olduğu vurgusu
yapılarak süreç ile ilgili olumlu bir bağlam ilişkisi kurulmuştur. 3 Ekim 2014
tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm süreci ile ilişkili bir diğer
başlık ise sayfa 22 de verilmiştir. “Öcalan Çözümü Kobani’ye şartladı”
başlıklı bu haberde detaya girilmeden Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme
yapan heyetin açıklamalarından bahsetmektedir (Öcalan Çözümü Kobani’ye
Şartladı, 2014: 22). Ancak İmralı’ya giden heyette ki siyasetçilerin isimleri
haberde kullanılmamıştır. Haberin esaslı unsurların törpülenmiş olduğu
dikkate alındığında Sabah Gazetesinin çözüm süreci ile ilgili gelişmeleri
hükümetin gözlüklerinden takip ettiği sonucuna varılarak ardalanda Abdullah
Öcalan’ı ve HDP’yi süreci dış etkenlere dayalı olarak baltalamakla
suçlamaktadır.
34. “Kobani provokosyonuna üç kurban” başlığı altında verilen haber HDP’nin
çağrısı ile Kobini’ye saldıran İşid’i protesto etmek için başlayan gösteriler
hakkındadır (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban, 2014: 18). Haberde

196

olayların Türkiye’nin birçok ilinde meydana geldiği aktarılmıştır. Bu
olaylarda ölümle neticelenen olayların da olmuş olduğu haber olarak verilse
de Sabah Gazetesi tarafından yaşanan olayların boyutu ve de ciddiyeti
gölgelenmiştir. Sabah Gazetesi haberi bu şekilde gölgeleyerek ardalanda
Hükümet aleyhine oluşabilecek bir algının önüne geçmeye çalışmaktadır.
Nerdeyse ülkenin her yerinde iki gün boyunca devam eden şiddet olayları ile
ilgili detaylı bilgi verilmemiştir. Bununla birlikte konu hakkında yapılan
haberde sokakların PKK militanları ve sempatizanları tarafından şiddete
sürüklendiği vurgulanarak ardalan bilgisi olarak PKK’nın şiddet eğilimli bir
örgüt olduğu bilgisi hatırlatılmaktadır. “İşid militanlarının yaptığı gibi
yüzlerini maskeyle kapatan provokatörler sokaklarda terör estirdi” ifadesi
kullanarak bu ardalan bilgisi pekiştirilerek PKK ile İşid arasında bağlam
ilişkisi kurulmuştur. Sabah Gazetesi yayınladığı bu haberler ile PKK
aleyhinde yürüttüğü propagandaya yeni bir boyut daha kazandırarak çözüm
sürecinde ki tek meşru tarafın Hükümet olduğuna dair bağlam ilişkisini
kurmuştur.
35. “Dikkat Gizli eller devrede” başlığı ile yayınlanan haber, özel haber olarak
sunulmuştur (Dikkat Gizli Eller Devrede, 2014: 1). HDP’nin Kobani
olaylarını bahane ederek halkı protestoya çağırması üzerine başlayan olaylara
yer verilmiştir. Sabah Gazetesi yayınladığı haberde olayların perde gerisinde
yapancı dış güçlerin olduğuna değinerek, hedefin barış süreci olduğu
vurgusunu yaparak süreç ile ilgili olarak bağlam ilişkisi kurmuştur. PKK ile
yürütülen müzakereleri; çözüm süreci olarak değerlendiren Sabah Gazetesi
ilk kez, barış süreci kelimesini kullanarak; ardalan bilgisi olarak çözüm
sürecinin aslında barış süreci olduğunu yansıtmıştır. Haberin içeriğinde
olayları gerçekleştirenlerin PKK’nın uyuyan hücreleri olduğu da belirtilerek
bu eylemlerin çözüm sürecine yönelik değil, barış durumuna yönelik olduğu
ardalan bilgisi olarak verilmiştir.

Bu haberin vurguladığı mesajı

güçlendirmek içinse “Vandallar, İstanbul, Diyarbakır, Van, Mardin ve Siirt’te
sokakları savaş alanına çevirdi. Yüzlerce araç ve iş yeri ateşe verilirken
birçok banka ATM’si ile sayısız iş yerlerinin camı kırıldı. Cadde ve sokak
aralarına kurulan barikatlar, yerinden sökülen trafik ışıkları ve mobese
direkleri milyonlarca liralık zarara yol açtı. Diyarbakır’da okullar 13 Ekim’e
kadar tatil edildi. Olayların ayı bilançosu ise 23 ölü, 18 yaralı” ifadeleri
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kullanılmıştır. Haberin içeriğinde ise hükümetin, çözüm sürecini kurban
etmeyeceği vurgusu yapılarak yaşanan bu kötü olayların sorumluluğu
PKK’ya yıkılarak hükümet lehine bağlam ilişkisi geliştirilmeye çalışılmıştır.
36. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “PKK-KCK’nın Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları” hakkında ki gelişme Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
37. “Bu coğrafyanın en önemli projesi” başlığı altında yayınlanan haberde
Başbakan Davutoğlu’nun, Akil İnsanlar heyeti ile Dolmabahçe çalışma
ofisisin de çözüm sürecini kapsayan toplantı konu edilmiştir (Bu Coğrafyanın
En Önemli Projesi, 2014: 1). “Davutoğlu: Dolmabahçe’de ki ofisinde Akil
İnsanlar Heyetiyle ilk kez bir araya geldi” ifadesi kullanılarak çözüm süreci
ile ilgili Hükümet ve Akil İnsanlar Heyeti arasında bağlam ilişkisi
kurulmuştur. Haber bütünlüklü olarak değerlendirildiğinde Sabah Gazetesi
çözüm sürecinin hükümetin bakış açısı ise yürütülmesi gerektiği algısını
pekiştirdiği görülmektedir.
38. “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı” başlıklı haberin içeriğinde
Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinin görüşmesi ile ilgili haber detayı
verilmektedir (İmralı: Barış Sürecine Yönelik Umudum Arttı, 2014: 24). “Yol
Haritasına 4 Şart” başlıklı diğer haberde ise hükümet tarafının çözüm
sürecinin ilerlemesi için PKK tarafından yerine getirilmesini talep ettiği
beklentilere yer verilmektedir (Yol Haritasına 4 Şart, 2014: 24). Her iki
başlıktaki haberler sayfa 24 de yayınlanmıştır. Haberlerin içerikleri dikkate
alındığında hükümetin HDP aracılığı ile; PKK’nın ise Öcalan ve Kandil
bağlantıları ile müzakere yürüttüğü anlaşılmaktadır. Bu ilişkiler açısından
süreç içerisinde ki taraflar arasında bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Bu
müzakere ilişkisinde Abdullah Öcalan’ın yaşanan sürece, ardalanda barış
süreci algısı ile baktığı, Hükümet kanadının ise ardalanda çözüm süreci algısı
ile baktığı görülmektedir. Sabah Gazetesinin haberi sunuş şekli ile çözüm
sürecinde önemli bir aktör olan PKK tarafının inisiyatif alabilen bir yapıda
olduğu gerçeğini gizlemeye çalıştığı veyahut Hükümetin, PKK ile örtülü
olarak yürüttüğü müzakereyi ifşa etmediği görülmektedir.
39. “Sınırlarda büyük oyun” başlığı altında günün haberi, olarak yayınlanan
haberde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde yaşanan gelişmeler ile
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ilgili yaptığı değerlendirmelere yer verilmiştir (Sınırlarda Büyük Oyun, 2014:
1). Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin Türkiye içerisine Kobani olayları
olarak yansıyan kısmını çözüm sürecine darbe olarak değerlendirilerek
Suriye’de ki gelişmeler ile çözüm süreci arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur.
“Estonya dönüşü uçaktaki gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalar
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ve siyasi uzantısı siyasi parti
Türkiye’de barış istemiyor. Ülkede kaos ve gerilim yaratmak istiyor”
ifadesini

kullanılmıştır.

Haberin

tamamı

bütünlüklü

olarak

değerlendirildiğinde Hükümet kanadını temsilen çözüm sürecinde önemli bir
aktör olan Cumhurbaşkanının PKK ve Kürt siyasetinin temsilcisi HDP’ye
güvensizlik

duyduğu

mesajı

vererek

ardalanda

Kürt

tarafını

itibarsızlaştırmaktadır. Haberin içeriğinde Hükümetin çözüm sürecine
koyduğu katkıdan da bahsedilerek, Hükümet ile çözüm süreci arasında ki
bağlam ilişkisi pekiştirilmektedir. Haberin hemen alt kısmında ise çözüm
süreci ile ilgili önemli bir gelişmeye daha yer verilmektedir. “Kalleş pusuda
üç şehit verdik” başlıklı bu haberde çözüm süreci ile birlikte başlayan kansız
dönemin artık sona erdiği ardalan bilgisi olarak sunulmaktadır (Kalleş Pusuda
Üç Şehit Verdik, 2014: 1). Hakkari de üç askerin şehit edildiği olayda
saldırıyı yapanlar hakkında bilgi verilmese de saldırının PKK tarafından
yapıldığı izlenimi uyandırılarak ardalanda PKK’nın terörist olduğu algısı
yansıtılmıştır. Her iki haber birlikte değerlendirildiğinde hükümet kanadının
diğer kanada karşı yaklaşım tarzında güvensizliğin geliştiği, süreçteki bağlam
ilişkilerinin zayıfladığı görülmektedir.
40. “Süreci bitiren biz olmayacağız” (Süreci Bitiren Biz Olmayacağız, 2014:
23), “Hain saldırının failleri yakalandı” (Hain Saldırının Failleri Yakalandı,
2014: 23), “Terör örgütü yarım ton amonyum nitrat çaldı” (Terör Örgütü
Yarım Ton Amonyum Nitrat Çaldı, 2014: 23) başlıklarının çözüm süreci ile
ilişkili haberler olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Başbakan Yardımcısı
Arınç’ın açıklamalarının konu edildiği haberde hükümet kanadının son
günlerde çözüm süreci açısından gelişen olumsuz olayları değerlendirmesine
aldığı görülmektedir. Olumsuzluklara rağmen Hükümet’in çözüm sürecini
bitiren taraf olmama gayreti taşıdığını belirten haberde süreç ile ilgili olarak
bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Hükümet açıklamalarında PKK’ya mesaj
yollayarak elinde sopa tuttuğunu gerekmesi halinde kullanmaktan da

199

çekinmeyecekleri söyleyerek ardalanda silahlı mücadeleye dönülebileceğinin
sinyallerini vermektedir.

Bu haberin hemen altında Başbakan Ahmet

Davutoğlu’nun açıklamalarına yer verilerek üç gün önce şehit edilen
askerlerin faillerinin yakalandığı duyurulmaktadır. Başbakan Yardımcısı
Arınç’ın uyarılarını destekler mahiyette sunulan haberde devletin güçlü
olduğu, şiddete bulaşanlara karşı gerekli adli mekanizmasının süratle
çalıştırabileceği

mesajı

verilerek

sürecin

sekteye

uğraması

halinde

uygulamaya konulabilecek eylemler hakkında bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gül’ün cenazesi de habere yansıtılmıştır. Bu
haberde PKK terör örgütünün çocukları gözü yaşlı bırakan vahşi bir yapı
olduğu

kamuoyuna

hatırlatılarak

ardalanda

PKK’nın

terörist

yüzü

sergilenmektedir. Bu haberin ardından PKK terör örgütünün bomba
yapımında kullanılan amonyum nitrat çaldığı haberi de yayınlanarak
ardalanda, PKK bir kez daha kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaktadır. Bu
haberler detaylı değerlendirildiğinde Hükümet kanadının ardalanda, PKK’nın
şiddeti bir araç olarak kullanan ve mücadele edilmesi gereken güvenilmez bir
yapı olduğu algısının pekiştirdiği görülmektedir.
41. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’nin Halkı tekrardan
sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
42. “Kör nokta suikastı” başlığı altında yayınlanan haberde, bir astsubayın şehit
edilmesi konu edilmiştir (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29). Çözüm süreci ile
şiddet olaylarının azaldığını haberlerine taşıyan Sabah Gazetesinde haber
sunumu açısından bu yaklaşımdan vazgeçildiği görülmektedir. Haberde
çözüm sürecinin başından beri ilk kez PKK kamplarında eğitilerek şehirlere
yerleştirilen öz savunma birliklerinden söz edilmiştir. PKK’nın eylem
stratejisinde yeni bir boyut kazandığının sinyalleri haberde aktarılmıştır.
PKK’nın aleyhinde, ardalan bilgisi sunularak PKK’nın terörist geçmişi
hatırlatılmıştır. “Şehit Astsubay Nejdet Aydoğdu’nun eşi Esra Aydoğdu
güçlükle ayakta durabildi. Hamile olan Aydoğdu’nun ellerini sık sık karnına
koyması dikkat çekti” ifadeleri kullanılarak yaşanılan trajedinin boyutu tüm
gerçekliği ile yansıtılmaya çalışılarak, PKK’nın terörist kimliği ile bağlam
ilişkisi kurulmuştur. Haberde PKK’nın ardalanda terör yanını pekiştirmek
açısından “1 yıllık evliydi, Diyarbakır Bağlar’da eşiyle Pazar alışverişine
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çıktığı esnada başından vurulan Astsubay Aydoğdu, henüz 1 yıllık evliydi.
Aydoğdu’nun eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Saldırının yapıldığı
sokaktaki kameraların Kobani eylemlerinde tahrip edildiği ortaya çıktı”
yazmaktadır. Haberin içeriği, kullanılan ifadeler dikkate alındığında Sabah
Gazetesi hayatının baharında ve aktif olarak görev alanında olmadan silahsız
bir

Astsubayın

kalleşçe

öldürüldüğünü,

karısının

hamile

olduğunu

vurgulayarak olay yerinde ki kameraların ise Kobani olayları esnasında tahrip
edildiğini belirterek; PKK’nın bölgede şiddeti geri getirmeye çalışan bir yapı
olduğu algısını kurup, PKK ile şiddet arasında bağlam ilişkisi kurmaktadır.
Şehidin annesine de haberde yer verilerek, anaların tekrardan PKK yüzünden
ağlamaya başladığı vurgusu öne çıkarılıp PKK’nın çözüm karşıtı bir yapı
olduğuna dair bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
43. “Çözüm için sürece format atılıyor” başlıklı haber yayınlanmıştır (Çözüm
İçin Sürece Format Atılıyor, 2014: 23). Çözüm sürecine olumsuz etki eden 67 Eylül olayları ve ardından gelen dört şehit haberi üzerinde Hükümetin
çözüm süreci ile ilgili politika değişikliğine gideceğinin sinyallerinin verildiği
bu haberde PKK’nın muhataplıktan çıkarıldığı, HDP’nin ise PKK çizgisinde
siyaset yapmaya devam etmesi durumunda muhatap olmaktan çıkarılacağı
vurgulanarak çözüm sürecinde ki tarafların bağlam ilişkisi yeniden
şekillendirilmiştir. Habere eklenen “HDP heyeti hükümet kanadı ile
görüşmek için randevu beklerken, İmralı’ya ziyaret konusunda da henüz izin
çıkmadı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İmralı ziyareti konusunda “ortalık
yakılıp yıkılırken görüşme taleplerini bir kez daha görüşürüz. Şiddet devam
ederse tavrımız farklı olur demişti” ifadesi eklenmiştir. Haber detaylı olarak
irdelendiğinde hükümet kanadının ortak bir fikir birliği içerisinde sürecin
farklı bir yolda devam edeceğinin sinyallerini verilmektedir.
44. “Önce kamu düzeni ve tam eylemsizlik” başlıklı haber yayınlanmıştır (Önce
Kamu Düzeni Ve Tam Eylemsizlik, 2014:1). 6-7 Eylül olayları ardından
Hükümet ile HDP arasında kopan diyalog sürecinin yeniden başladığının
işareti olarak değerlendirilebilecek bu haber yayınlanırken Hükümet’in
çözüm sürecinin ilerleyebilmesi için ortaya koyduğu şartlar aktarılarak süreç
ile ilgili yeni bir bağlam ilişkisinin kurulmaya çalışıldığı görülmektedir.
45. “İki yalanlama” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun HDP heyetinin 17
Kasım 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yaptıkları
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görüşmenin ardından yaptıkları açıklamaları yalanladığı görülmektedir (İki
Yalanlama, 2014: 1). Bu haberde, HDP’nin tam olarak ne açıklama yaptığına
yer verilmese de yalanlanan tarafın HDP olduğu vurgulanarak ardalan bilgisi
olarak HDP’nin yalanlar ile hareket eden bir parti olduğu savunulmaktadır.
46. “Çözümde karşılıklı adımlar hızlanacak” başlıklı haber kullanılmıştır
(Çözümde Karşılıklı Adımlar Hızlanacak, 2014: 24). Haberin içeriği dikkate
alındığında HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın sürecin ilerlemesi için
CHP’nin de “İzleme Kururlu” içerisinde yer alması gerektiğini önerdiği
görülmektedir. Ancak

Sabah

Gazetesi,

haberi sunarken Hükümetin

görüşlerini hatırlatır mahiyette bir giriş yaparak Selahattin Demirtaş’ın dikkat
çekici bir unsur olarak öne çıkmasını engelleyerek ardalanda Hükümetin
süreçteki rolünü öne çıkarmayı yeğlediği tespit edilmiştir.
47. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “CHP Genel Başkanının
Diyarbakır ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. 1 Aralık 2014, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Silahlara veda
Nevruz’da” (Silahlara Veda Nevruz’da, 2014: 1), “Türk-Kürt kardeş
ayrımcılık kalleş” (Türk Kürt Kardeş Ayrımcılık Kalleş, 2014: 1),
“Milliyetçiliği

savunan

ayrımcılık

yapamaz”

(Milliyetçiliği

Savunan

Ayrımcılık Yapamaz, 2014: 18), “Silahlara veda Baharda” (Silahlara Veda
Baharda, 2014: 20) başlıkları altında çözüm süreci ile ilgili haberler
yayınlanmıştır. Haberlerde, HDP’e heyetinin İmralı’dan getirdiği mesaj da
çözüm sürecinin tekrardan hareketlendiği anlaşılmaktadır. Sabah Gazetesinin
izlediği haber politikası içerisinde, İmralı’nın sesine pek yer verilmese de
Hükümetin taleplerine onay veren, veyahut boyun eğdiği izlenimi veren
Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına geniş yer verilerek Hükümetin politikaları
doğrultusunda açıklama yapan Abdullah Öcalan ve Hükümet arasında bağlam
ilişkisi kurulmuştur. Abdullah Öcalan’ın 2015 Nevruz’unda silahlara veda
edilebileceği mesajını vermiş olması Sabah Gazetesi tarafından haber
manşetine taşınarak ardalan bilgisi olarak Hükümetin istediği noktaya
ulaşıldığının mesajı verilmektedir. Ayrıca haber 20 sayfada geniş bir yer
bulmuştur.

Haberin

detayında

silah

bırakma

sürecinin

Kandil

ile

görüşüleceğine de yer verilerek Kandil ile bağlam ilişkisi kurulmuştur.
Haberi Sabah Gazetesi açısından öne çıkan önemli unsur PKK-HDP
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kanadının açıklamalarına geniş yer vermesidir. Genel itibarı ile PKK-HDP
kanadının açıklamalarına yer vermeyen, aksine bu tarafı itibarsızlaştıran
haberler yapan gazetenin bu haberi öne çıkarmasında da ince bir detay
yatmaktadır. Yukarda da izah edildiği üzere kopma noktasına gelen
müzakereler ile ilgili olarak Hükümetin ardalanda ön koşul olarak ortaya
koyduğu silahların susması ve şiddet eylemlerine son verilmesi yönünde ki
ısrarının PKK-HDP tarafından kabul edildiği algısının hakim olmasıdır. Bu
haber her ne kadar PKK-HDP kaynaklı olsa da Hükümet politikasını
destekler içeriklere sahip olduğundan süreç ile ilişkili Hükümet’in lehine
bağlam ilişkisi kurularak yayınlanmıştır. Sabah Gazetesi ayrıca Başbakan
Davutoğlu’nun Balıkesir’de katıldığı bir miting ile ilgili haberi de
manşetlerine taşımıştır. Parlamento da ki üçüncü büyük parti olan MHP’nin
Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren Başbakan Davutoğlu’nun MHP’ye
Tunceli ili üzerinden yüklendiği konu edilmiştir. Türkler ve Kürtlerin kardeş
olduğu vurgusu öne çıkarılarak ardalan bilgisi olarak tarihi geçmişe
değinilmiştir. Haberin detayı sayfa 18 de sunulmuştur. Bu detayda
vurgulanan Türk-Kürt kardeşliği ile birlikte Başbakan Davutoğlu’nun çözüm
sürercinde ki sıkıntıların aşılmış olmasından ve yeni bir ivme ile gelişmelerin
şekillenmesinden duyduğu memnuniyetin karşı tarafa mesaj olarak aktarıldığı
anlaşılmaktadır.
49. “Kandil’de silah bırakma zirvesi” başlığı kullanılmıştır (Kandil’de Silah
Bırakma Zirvesi, 2014: 17). Haberin içeriği incelendiğinde haber kaynağı
Sırrı Süreyya Önder’in açıklamalarına dayandırılmaktadır. Ancak haberde
öne çıkan ana tema çözüm süreci görüşmelerinin hükümetin talep ettiği
koşullar çizgisinde yeniden yapılandırılmış olmasıdır. Bu unsur dikkate
alındığında haber kaynağı olarak her ne kadar Sırrı Süreyya Önder’in
açıklamalarına yer verilse de aslında hükümet politikasının başarısı ile
bağlam ilişkisi kurulmuştur. Haberin kaleme alınış şekli dikkate alındığında
PKK-HDP-Kandil tarafına karşı, hükümetin bir belirleyici ağırlık kazandığı
algısı uyandırılarak ardalan bilgisi olarak Hükümetin başarısı yansıtılmıştır.
Bu haberi önemli kılan diğer bir unsur ise MİT aracılığı ile ilk kez Kandil’de
bir doğrudan müzakerenin yapılacak olduğunun duyurularak MİT ile süreç
arasında ki bağlam ilişkisine değinilmesidir.
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50. “İmralı taslağına ‘öncelik’ ayarı” başlıklı haber yayınlanmıştır (İmralı
Taslağına Öncelik Ayarı, 2014: 20). Haberin içeriğinde Başbakan Ahmet
Davutoğlu başkanlığında hükümet heyeti ile görüşen İmralı heyetinin çözüm
süreci ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın önerilerini hükümete götürdüğü
anlaşılmaktadır. İmralı heyetinin önerilerinin detayı hakkında geniş bilgiye
yer verilmemiştir. Sabah Gazetesi Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
çözüm süreci ile ilgili olarak Hükümetin üzerinde hassasiyetle durduğu asayiş
ve çekilme konularında bağlam ilişkisi kurarak hükümet lehine tutum
sergilemiştir.
51. “Sokağa çağırmak kabul edilemez” başlıklı haber yayınlanmıştır (Sokağa
Çağırmak Kabul Edilemez, 2014: 23). Sabah Gazetesi, 9 Aralık 2014
tarihinde HDP Eşbaşkanı Selahattin

Demirtaş’ın, Hükümetin hazırladığı

Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanuna karşı yaptığı açıklamalara yer
vermemişti, ancak 11 Aralık 2014 tarihinde Selahattin Demirtaş’ın
açıklamalarına karşı hükümetin koyduğu tepkiye geniş yer vermiştir.
Hükümet adına konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay’ın
sert bir üslupla “Vatandaşı, milleti sokağa çağırmak kabul edilemez. Bunlar
yine eski alışkanlıklardır. Siyaseti şiddetin gölgesinde yürütme heveslerinin
tezahürleridir” demiştir. Bu haber ile birlikte HDP tarafı bir kez daha şiddeti
bir araç olarak kullanan bir parti olarak ardalan da sunulmuştur.
52. “Çözüm süreci” kapsamında gündeme etki eden “Cemil Bayık’ın Silah
bırakmak ölüm demektir” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
53. “Çözüm süreci ile ilgili olarak “Silahsız Siyasetin ışıkları göründü” (Silahsız
Siyasetin Işıkları Göründü, 2014: 1), “Olumlu bir atmosfer var” (Olumlu Bir
Atmosfer Var, 2014: 1), “Çözüm sürecinde atmosfer olumlu” (Çözüm
Sürecinde Atmosfer Olumlu, 2014: 22), “Silahsız siyaset için ışık göründü”
(Silahsız Siyaset İçin Işık Göründü, 2014: 22) başlıkları kullanılmıştır. İki
ayrı sayfada ve iki konu altında verilen haberlerin içeriği incelendiğinde
Hükümet kanadının çözüm süreci ile ilgili olumlu mesajlar vererek süreç ile
ilgili bağlam ilişkisi kurduğu görülmektedir. HDP heyetinin de sözlerine yer
veren gazete; haberin sunuluş şeklinde HDP’nin hükümet ile hem fikir
olduğu izlenimini yansıtılarak ardalan bilgisi olarak HDP’nin Hükümetin
çizgisine geldiği bilgisini sunmaktadır.

204

54. “Çözüm sürecinde rotayı millet çizer” başlıklı haber yayınlanmıştır (Çözüm
Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014: 26). Haberin içeriğine bakıldığında
Sabah Gazetesinin öne çıkardığı unsur Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın süreç ile ilgili olarak Şanlıurfa’dan yaptığı açıklamalardır.
Sürecin hükümetin çizgisinde yürütüleceği vurgusu yapılarak Hükümet ile
süreç arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur. Bu vurguya da paralel olarak
Kandil’in şiddetten uzaklaşması kapsamında hükümetin koyduğu ön koşulu
kabullendiği algısı yaratılarak ardalan bilgisi olarak Hükümet politikalarının
başarılarına değinilmiştir.
55. “Karanlık ele dikkat” başlıklı haberde üç Huda-Par partisi mensubunun
PKK’lı güçler tarafından öldürüldüğü konu edilmiştir (Karanlık Ele Dikkat,
2014: 1). Çözüm sürecinde şiddetten uzaklaşma çabalarının sarf edildiği
günlerde yaşanan bu gelişme güven ortamına bir kez daha zarar vermiştir.
Habere eklenen ifade de “Birileri Cizre’yi karıştırıyor. Cizre’de bir PKK’lının
cenazesine katılan teröristler gece silahlarla Huda-Par’lıların evlerine saldırdı.
3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı” denilmiştir. Sabah Gazetesi bu haber ile
PKK’nın şiddet unsurunu kullanan bir yapı olduğu bilgisini ardalanda
hatırlatmaktadır.
56. “Paralelciler’in Cizre Fitnesi” başlıklı haberde, hükümetin 27 Aralık 2014’de
Cizre’de öldürülen üç Hüda-Par partisi mensubunun ardından başlayan
olaylar ile ilgili olarak olayı farklı bir boyuta taşıdığı görülmektedir
(Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1). Yaşanan olayları hükümetin diğer bir
mücadele alanı olarak gördüğü ve Paralel yapı olarak nitelendirdiği
organizasyon ile ilişkilendiren hükümet, PKK ile Paralel yapıyı arasında
sürece yönelik bağlam ilişkisi kurmuştur.
Sabah Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan ardalan-bağlam ilişkileri:
1. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan’ın af talebi yok açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “Cizre’de İzinsiz gösteri”

başlığı altında 15 Ocak 2015 tarihide haber

yayınlanmıştır (Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22). Haberin
içeriğinde, Cizre’de izinsiz gösteride bulunan bir gruba; polisin müdahalesi
esnasında bir çocuğun vefat ettiği anlaşılmaktadır. Sabah Gazetesi eylemi
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yapan grubun içeriği ile ilgili bilgi vermemektedir. Haberin sunumunda BDP
Eş Genel Başkanı Hatip Dicle’nin de açıklamalarına yer verilmiştir. Hatip
Dicle’nin “çözüm sürecini engellemek isteyen Paralel” açılaması dikkat
çekicidir. Bu açıklama Hükümet politikaları ile uyumlu olduğundan BDP’li
Hatip Dicle’nin ardalanda Hükümet politikalarının doğruluğunu tescilledi
algısını yaratacak şekilde sunulmuştur.
3. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015 de ki görüşmesi”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “23 Ocak 2015’de Kadil ile
HDP heyetinin görüşmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Hükümetin 6-7 Ekim 2014
olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri ile ilgili”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. “Çözüm sürecinde yakında güzel şeyler olacak” başlığı altında 10 Şubat
2015 tarihinde haber yayınlanmıştır (Çözüm Sürecinde Yakında Güzel
Şeyler Olacak, 2015: 21). Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın çözüm
sürecinde iyi bir noktaya gelindiğini belirterek: “Önümüzdeki günlerde,
haftalarda güzel şeyler olacağını düşünüyorum” açıklamalarına yer veren
haberde süreç ile hükümet arasında iyimserlik taşıyan bir bağlam ilişkisi
kurulmuştur.
7. “Tarih’i çağrı Nevruz’da” başlıklı haber yayınlanmıştır (Tarihi Çağrı
Nevruz’da,

2015: 22). Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın

Akdoğan ile HDP heyetinden Sırrı Süreyya’nın “Çözüm Sürecinde”
müzakere sürecinin işleyişi hakkında konuştukları anlaşılarak taraflar
arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur. Haber, PKK’nın silahlara Nevruz 2015
tarihinde veda edebileceği vurgusu ile olumlu bir şekilde sunulsa da; HDP
heyetinin İç Güvenlik Yasa Tasarısının geri çekilmesini, sürecin ilerlemesi
için koşul olarak masaya taşıdığı bilgisini de içerdiğinden HDP heyetinin
süreç ile yasa tasarısı arasında bağlam ilişkisi kurduğunu göstermektedir.
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8. “Silahlar susuyor” başlıklı haber 14 Şubat 2015 tarihinde yayınlanmıştır
(Silahlar Susuyor, 2015: 28). Sayfa 28 den yayınlanan haberin içeriğinde
Kandil ile görüşmeye giden HDP heyetinin silahların susması yönünde
mesajla dönmesi beklenmektedir yazmaktadır. Haber girişi olarak kullanılan
“Hükümetle görüştükten sonra dün Kandil’e giden HDP heyetinin PKK’ya
‘Kalıcı eylemsizlik çağrısı’ yapacağı öğrenildi. PKK’nın Lider kadrosunun
ise ‘çağrıya uyuyoruz’ karşılığı vermesi bekleniyor” ifadesinde görüldüğü
üzere olumlu temenniler ile kaleme alınmış bir haberdir. Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları referans alınarak süreçteki
olumlu atmosfer ile ilgili olarak Hükümet’in başarıları ile ilişkili bağlam
ilişkisi kurulmuştur.
9. “Eve Dönüş için bahar takvimi” başlıklı haber birinci sayfadan
yayınlanmıştır (Eve Dönüş İçin Bahar Takvimi, 2015: 1). Haberin içeriği ise
“Eve Dönüş’te bahar takvimi” başlığı altında sayfa 20’de yayınlanmıştır
(Eve

Dönüş’te

Bahar

Takvimi,

2015:

20).

Haber

incelendiğinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve de Hükümet kanadının
demokratik atılımlar ile süreci tamamlamak için Kandil-İmralı-HDP
tarafından silahlara veda ile ilgili çağrıyı bekledikleri vurgulanarak taraflar
arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur. Haber Kandil ile görüşen HDP
heyetinin Kandil’den olumlu mesaj getirdiği yönünde sunulmuştur. Sürecin
Hükümetin dikte ettiği şekilde ilerlemesi gerektiği vurgusu haberde öne
çıkarılarak, ardalan bilgisi olarak Hükümetin başarısı sunulmaktadır.
10. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Davutoğlu’nun:
çözüm süreci Kritik aşamada” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan Şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
12. “Düşmanlığımızdan Korkun” başlıklı haber sayfa 20 de yayınlanmıştır
(Düşmanlığımızdan Korkun, 2015: 20). Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın Türkiye gündemindeki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı
açıklamalara yer verişmiştir. Gündemin ana konusu Türkiye’nin yaptığı ŞahFırat operasyonu ile ilgilidir. Ancak Arınç’ın açıklamaları arasında çözüm
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süreci açısından önem arz eden konulara da değinilmiştir. “Kandil’in silah
bırakma konusunda engel çıkardığı, Arınç’ın açıklamalarında yer bulmuştur.
Haber ile ilgili olarak yayınlanan haber girişinde “Türk silahlı kuvvetlerinin
Şah Fırat operasyonunu müthiş bir başarıyla tamamladığını söyleyen
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Operasyona dünyada hayranlık var.
Kimse Türkiye’nin düşmanlığını kazanmak istemesin”

diyerek süreçte

Hükümetin taleplerine engel çıkaran PKK’ya ardalan bilgisi olarak silahlı
mücadele hatırlatılmıştır.
13. “Silah bırak şimdi barış zamanı”

başlıklı haber 1 Mart 2015 tarihinde

yayınlanmıştır (Silahı Bırak Şimdi Barış Zamanı, 2015: 1). HDP heyeti ile
Başbakan Yardımcısı Nihat Akdoğan arasında Dolmabahçe de ki çalışma
ofisinde yapılan toplantının ardından silah bırakma çağırısı duyurularak
süreç ile ilgili taraflar arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur. Açıklamayı
HDP’li Sırrı Süreyya Önder yapmıştır. Sabah Gazetesinin çözüm süreci
yerine, barış zamanı vurgusu yapması ardalanda süreçle birlikte barışın
geleceği anlamını taşımaktadır. Bu vurgu ile HDP tarafının sürece taktığı
isimlendirmeye yakın bir anlamı öne çıkararak karşı tarafın görüşlerine karşı
daha ılımlı bir tutum takınıldığına dair bağlam ilişkisi kurulduğu
görülmektedir. Ayrıca Sabah Gazetesi bu süreçteki geçmiş haberlerde yaptığı
gibi HDP tarafından gelen açıklamaları karatmayarak ardalan bilgisi olarak
tarafların ortak bir noktada buluştuğu izlenimi vermektedir. Bu yaklaşım
Sabah Gazetesinin olaya tarafsız yaklaştığı düşüncesini yaratsa da
açıklamanın içeriği dikkate alındığında; HDP-Abdullah Öcalan tarafının
aslında Hükümetin talep ettiği noktaya çekilerek Hükümetin arzu ettiği
şekilde sürece katkı kaymaya başladığının ardalan bilgisini yansıtmaktadır.
Haberin devamı ise sayfa 22 de verilmiştir. Haberin detayında Başbakan
Yardımcısı Nihat Akdoğan’ın da olumlu mesajlar verdiği tespit edilmiştir.
Ayrıca haberde çözüm sürecinde silahların bırakılmasının ardından
hükümetin gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği 10 maddelik demokratikleşeme
aşamasından da söz edilerek sürecin gelecekteki izleyeceği yol haritası ile
ilgili olarak bağlam ilişkisi kurulmuştur. Sabah Gazetesinin birinci sayfadan
verdiği bu konu ile ilgili ikinci haber “Çağrılar güzel şimdi sıra uygulamada”
başlığı altında verilmiştir (Çağrılar Güzel Şimdi Sıra Uygulamada, 2015: 1).
Haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişmeler ile ilgili
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değerlendirmesini

konu

almıştır.

Haberin

içeriği

incelendiğinde

Cumhurbaşkanı’nın gelişmeleri olumlu karşılamakla birlikte yaşanan bu
olumlu havaya temkinli yaklaştığı ardalan bilgisi olarak sunulmaktadır.
Cumhurbaşkanı’nın endişelerini teyit edercesine haberde kullanılan ifade de
“Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a giderken, silah bırakma
çağrısına net mesaj verdi: Tabii çağrılar güzeldir asıl olan uygulamadır. İki
maymun oynanıyor. Acaba bu uygulama araziye ne kadar yansıyacaktır?
Bundan önce maalesef yansımadı. Temennim odur ki açıklamaların
arkasında durulur. Heyet ile Demirtaş’ın açıklamaları farklı. Burada iki
maymun oynanıyor” denmektedir. Haberin 23. Sayfa da verilen devamında
ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın endişelerine yer veren bir haber daha
yayınlanmıştır (Önemli Olan Uygulamadır, 2015: 23). Dolmabahçe
görüşmesi ile ilgili olarak yapılan bir diğer haber ise “Darbe gitti, çözüm
geldi”

başlığı

altında

yine

birinci

sayfada

yayınlanan

Başbakan

Davutoğlu’nun süreç ile ilgili değerlendirmeleridir (Darbe Gitti Çözüm
Geldi, 2015: 1). Ak Parti Gençlik Kolları Toplantısında yaptığı bu
değerlendirme ile ilgili olarak süreç ile ilgili olumlu bir bağlam ilişkisi
kurduğu görülmektedir. Haberin devamı ise sayfa 24’de yayınlanmıştır
(Şiddetin Dili Son Bulacak,

2015: 24). Cumhurbaşkanı’na kıyasla

gelişmeleri çok daha olumlu karşılayan Başbakan’ın değerlendirmeleri yeni
bir aşamaya geçildiği vurgusunu ardalan bilgisi olarak habere taşımaktadır.
Dolmabahçe görüşmeleri ile ilgili olarak Sabah Gazetesi, 22 sayfasında
süreçte ki diğer aktörlerin yaklaşımlarını da içeren haberlere yer vermiştir.
“Çağrı bölgede olumlu hava yarattı” başlığı altında yayınlanan haberde bölge
halkının gelişmeden memnun olduğu vurgusu yapılan bir haber yayınlanarak
süreç ile ilgili olumlu bir bağlam ilişkisi kurulmuştur (Çağrı Bölgede Olumlu
Hava Yarattı, 2015: 22). Yaşanan bu gelişme ile ilgili Sabah Gazetesinin
sayfa 22’den sunduğu diğer bir haber ise “Barışı hep birlikte çok istiyoruz”
başlığı altında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarıdır
(Barışı Hep Birlikte Çok İstiyoruz 2015: 22). Demirtaş’ın gelişmeleri olumlu
karşıladığı belirtilen haberde süreçle ilgili bağlam ilişkisi kurulduğu
görülmektedir. “Gözyaşları durursa bölgede dinamizm yaşanacaktır” başlıklı
bir diğer haberde ise Van Ekonomi Zirvesinde konuşan Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın değerlendirmelerine
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yer verilmiştir (Gözyaşları Durursa Bölgede Dinamizm Yaşanacaktır, 2015:
22).

Bu haber ile süreç arasında olumlu bağlam ilişkisi kurulduğu

söylenebilinir. “Silahları bırakmak huzur getirecek” başlıklı haberde 22.
sayfadan yayınlanmıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun konu
hakkında ki değerlendirilmesi aktarılmıştır (Silahları Bırakmak Huzur
Getirecek, 2015: 22). Sabah Gazetesinin genel olarak Kılıçtaroğlu’nun
değerlendirmelerini haberlerine yansıtmamaktadır, bu açıdan bu haberin
yayınlanması dikkat çekicidir. Haberin içeriği incelendiğinde yaşanan sürece
ilişkin Kılıçtaroğlu’nun da olumlu mesaj verdiği aktarılmıştır. CHP ile ilgili
olarak süreçle ilgili bağlam ilişkisi kurulduğu görülmektedir. Sabah
Gazetesinin konu ile ilgili olarak yayınladığı son haber “Bahçeli açıklamaya
ihtiyatlı yaklaştı” başlıklı haberdir (Bahçeli Açıklamaya İhtiyatlı Yaklaştı,
2015: 22). MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer veren
haber

incelendiğinde

gelişmelere

ihtiyatlı

yaklaşan

Bahçeli’nin

değerlendirme yapmadan yorum yapmayacağı anlaşılmaktadır. 1 Mart 2015
tarihli Sabah Gazetesi çözüm süreci bağlamında bir bütün olarak
değerlendirildiğinde gazetenin Dolmabahçe buluşmasını en önemli haber
konumuna yükselterek sürecin hükümetin arzuladığı şekilde sürdürüldüğü
algısını

ardalan

da

pekiştirdiği

tespit

edilmiştir.

Bunun

yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temkinli yaklaşımına da geniş yer ayırarak
sürecin gidişatına göre pozisyon alacağının sinyallerini de ardalan da
saklamaktadır.
14. “Kandil’in tavrı sürece aykırı” başlığı altında yayınlanan haberde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir
(Kandil’in Tavrı Sürece Aykırı, 2015: 1). Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
değerlendirmesinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamasından memnun olduğu
belirtilse de, Kandil, İmralı ve HDP arasında fikir ayrılıklarının bulunduğuna
vurgu yapması ardalan da Cumhurbaşkanı’nın süreçle ilgili olarak endişeli
olduğu anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı özellikle HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını tutarsız olduğu vurgusunu öne
çıkarması dikkat çekicidir. Cumhurbaşkanı’nın değerlendirmelerine sayfa 20
de ayrıca yer verilmiştir. “Kandil’in tavrı süreci tehdit ediyor” başlığı altında
sayfa 20 de yayınlanan haberde Cumhurbaşkanı’nın süreç ile ilgili
değerlendirmelerine geniş yer verilerek ardalan da Cumhurbaşkanı
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Erdoğan’ın endişeleri tekrar edilmiştir (Kandil’in Tavrı Süreci Tehdit
Ediyor, 2015: 20). Her iki haber başlığı altında sunulan haberin içeriğinde
Cumhurbaşkanı’nın süreç ile ilgili olarak temkinli olduğu, ayrıca taraflara
güvenmediği vurgusu ortaya çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın temkinli
açıklamalarına

rağmen

Sabah

Gazetesi

HDP’li

Pervin

Buldan’ın

açıklamalarına da yer vererek taraflar arasında ki bağlam ilişkisinin devam
ettiğini göstermiştir. Sabah Gazetesi yayınladığı “İşte sürecin 3 adımı”
başlıklı haber altında gündeme ilişkin Pervin Buldan’ın değerlendirmelerini
de yayınlanmıştır (İşte Sürecin 3 Adımı, 2015: 1). Sabah Gazetesinin genel
olarak PKK-HDP taraflarının açıklamalarına haberlerinde yer vermediği
dikkate alındığında bu açıklamanın Sabah Gazetesi tarafından yayınlanmış
olması önemlidir. Haberin içeriği ile ilgili olarak sayfa 22’de de “Buldan:
Barışa çok yakınız” başlığı altında bir haber yayınlanmıştır (Buldan Barışa
Çok Yakınız, 2015: 22). Ancak sayfa 22 de yayınlana haber karatılmış bir
PKK militanının resmi içerisinde sunulmuştur (Şekil 3.8.c.). Haberin içeriği
her ne kadar olumlu bir tablo çizse de Sabah Gazetesinin haberi bu tablo
içerisinde sunmuş olması Pervin Buldan ile PKK arasında ki ilişkiyi ardalan
bilgisi olarak ortaya koyması açısından önemlidir. Sabah Gazetesi çözüm
süreci ile ilgili yayınladığı “Anneler çocuklarının damatlığını görecek”
başlıklı haberi ise sayfa 21’den yayınlamıştır (Anneler Çocuklarının
Damatlığını

Görecek,

2015:

21).

Yaşanan

gelişmelerin

‘ölümleri’

durduracağı algısını pekiştiren bu haberin içeriğinde bölge halkının olumlu
etkilendiği mesajı verilerek süreç ile ilgili olumlu bir bağlam ilişkisi
kurulmuştur. Sayfa 21’de öne çıkan bir diğer haber ise “Lafta Kalmasın”
başlığı altında yayınlanan haberdir (Lafta Kalmasın, 2015: 21). Hükümeti
oluşturan Bakan ve AKP yöneticilerinin açıklamalarına yer verilmiştir.
Haberde öne çıkan ana vurgu ise açıklama yapan Hükümet taraftarı olan bu
yetkililerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı’nın çizgisine yakın olmasıdır.
Süreçteki gelişmeden memnun olmakla birlikte temkinli oldukları ardalan da
anlaşılmaktadır. Sayfa 21’in bir diğer önemli başlığı ise Abdullah Öcalan’ın
açıklamasına dünya basınında nasıl yer verildiği ile ilgili olarak haber
yapılmasıdır (Tarihi Bir Dönemeç, 2015: 21). Sabah Gazetesi süreç ile ilgili
olarak dünya basının konu ile ilgili haberlerine yer vermemektir ancak bu
açılama ile ilgili yaşanan gelişmeleri dünya basınında ki manşetler ile
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gazeteye taşıyarak sürecin dünya kamuoyu nezdinde olumlu karşılanması ile
ilgili bağlam ilişkisi kurmuştur. Sayfa 21 de çözüm süreci ile ilgili olarak
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşlerine de yer verilmiştir. “Böyle bir
kepazeliğe şahit olunmadı” başlığı altında Devlet Bahçeli’nin görüşleri
aktarılmıştır (Böyle Bir Kepazeliğe Şahit Olunmadı, 2015: 21). Sürece karşı
olan Devlet Bahçeli’nin Dolmabahçe de taraflar arasında yapılan
açıklamaları sert bir dilde eleştirmesi MHP’nin ardalan da sürece karşı
olduğu algısını yansıtmaktadır. Sabah Gazetesi, sayfa 22’de de süreç ile ilgili
olarak haber yayınlamıştır. “Tarihi açıklamayı üç adım izleyecek” başlıklı
22 sayfada ki diğer bir haberde ise sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda bilgi
verilerek taraflar arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur (Tarihi Açıklamayı Üç
Adım İzleyecek, 2015: 22). “2 yıllık takvim üç koldan dönüş” başlığı altında
verilen bir diğer haber de ise dağ kadrosu ve Türkiye dışında bulunan
PKK’lıların nasıl tekrardan topluma kazandırılacakları ile ilgili bilgiye yer
verilerek taraflar arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur (2 Yıllık Takvim 3
Koldan Dönüş, 2015: 22). 22 sayfanın son haberi ise “Kandil: Tarihi çağrı”
başlığı altında sunulmuştur (Kandil Tarihi Çağrı, 2015: 22). Haber sürecin
olumlu yönlerini öne çıkaran Kandil’in açıklamalarını konu edinse de
ardalanda Kandil tarafının çekincelerini ortaya koyması açısından önemlidir.
2 Mart tarihinde yayınlan haberler bir bütün olarak değerlendirildiğinde
Abdullah Öcalan’ın silahları bırakma çağrısı genel olarak olumlu
karşılanmıştır. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet
tarafının konuyu temkinli yaklaştığı görülmüştür. Sabah Gazetesi açısında
ise tüm tarafların görüş ve açıklamalarına yer vermesi açısından önemli bir
yaklaşımı barındırdığı tespit edilmiştir.
15. “Kapıda nöbet tutan hocalar gördük” başlığı altında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın ilk kez Rektörlerle yaptığı bir toplantında ki
açıklamalarına yer yerilmiştir (Kapıda Nöbet Tutan Hocalar Gördük, 2015:
22). Haber gazetenin 22. Sayfasından yayınlanmıştır. Haberin ana konusu
çözüm süreci olmasa da Cumhurbaşkanı’nın çözüm süreci ile ilgili
açıklamalarda da bulunarak ülke sorunları ile süreç arasında bağlam ilişkisi
kurduğu

görülmektedir.

Gündemi

etkileyen

bu

açıklamalarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürecin ilerleyebilmesi için PKK
tarafının adım atmasını gerektiği mesajlarını verdiği tespit edilmiştir.
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16. “Çözüm için izleme heyeti” başlıklı haber sayfa 28’den yayınlanmıştır
(Çözüm İçin İzleme Heyeti, 2015: 28). Haberin içeriğinde Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP’li Pervin Buldan’ın mecliste yaptıkları
bir görüşme ile ilgili bilgi aktarılmaktadır. Çözüm sürecin de İmralı heyeti
ile birlikte, İmralı adasına gidecek olan İzleme heyeti ile ilgili yapılan
toplantı haberi, her iki tarafın açıklamaları ile birlikte verilerek taraflar
arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur.
17. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Nevruz 2015 öncesi HDP
heyetinin İmralı ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. 19 Mart 2015 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “Sürecin teminatı
Erdoğan’a güven” (Sürecin Teminatı Erdoğan’a Güven, 2015: 1) başlıklı
haber 1. sayfadan yayınlanmıştır. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’nın
süreç ile ilgili olarak oluşturulan izleme heyeti hakkında bilgi aktardığı
haberde, sürecin doğuşu ve ilerlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın almış
olduğu inisiyatife bağlayarak çözüm sürecinin oluşmasında ki ana etkenin
Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğuna dair ardalan bilgisi verilmiştir.
19. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
20. 22 Mart 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm süreci ile ilgili
Abdullah Öcalan’ın 2015 Nevruzunda açıkladığı silahların bırakılması ve
PKK’nın kongreye gitmesi ile ilgili haberlere yer verilmiştir. Çözüm süreci
açısından beklenen bir adım olan bu açıklama ile ilgili olarak tarafların
çeşitli beyanları ve yorumları olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” başlıklı açıklamalarını
gazete, sayfa 1 de manşetten verilmiştir (Çözüm Süreci Tüm Türkiye’yi
Kapsıyor, 2015: 1). Ayrıca bu haberin devamı “78 milyon tümüyle bu sürece
dahil” başlığı altında sayfa 23 de yayınlanarak süreç ile ilgili bağlam ilişkisi
kurulmuştur (78 Milyon Tümüyle Bu Sürece Dahil, 2015: 23). Haberin
devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizlide katıldığı toplu açılış
töreninde ki konuşmalarına da yer verilmiştir. Bu haberde “Nevruz Barışın
miladı olsun: “Nevruz annelerinin son göz yaşları, barışın ve dayanışmanın
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miladı olsun” ifadesi kullanılarak, süreçle ilgili bir kez daha bağlam ilişkisi
kurulmuştur. Haberin detayı incelendiğinde Cumhurbaşkanı’nın sürece ilk
etapta olumlu yaklaştığı görülse de sürecin uygulaması ve izleme heyeti ile
ilgili olarak izlenecek olan yol haritasında ardalan da farklı görüşlere sahip
olduğu

anlaşılmaktadır.

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın

bazı

noktalarda

hükümetle aynı görüşleri paylaşmadığını belirtmesi dikkat çekicidir. “Barış
Nevruzu” başlığı altında sayfa birden yayınlanan diğer bir haberde de
Diyarbakır’da gerçekleştirilen Nevruz kutlamaları ile ilgili gelişmelere yer
verilmiştir (Barış Nevruzu, 2015: 1). “Nevruza katılanlar, alana yöresel
kıyafetlerle geldi” ifadesi kullanılmıştır. Nevruzla ilişkilendirilmiş resim sarı,
kırmızı, yeşil renklerle süslenen kişileri göstermektedir (Şekil 3.12.). Bu
resimle ilgili verilen mesaj ardalanda gizlenmeye çalışılmıştır. Bu haberin
devamı ise sayfa 20’de “Nevruzda barış ateşi yükseldi” başlığı altında
yayınlanmıştır (Nevruz’da Barış Ateşi Yükseldi, 2015: 20). Abdullah
Öcalan’ın mesajını, halka Sırrı Süreyya Önder duyurmuştur. Nevruz mesajı
ile ilgili olarak birinci sayfada “Gençleri değil, silahları gömelim” başlığı
altında Başbakan Davutoğlu’nun da yaptığı açıklamalara yer verilmiştir
(Gençleri Değil Silahları Gömelim, 2015: 1). Bu haberde İstanbul’da
düzenlenen bahar şenliğinde konuşma yapan Başbakan Davutoğlu’nun
sürecin ölümleri durdurmaya yönelik duygusal yanlarına değindiği görülerek
ardalanda terörün yarattığı acılara vurgu yapmıştır.
21. “Ben bu makama zembille inmedim” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Ben Bu Makama Zembille
İnmedim, 2015: 1). Bu haberde Cumhurbaşkanı’nın yapıcı eleştirilerde
bulunduğu vurgusu öne çıkarılarak süreç ile ilgili bağlam ilişkisi
kurulmuştur. Haberle ilişkili olarak “Cumhurbaşkanı’nı daha fazla
bilgilendirmeliyiz”

başlığı

altında

diğer

bir

haber

yayınlanmıştır

(Cumhurbaşkanı’nı Daha Fazla Bilgilendirmeliyiz, 2015: 1). Haberde
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, ardalanda Cumhurbaşkanı’nın eleştiri
yaptığı konular ile ilgili hatanın hükümette olduğu açıklanmaktadır. Aradaki
görüş farklılıklarını Cumhurbaşkanı’nı yeteri kadar bilgilendirmediklerine
bağlayan Arınç’ın Cumhurbaşkanı ile Hükümet arasında ki açıklama
farklılığını yumuşatmaya çalışmaktadır. Sabah Gazetesinde öne çıkan bir
diğer önemli haber ise Abdullah Öcalan’ın Eşme Ruhu diye ifade ettiği ve
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PKK ile TSK’nın işbirliği yaptığı iddiası ile ilgili gelişmedir (TSK Asla
Muhatap Almayacağız, 2015: 1). TSK tarafından sert bir dille reddedilen
açıklamada TSK’nın terörle mücadele edeceği ve hiçbir zaman PKK’yı
muhatap almayacağı öne çıkarılarak ardalan bilgisi olarak TSK’nın PKK’ya
karşı olan duruşu ifade edilmiştir.
22. “Akdoğan: Erdoğan sürecin orkesta şefi” başlıklı haber sayfa 28’den
yayınlanmıştır (Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28). Son
günlerde Hükümet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında görüş ayrılıkları
olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberleri bertaraf etmek için Hükümet
tarafından yapılan açıklamalara ek olduğu görülmektedir. Bu aşamada
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçteki en önemli aktör olduğu vurgusu
ardalan bilgisi olarak öne çıkarılmaktadır.
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Sırrı Süreyya Önder’in
‘Artık Siyasetle görüşüyoruz’ açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “HDP için oy isteyip Askere saldırdılar” başlıklı haber sayfa 1 de
yayımlanmıştır (HDP İçin Oy İsteyip Askere Saldırdılar, 2015: 1). Haber
girişinde verilen bilgide “Ağrı’da sözde ağaç dikme etkinliğini HDP’ye oy
verin zorbalığına dönüştüren teröristler, güvenlik önlemi alan Jandarma’ya
da ateş açtı” denilmektedir. Haberin içeriğinde Ağrı’da ağaç dikme etkinliği
sırasında Asker ile PKK’nın çatıştığı, PKK tarafından 5 kişinin öldürüldüğü
askeri kanattan ise yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Sabah Gazetesi bu
haberinde PKK’yı terör örgütü, saldırganları da terörist olarak sunarak
ardalan bilgisi olarak PKK’nın terörist olduğu hatırlatılmıştır. Yaşanan olayı
HDP için oy talebine bağlayan Sabah Gazetesi Hükümet lehine bir haber
yayınlayarak PKK ile HDP arasında bağlam ilişkisi kurmuştur.
25. “Hedefleri sandık” başlıklı haber birinci sayfadan yayınlanmıştır (Hedefleri
Sandık, 2015: 1). Bu haberle ilişkili olarak da sayfa 24 de “Sürece Pusu”
başlıklı ikinci bir haber daha yayınlanmıştır (Sürece Pusu, 2015: 24).
Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarını içeren birinci başlıkta PKK’nın
yaklaşan seçim sürecini etkilemek açısından silahlı propaganda yaptığı
vurgusu; “PKK’lı teröristlerin Ağrı’da ki hain saldırısını değerlendiren
Başbakan Davutoğlu: Bu tuzakları çok gördük. Hedefleri demokrasi ve
sandık” cümleleri ile öne çıkmıştır. Bu haber ile ilgili olarak Başbakan’ın Ak
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Parti İstanbul İl Kongresinde konuştuğu vurgulanarak ardalanda PKK’nın
geçmişine vurgu yapılmıştır. Sayfa 24 deki haberde ise, İçişleri Bakanlığının
saldırının nasıl olduğuna dair açıklamalarına yer verilerek; “Bir grup
PKK’lının Yukarıtütek Köyünde propaganda yaparken 25 kişilik diğer
terörist grubun da Mehmetçiği hedef almak için güzergah üzerinde çatışma
pozisyonu aldığı ortaya çıktı” ifadeleri kullanılmıştır. PKK’nın bu saldırı ile
çözüm sürecini hedef aldığı vurgulanarak PKK ile olan bağlam ilişkisinin
zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Her iki haberde de Sabah Gazetesi PKK’nın
terörist bir örgüt olduğu ve güvenilmezliği konusunda ki değerlendirmeleri
öne çıkardığı tespit edilerek ardalanda PKK’yı itibarsızlaştırmanın hedef
alındığı anlaşılmaktadır.
26. “Özgürlüğün güvencesi yeni anayasa olacak” başlıklı haber, sayfa 26’dan
yayınlanmıştır (Özgürlüğün Güvencesi Yeni Anayasa Olacak, 2015: 26). Ak
Partinin seçim beyannamesine çözüm süreci ile ilgili demokratik adımların
atılacağı sözü ve de anayasal değişikliğe ilişkin verdiği sözün yerleştirmesi
sürecin hükümet kanadı tarafından sürdürülmeye devam edileceğinin bağlam
ilişkisini göstermektedir
27. “Gizli gündemleri kantonlar üretmek” başlıklı haber sayfa 30 dan
yayınlanmıştır (Gizli Gündemleri Kantonlar Üretmek, 2015: 30). Başbakan
Yardımcısı

Yalçın

Akdoğan’ın

HDP’ye

ait

seçim

beyannamesini

değerlendirdiği bu haberde Yalçın Akdoğan’a ardalan bilgisi olarak HDP’nin
sürece art niyetli yaklaştığı gösterilmektedir.
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’den somut adım
çağrısı açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. “Bölemeyecekler ayıramayacaklar” başlıklı haber manşetten verilmiştir
(Bölemeyecekler Ayıramayacaklar, 2015: 1). Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
çözüm süreci ile ilgili HDP’yi eleştirdiği bu haberde birlik ve beraberlik
mesajlarının verilerek ardalanda Kürt halkının Cumhurbaşkanının yanında
olduğu mesajı

verilmiştir. Bu haberde vurguyu desteklemek için

“Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk, Kürt, Zaza ayrım yok. Tek bayrak, tek
vatan, bu yolda kardeş, hep birlikte Türkiye olacağız” ifadesi kullanmıştır.
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30. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK’dan Çözüm süreci
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP Heyetinin Kandile
gitmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK: Korucuları artık
hedef

almayacağız

açıklaması”

Sabah

Gazetesi

tarafından

haber

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
33. “Kandil-Paralel Pazarlığı var” başlıklı haber birinci sayfadan yayınlanmıştır
(Kandil Paralel Pazarlığı Var, 2015: 1). Başbakan Davutoğlu’nun ağır
sözlerle, PKK-Kandil ve HDP tarafını eleştirdiği bu haberde Kandil’in
Paralel yapı olarak bilinen yapı ile olan bağlam ilişkisi vurgulanmaktadır.
Haberin içeriğinde öne çıkan bir diğer unsurun ise çözüm sürecinin,
Hükümet kanadı açısından 7 Haziran sonrasında ki seçimlere kadar rafa
kaldırıldığıdır. HDP kanadının Kandil’den talimat aldığını iddia eden
Başbakan 8 Hazirandan sonra çözüm süreci ile ilgili kimi muhatap
alacaklarına karar vereceklerinin ardalan bilgisi olarak vermektedir.
Davuoğlu’nun bu açıklamaları Diyarbakır’da ki miting meydanında yapmış
olması manidardır. Bu haber de “Başbakan Davutoğlu, Diyarbakır mitingini
dolduran hınca hınç kalabalığa seslendi” ifadesi eklenerek ardalanda
Diyarbakır halkının devletin yanında olduğu vurgusu öne çıkarılmıştır.
Başbakan Davutoğlu’nun “ha CHP, ha HDP’e biri Türk diğeri Kürt ırkçısı.
Bunların ikisi de tek tipçi. Demirtaş Batı’da sözde Barış güvercini, buraya
geldiğinde Kandil’e dönüp artık yeter indirin silahları diyebiliyor mu?
HDP’nin İstanbul, Eskişehir adayları gelip ahlak abidesi Diyarbakır’ın
huzuruna çıkabilir mi? Böyle ikiyüzlülere oy vermeyin. Bunlar Kürt
Baasçıları. Bunların zihinleri ve gönülleri parçalı. Çocukları dağa kaçırıp
bize oy vermezseniz çocuklarınızı salmayız diyorlar” açıklaması ile
ardalanda hem CHP’yi hem de HDP’yi kamuoyu nezdinde yıpratma gayreti
içerisinde olduğu görülmektedir. Sabah Gazetesi, yayınladığı bu haber ile bir
kez daha hükümet yanlısı bir yayın politikası izlediğini ortaya koyarak
hükümet ile süreç arasında olumlu bağlam ilişkisi kurmuştur.
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4.2.2.c.

Haber Kaynakları.

Sabah Gazetesinin Türkiye ile PKK arasında yürütülen çözüm süreci
müzakereleri ile ilgili yayınladığı 2013 yılı haberlerinde sunulan haber kaynakları:
1. “Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan” (İmralı’da Üç ziyaretçi, 2013:1).
2. “Fransız Polis Teşkilatının açıklamaları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan”
(Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1).
3. “DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, Abdullah Öcalan” (Hepimiz
Barışız, 2013: 1).
4. “TBMM’si Genel Kurul Toplantısı” (Ana Dilde Savunma Sille Tokat
Yasalaştı, 2013: 1).
5. “Polmark Kamuoyu Araştırma Şirketi sahibi Dalmış’ın kamuoyu araştırması”
(En Büyük Destek Diyarbakır’dan, 2013: 1)
6.

“Şehit annesi Fatma Keskin Kılıç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan”
(Şehidime koşup müjde veririm, 2013: 1).

7.

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan” (Önce Eller Tetikten Çekilecek, 2013:
1).

8. “BDP Milletvekili Altan Tan” (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1).
9.

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan” (Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1).

10. “PKK’nın serbest bıraktığı Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu- UEFA Ligi
maç sonuçları” (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1).
11. “Savaş Ay” (Diyarbarış, 2013: 1).
12. “Selahattin Demirtaş, Başbakan Rececep Tayyip Erdoğan” (PKK Çekiliyor,
2013: 1).
13. “Selahattin Demirtaş” (İmralı’ya Giden Dördüncü Heyette Ayni İsimler,
2013:1).
14. “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan” (63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1).
15. “Adana Belediyesi Açıklaması (İşte Taş Atan Çocuklar Korosu, 2013: 1),
Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan” (Meclis’te Çözüm Süreci Komisyonu
Kuruldu, 2013: 1).
16. “TBMM’si Genel Kurul Toplantı Kararı, 4.Yargı Paketi” (4. Yargı Paketi
Mecliste Kabul Edildi, 2013: 1).
17. “BDP Grup Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ” (Ertelemeyin Çıkıp
Gidin, 2013: 1).
18. “Murat Karayılan” (PKK, 8 Mayısta Çekiliyor, 2013: 1).
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19. “1999 yılında Türkiye’ye dönen Seydi Fırat” (Bugün Olsa Dağa Çıkmam,
2013: 1).
20. “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan” (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım,
2013: 1). “Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanı Pervin Buldan” (İmralı’ya
6. Heyet, 2013: 1).
21. “Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan”
(BDP’li Demirtaş İle Buldan İmralı’da, 2013: 1).
22. “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan” (Türkiye Hazır, 2013: 1).
23. “Özgür Cebe” (Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz, 2013: 1), İçişleri Bakanlığının
açıklaması” (İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin Dört Müfettiş Görevlendirdi,
2013: 1).
24. “BDP Eşbaşkanı Gülden Kışanak, Murat Karayılan” (BDP Çözüm Sürecinde
Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27).
25. “PKK Genel Başkanlık Konseyinin açıklaması” (Kandil’de Çözüm
Yapılanması Oldu, 2013: 25).
26. “Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan”
(İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok, 2013: 24).
27. “Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani” (Konferanstan Önce
Çekilme Hızlansın, 2013: 22).
28. “Cemil Bayık” (Bayık 1 Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013: 23).
29. “Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan”
(BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya Gitti, 2013: 26).
30. “KCK Yürütme Konseyinin Açıklaması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan”
(Dün Dış Bugün İç Güvenlik Çekilmemenin Beş Nedeni, 2013: 24).
31. “Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan”
(BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü, 2013: 24).
32. “BDP Grup Başkanı Pervin Buldan, İdris Baluken, Abdullah Öcalan (Öcalan
Zelzele Dindi, 2013: 18).
33. “Köşe yazarı Mahmut Övür” (Övür, HDP Kongresi Ve Barikat Siyaseti
2013: 22).
34. 13 Kasım 2013, tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan İmralı ziyaretleri ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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35. “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı
Mesut Barzani” (Biz Kardeşiz, 2013: 1).
36. “TBMM’si Bütçe Tasarı ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporu” (Kürdistan
Kavgası, 2013: 23).
37. “Abdullah Öcalan” (Yıllar Sonra Öcalan, 2013: 22).
Sabah Gazetesinin Türkiye ile PKK arasında yürütülen çözüm süreci
müzakereleri ile ilgili yayınladığı 2014 yılı haberlerinde sunulan haber kaynakları:
1. BDP Grup Başkanı Pervin Buldan, İdris Baluken, Abdullah Öcalan
(Operasyon’da Hedef Süreç, 2014: 20).
2. Sırrı Süreyya Önder, Leyla Zana, Abdullah Öcalan (Öcalan’dan Barzani’ye
Mektup, 2014: 26).
3. “Çözüm süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’ın Sorgu
görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Demokratik Özerklik
Tartışmaları” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Üniversiteye Kürdoloji
Kütüphanesi” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (Gülen Örgütü Kürt Düşmanı, 2014: 1).
7. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK davasında ilk tahliye”
ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Türk Dil Kurumundan
Türkçe-Kürtçe sözlük” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (AİHM: İmralı’da Koşullar Uygun,
2014: 1-23).
10. Sırrı Süreyya Önder, BDP Grup Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan
(Çözüme Devam Nevruz’u, 2014: 1-21)
11. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, TBMM’si Genel Kurulu (MİT’e Meclis
Denetimi, 2014: 24).
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12. Jandarma Faaliyet Raporu (İşte Barış ve Huzur, 2014: 1), HDP Eşbaşkanı
Ertuğrul Kürkçü (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014: 26).
13. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “17. İmralı Ziyareti” ile
ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü (HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20).
15. PKK tarafından çocukları kaçırılan aileleri adına konuşan Safiye Gündüz.
(Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22).
16. PKK’nın çocuğunu kaçırdığını anlatan Hediye Y. (5 Ev Değiştirdim
Kurtaramadım, 2014: 1).
17. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay (Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik
Adım, 2014: 19).
18. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay (Hayata Eve Siyasete Dönüş, 2014: 31).
19. Mardinli Fahriye Alptekin (Silah Zoruyla Bizi Ayırdılar, 2014: 1),
Diyarbakır’da

çocukları

PKK

tarafından

kaçırılan

mağdur

anneler

(Diyarbakır’daki Direnişçi Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1), Genelkurmay
Başkanlığı (Astsubay Yaralı 1 Terörist Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat
Anlattı, 2014: 1), HDP Parti sözcüsü (HDP Emri Kimin Verdiği
Soruşturulsun, 2014: 24), İçişleri Bakanlığı (İçişleri Bakanlığından Lice’ye
Mülkiye Müfettişi, 2014: 24), Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı (Çözüm
Komisyonu Başkanı Bostancı’dan Yasal Düzenleme Yorumu, 2014: 24).
20. Hükümet tarafından TBMM’ne gönderilen Çözüm süreci ile ilgili yol haritası
(Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1). HDP Genel Merkezinin
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklaması (HDP’nin Köşk Adayı
Resmen Demirtaş, 2014: 22).
21. İçişleri Bakanı Efkan Ala (Çözümde Tarihi Adım, 2014: 24).
22. TBMM’si Çözüm Süreci Yasası çalışmaları (Barış Senedi Meclisten Geçti,
2014: 1).
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK Ana Davada Tutuklu
Kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “20. İmralı görüşmesi”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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25. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Mahmur Kampına saldıran
İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile ilgili” gelişme Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
26. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Irak Kürdistan Bölgesel
Başkanı Mesud Barzani’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ile ilgili
yayınladığı tebrik mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
27. Başbakan Ahmet Davutoğlu (Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1), HDP Grup
Başkanı Pervin Buldan (İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı Yapacak, 2014: 21).
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’a ait
“süreci çeşitli sıkıntılara rağmen sürdürüyoruz” mesajı” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
29. İçişleri Bakanı Efkan Ala (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24).
30. Ferhat Yıldız’ın polise verdiği ifade, Başbakan Davutoğlu’nun açıklamaları.
(Paralel- PKK Şer İttifakı, 2014: 1).
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Öcalan’ın ‘bütün Kürtleri
direnişe çağırıyorum’ mesajı ile “PKK-KCK’nın ateşkese son verebiliriz
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. 62. Hükümetin Bakanlar Kurulu Kararı ile “Çözüm Süreci yol haritasının”
Resmi Gazetede yayınlanması (Dağdan Dönüş İçin Özel Kurul Geliyor,
2014: 28).
33. Başbakan Ahmet Davutoğu (Teskere Çözümü Garantiye Aldı, 2014:1).
TBMM’si Kararı, İmralı heyeti, Abdullah Öcalan (Öcalan Çözümü
Kobani’ye Şartladı, 2014: 22).
34. İçişleri Bakanı Efkan Ala (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban, 2014: 18).
35. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakanlar Kurulu Toplantısı (Dikkat Gizli Eller
Devrede, 2014: 1).
36. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “PKK-KCK’nın Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları” hakkında ki

gelişme

Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
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37. Başbakan Ahmet Davutoğlu (Bu Coğrafyanın En Önemli Projesi, 2014: 1).
38. HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile İstanbul
Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan (İmralı: Barış Sürecine
Yönelik Umudum Arttı, 2014: 24). Hükümet kanadı açılamaları (Yol
Haritasına 4 Şart, 2014: 24).
39. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Sınırlarda Büyük Oyun, 2014: 1). 39
Hudut Tugay Komutanlığı’nın açıklamaları (Kalleş Pusuda Üç Şehit Verdik,
2014:1).
40. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç (Süreci Bitiren Biz Olmayacağız, 2014:
23). Başbakan Ahmet Davutoğlu (Hain Saldırının Failleri Yakalandı, 2014:
23). Genel Kurmay Başkanlığı (Terör Örgütü Yarım Ton Amonyum Nitrat
Çaldı, 2014: 23).
41. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’nin Halkı tekrardan
sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
42. Genel Kurmay Başkanlığı (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29).
43. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
(Çözüm İçin Sürece Format Atılıyor, 2014: 23).
44. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan (Önce Kamu Düzeni Ve Tam
Eylemsizlik, 2014: 1).
45. Başbakan Ahmet Davutoğlu (İki Yalanlama, 2014: 1).
46. Selahattin Demirtaş (Çözümde Karşılıklı Adımlar Hızlanacak, 2014: 24).
47. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “CHP Genel Başkanının
Diyarbakır ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, İdris Baluken, Abdullah Öcalan
(Silahlara Veda Nevruz’da, 2014: 1). Başbakan Ahmet Davutoğlu
(Milliyetçiliği Savunan Ayrımcılık Yapamaz, 2014: 18).
49. Sırrı Süreyya Önder (Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17).
50. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, Sırrı Süreyya Önder (İmralı Taslağına
Öncelik Ayarı, 2014: 20).
51. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay (Sokağa Çağırmak Kabul
Edilemez, 2014: 23).
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52. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Cemil Bayık’ın Silah
bırakmak ölüm demektir” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
53. Başbakan Ahmet Davutoğlu (Olumlu Bir Atmosfer Var, 2014: 1). Başbakan
yardımcısı Yalçın Akdoğan (Silahsız Siyasetin Işıkları Göründü, 2014: 1).
Sırrı Süreyya Önder (Silahsız Siyaset İçin Işık Göründü, 2014: 22).
54. Yalçın Akdoğan (Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014: 26).
55. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan (Karanlık Ele Dikkat, 2014: 1).
56. Başbakan Ahmet Davutoğlu (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1).
Sabah Gazetesinin Türkiye ile PKK arasında yürütülen çözüm süreci
müzakereleri ile ilgili yayınladığı 2015 yılı haberlerinde sunulan haber kaynakları:
1. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan’ın af talebi yok açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. İçleri Bakanı Efkan Ala, DTP Eş Genel Başkanı Hatip Dicle (Cizre’de
İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22).
3.

“Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015 de ki görüşmesi”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “23 Ocak 2015’de Kadil ile
HDP heyetinin görüşmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Hükümetin 6-7 Ekim 2014
olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri ile ilgili”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan (Çözüm Sürecinde Yakında Güzel
Şeyler Olacak, 2015: 21).
7.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Sırrı Süreyya Önder (Tarihi Çağrı
Nevruz’da, 2015: 22).

8. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan (Silahlar Susuyor, 2015: 28).
9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Eve Dönüş’te Bahar Takvimi, 2015:
20).
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10. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Davutoğlu’nun:
çözüm süreci Kritik aşamada açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır. (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan Şartlı silah bırakma çağrısı yaptı açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
12. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç (Düşmanlığımızdan Korkun, 2015: 20).
13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Çağrılar Güzel Şimdi Sıra
Uygulamada, 2015: 1). Başbakan Ahmet Davutoğlu (Darbe Gitti Çözüm
Geldi, 2015: 1). Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, Sırrı Süreyya Önder
(Silahı Bırak Şimdi Barış Zamanı, 2015: 1). Selahattin Demirtaş (Barışı Hep
Birlikte Çok İstiyoruz 2015: 22). Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz (Gözyaşları Durursa Bölgede Dinamizm
Yaşanacaktır, 2015: 22). CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu (Silahları
Bırakmak Huzur Getirecek, 2015: 22). MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
(Bahçeli Açıklamaya İhtiyatlı Yaklaştı, 2015: 22). Sivil Toplum Örgütleri
(Çağrı Bölgede Olumlu Hava Yarattı, 2015: 22).
14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Kandil’in Tavrı Sürece Aykırı,
2015: 1). Pervin Buldan (İşte Sürecin 3 Adımı, 2015: 1). Diyarbakır
halkından: Metin Şanlı, Ramazan Günaçtı, Umut Veysel Başarı, Hatice
Tanrıkulu, Yavuz Ekrem Aydın (Anneler Çocuklarının Damatlığını Görecek,
2015: 21). Sağlık

Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AKP Milletvekili Hüseyin Çelik, Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Ak Parti Genel Sekreteri Harun
İpek, Ak Parti Genel Başkan Yarımcısı Nurettin Nebati (Lafta Kalmasın,
2015: 21). MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Böyle Bir Kepazeliğe Şahit
Olunmadı, 2015: 21). Wall Street Journal Financial Times, BBC,
Süddeutsche Zeitung (Tarihi Bir Dönemeç, 2015: 21). KCK (Kandil Tarihi
Çağrı, 2015: 22).
15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Kapıda Nöbet Tutan Hocalar
Gördük, 2015: 22).
16. HDP’li Pervin Buldan, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan (Çözüm İçin
İzleme Heyeti, 2015: 28).
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17. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Nevruz 2015 öncesi HDP
heyetinin İmralı ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan (Sürecin Teminatı Erdoğan’a Güven,
2015: 1).
19. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “ Selahattin Demirtaş’ın:
“Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Çözüm Süreci Tüm Türkiye’yi
Kapsıyor, 2015: 1), Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder (Barış Nevruzu,
2015: 1), Başbakan Ahmet Davutoğlu (Gençleri Değil Silahları Gömelim,
2015: 1).
21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Ben Bu Makama Zembille
İnmedim, 2015:1). Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç (Cumhurbaşkanı’nı
Daha Fazla Bilgilendirmeliyiz, 2015: 1). Genel Kurmay Başkanlığı (TSK
Asla Muhatap Almayacağız, 2015: 1).
22. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan (Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra
Şefi, 2015: 28).
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Sırrı Süreyya Önder’in
‘Artık Siyasetle görüşüyoruz açıklaması’ Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. Genel Kurmay Başkanlığı (HDP İçin Oy İsteyip Askere Saldırdılar, 2015: 1).
25. Başbakan Ahmet Davutoğlu (Hedefleri Sandık, 2015: 1), İçişleri Bakanlığı
(Sürece Pusu, 2015: 24).
26. Başbakan Ahmet Davutoğlu (Özgürlüğün Güvencesi Yeni Anayasa Olacak,
2015: 26).
27. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan (Gizli Gündemleri Kantonlar
Üretmek, 2015: 30).
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’den somut adım
çağrısı açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Bölemeyecekler Ayıramayacaklar,
2015: 1).
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30. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK’dan Çözüm süreci
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP Heyetinin Kandile
gitmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK: Korucuları artık
hedef

almayacağız

açıklaması”

Sabah

Gazetesi

tarafından

haber

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
33. Başbakan Ahmet Davutoğlu (Kandil Paralel Pazarlığı Var, 2015: 1).
4.2.3.

Mikro Yapıya Yönelik Analiz Çalışması

4.2.3.a.

Sentaktik Analiz

Haberlerin sentaktik analizinde cümlelerin basit ya da karmaşık oluşlarına,
uzunluk ve kısalıklarına ve etken ya da edilgen durumlarına bakılmaktadır. Bu
şekilde, olay ya da aktörlerin farklı tarafları ortaya çıkarılmakta ve gazetenin olay ve
aktörler ile ilgili tavırları değerlendirilebilmektedir. Haber metinlerinde kullanılan
cümlelerin yapısı, başka bir ifade ile cümlelerin nasıl kurulduğu, etkenlik edilgenlik
durumu ve öznenin nasıl konumlandırıldığı incelenir. Etken ve edilgen yapıların
çözümlenmesinde eylemi yapanı saptamak hedeflenir. Haberlerde sorumlunun açıkça
belirtilip belirtilmediği büyük önem taşır. Kimlerin ya da hangi kurumların
eylemlerinin aktif ya da pasif yapıyla verildiği ideolojik bir tercihi de içinde
barındırır (Aygün, 2011: 228 aktaran İşkar, 2014: 137)
Sabah Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci ile ilgili yayınlanan haber
başlıklarının sentaktik analizi:
1. “İmralı’da Üç Ziyaretçi” başlıklı haberde çözüm süreci kapsamında İmralı’da
tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden İmralı heyetinden
söz edilmektedir (İmralı’da Üç ziyaretçi,

2013: 1).

Haberin içeriğinde

Öcalan ile devletin yaptığı görüşmelere değinilerek, çözüm süreci açısından
ilk adımların atıldığının sinyalleri tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi bu haber
başlığını kısa ve basit tutmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran
taraf ‘İmralı’ göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı
tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana
aktörün haberin ana olayını başlatan olduğu anlaşılmaktadır.
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2. “Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz” başlıklı haberde çözüm süreci çalışmaları için
adımların atıldığı bir esnada süreci olumsuz etkileyebilecek bir gelişmeye yer
verilmiştir (Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1). PKK’nın Paris’te yaşayan
üç bayan yöneticisin infazı aktarılmıştır. Haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurulmuştur. Cümlenin öznesini, ‘sabotaj gibi’ kelimesini kullanarak
olumsuzlaştıran gazete, haberi edilgen yapıda kurmayı tercih etmiştir.
3. “Hepimiz Barışız” başlıklı haberde Fransa’da öldürülen üç PKK’lı kadının
cenaze töreni haber olarak yayınlanmıştır (Hepimiz Barışız, 2013: 1). Bu
ölümlere rağmen barış sürecinin önemi ve devamlılığı konu edilmiştir. Haber
başlığı kısa ve basit kullanılmıştır. Haberde inisiyatifi elinde bulunduran
tarafın

‘hepimiz’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile

yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu haberde ana aktör ‘hepimiz’ dir.
4. “Anadilde Savunma “Sille Tokat Yasalaştı” başlıklı haberde çözüm süreci
açısından önemli bir gelişme olan ana dilde savunmanın yasallaşması haber
yapılmıştır (Ana Dilde Savunma Sille Tokat Yasalaştı, 2013: 1). Haber
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Cümlenin öznesi olan
‘Anadilde savunma’, ‘Sille tıkat yasallaştı’ ile olumsuzlaştırıldığından
cümlenin kuruluşunda edilgen yapıyı tercih etmiştir.
5.

“En büyük destek Diyarbakır’dan” başlıklı haberde çözüm sürecine halkın
verdiği desteği yansıtmak açısından hükümet destekli kamuoyu araştırması
haber yapılmıştır (En Büyük Destek Diyarbakır’dan, 2013: 1). Haber başlığı
kısa ve basit kullanılmıştır. ‘Diyarbakır’dan’ kelimesi cümlede ki iktidar
sahibi olan taraf olarak ön plana çıkmaktadır. Bu cümle etken cümle
yapısında kurulmuştur. Bu haber de haber başlığının, ana aktörün çevresinde
örüldüğü görülmektedir.

6. “Şehidime koşup müjde veririm ” başlıklı haberde şehit aileleri ve eşlerinin
çözüm sürecine destek olduğunu gösteren haber yayınlamıştır (Şehidime
Koşup Müjde Veririm, 2013: 1). Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve
basit tutmuştur. Bu cümlede ana aktör ‘Şehidime koşup’ müjdeyi veren taraf
olarak tespit edildiğinden cümle etken cümle yapısı ile yayınlanmıştır. Haber
etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, ana aktörün haberin ana olayını
başlatan olduğu anlaşılmaktadır.
7.

“Önce tetikten eller çekilecek” başlıklı haberde Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın, PKK’nın silah bırakıp ateşkes yapması gerektiğini söylediği
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açıklama öne çıkarılarak haber yayınlanmıştır (Önce Eller Tetikten
Çekilecek,

2013: 1). Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit

tutmuştur. Bu cümlede esas vurgu “eller(in) çekil(mesi)” dir. Söz konusu
cümle, edilgen yapısıyla özellikle fiili, yani silahların bırakılmasını ön plana
çıkarmaktadır.
8.

“Kan-Dil’ine son verin” başlıklı haberde İmralı ile görüşmeye geden heyetin,
görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasına yer verilmekle birlikte heyet ile
İmralı ziyareti öncesi görüşen MİT’in heyete yaptığı uyarılara da yer
verilmiştir (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1). Sabah Gazetesi

bu haber

başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlede örtük ikinci çoğul şahsa yönelik
emir kipi dikkat çekmektedir.
9.

“Erdoğan’dan Çifte Uyarı” başlıklı haberde Başbakan Erdoğan’ın çözüm
süreci ile ilgili görüşleri aktarılmıştır (Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1) .
Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Bu cümlede
inisiyatifi elinde bulunduran taraf ‘Erdoğan’ dır. Bu nedenle haberin etken
cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile
beraber incelendiğinde ana aktörün, haberin ana olayını başlatan olduğu
anlaşılmaktadır.

10. “Sağduyu ve coşku” başlıklı haberde PKK’nın elinde tuttuğu kamu
görevlilerini serbest bırakması ile ilgili haber ile Galatasaray Futbol takımının
yurda dönüşü ilişkilendirilerek sunulmuştur (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1).
Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Burada cümle
yerine kısa ‘sağduyu ve coşku’ kelime öbeği tercih edilmiştir.
11. “Diyarbarış” başlıklı haberde İmralı heyetinin üçüncü İmralı ziyareti ile ilgili
Diyarbakır’da doğan beklenti ile ilgili haber yapılmıştır” (Diyarbarış, 2013:
1). Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur.
12. “PKK Çekiliyor” başlıklı haberde İmralı Heyeti ile

iletilen Abdullah

Öcalan’ın mesajı 21 Mart 2013 Nevruzunda Diyarbakır’da halka okunmuştur
(PKK Çekiliyor, 2013: 1). Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit
tutmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran taraf ‘PKK’ dır. Bu
nedenle haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber
etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörün haberin ana olayını
başlatan olduğu anlaşılmaktadır.
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13. “İmralı’ya giden dördüncü heyette ayni isimler” başlıklı haberde İmralı ile
görüşen heyetin basın açıklamasına yer verilmiştir (İmralı’ya Giden
Dördüncü Heyette Ayni İsimler, 2013: 1). Sabah Gazetesi bu haber başlığını
birleşik ve uzun tutmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran taraf
‘dördüncü heyettir’. Bu nedenle haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı
tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana
aktörün haberin ana olayını başlatan olduğu anlaşılmaktadır.
14. “63 Omuz Ümit Yüklü” başlıklı haberde Akil İnsanlar Komisyonun
kurulması ile ilgili haber yayınlanmıştır (63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1).
Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Bu cümlede
inisiyatifi elinde bulunduran taraf ‘63 Omuz’ dur. Bu nedenle haberin etken
cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile
beraber incelendiğinde ana aktörün haberin içeriğini oluşturduğu tespit
edilmiştir.
15. “İşte taş atan Çocuklar korosu” başlıklı haberde Hükümet yanlısı
Belediyelerin teröre bulaşma ihtimali olan çocukları müzik ile şiddetten
uzaklaştırma yolunda attığı adımlar ile ilgili haber yayınlanmıştır (İşte Taş
Atan Çocuklar Korosu, 2013: 1). Haber başlığı belirtme öbeğiyle
kurulmuştur. Cümlenin öznesi olan ‘çocuklar korusu’, ‘taş atan’ ile
olumsuzlaştırılmaktadır. “Meclis’te çözüm süreci komisyonu kuruldu”
başlıklı haberde çözüm süreci komisyonu ile ilgili habere yer verilmiştir
(Meclis’te Çözüm Süreci Komisyonu Kuruldu, 2013: 1). Haber başlığı uzun
ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede, özellikle çözüm süreci
komisyonunun kurulmasının altı çizilmektedir. Bu nedenle haberin etken
cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile
beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
16. “4. Yargı Paketi Mecliste kabul edildi” başlıklı haberde PKK-KCK
mensuplarının serbest kalmasına yardımcı olabilecek dördüncü yargı paketi
ile ilgili haber yayınlanmıştır (4. Yargı Paketi Mecliste Kabul Edildi, 2013:
1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede
inisiyatifi elinde bulunduran taraf ‘Meclis’dir’. Bununla birlikte, haberin
edilgen cümle yapısı ile yayınlandığı ve fiilin haberin içeriğini oluşturduğu
tespit edilmiştir.
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17. “Ertelemeyin çıkıp gidin” başlıklı haberde İmralı’da tutuklu bulunan
Abdullah Öcalan’ın, İmralı heyeti ile PKK’ya ilettiği, erken bir zamanda
çekilin mesajı, haber olarak yayınlanmıştır (Ertelemeyin Çıkıp Gidin, 2013:
1). Sabah Gazetesi bu haber başlığını emir kipinin çoğul ekiyle kullanarak, bu
yöndeki isteği vurgulamıştır.
18. “PKK 8 Mayıs’ta çekiliyor” başlıklı haberde PKK’nın Türkiye’den hangi
tarihte çekileceklerini ilan ettiği haber yayınlanmıştır (PKK 8 Mayısta
Çekiliyor, 2013: 1). Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit
tutmuştur.

Bu

cümlede

inisiyatifi

elinde

bulunduran

taraf

‘PKK’

göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörün haberin ana
olayını başlatan olduğu anlaşılmaktadır.
19. “Bugün olsa dağa çıkmam” başlıklı haberde PKK’nın Türkiye sınırları dışına
çekilmesi ile ilişkili olan haberde 1999 yılında Türkiye’ye dönen Seydi
Fırat’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Bugün Olsa Dağa Çıkmam, 2013: 1).
Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Haber etken
cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı
görülmektedir.
20. “Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım” başlıklı haberde çözüm sürecinde hızlı
gelişmelerin yaşandığı bir dönemde patlak veren Gezi olaylarını ele alınan bir
haber yayınlanmıştır (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım, 2013: 1). Sabah
Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Haber etken cümle yapısı
ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
21. “BDP’li Demirtaş ve Buldan

İmralı’da” başlıklı haberde çözüm süreci

kapsamında devam eden İmralı ziyaretlerinin yedincisi haber yapılmıştır
(BDP’li Demirtaş İle Buldan İmralı’da, 2013: 1). Sabah Gazetesi, bu haber
başlığını kısa ve basit tutmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran
taraf ‘BDP’li Demirtaş ve Buldan’ göründüğünden haberin etken cümle
yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde

ana

aktörün

haberin

ana

olayını

başlatan

olduğu

anlaşılmaktadır.
22. “Türkiye Hazır” başlıklı haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
inisiyatifi ile kurulan Akil İnsanlar Heyetinin 81 ili kapsayan çözüm süreci
konulu

çalışmasının

sonuç

raporunun

sunulduğu

toplantının

haberi
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yayınlanmıştır (Türkiye Hazır, 2013: 1). Sabah Gazetesi bu haber başlığını
kısa ve basit tutmuştur. Bu haberde aktif taraf ‘Türkiye’ göründüğünden
haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
23. “Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” (Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz,
2013: 1), “İçişleri Bakanlığı Lice Olayları için 4 müfettiş görevlendirdi”
(İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin Dört Müfettiş Görevlendirdi, 2013: 1)
başlıklı haberlerde Lice’de devam eden Karakol İnşaatını engellemek için
halkın yaptığı eylem ile ilgili sıcak bir gündem yaşanırken, Sabah Gazetesinin
PKK’a ile mücadelede devletin gayrı meşru yolar kullandığı dönemlerden
kalma

tetikçilerinden

birinin

öldürüldüğünün

ima

edildiği

haber

yayınlanmıştır. Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haber
etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı
görülmektedir.
24. “BDP: Çözüm Sürecinde Kırılma Riski Görmüyoruz” başlıklı haberde İmralı
Heyetinin PKK’nın yürütme organı olan Kandil dağında bulunan yetkilileri
ile yaptıkları toplantı ile ilgili bilgi veren bir haber yayınlanmıştır (BDP
Çözüm Sürecinde Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27). Haber başlığı uzun
ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran
tarafın ‘BDP’ olduğu göründüğünden haberin

etken cümle yapısı ile

yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde

ana

aktörün

haberin

ana

olayını

başlatan

olduğu

anlaşılmaktadır.
25. “Kandil’de ‘Çözüm’ yapılanması oldu ” başlıklı haberde, PKK’da çözüme
yönelik yapılan yönetim değişikliği ile ilgili haber yayınlanmıştır (Kandil’de
Çözüm Yapılanması Oldu, 2013: 25). Haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurulmuştur.

Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran tarafın

‘Kandil’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı
tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana
aktörün haberin ana olayını başlatan olduğu anlaşılmaktadır.
26. “İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok” başlıklı haberde çözüm süreci
açısından önem arz eden İmralı ziyaretlerinin sekizincisi hakkında haber
yapılmıştır (İmralı Tıkanma Çözümsüzlük Yok, 2013: 24). Haber başlığı
uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.

Bu cümlede inisiyatifi elinde

bulunduran tarafın ‘İmralı’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle
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yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde ana aktörünün İmralı olduğu anlaşılmaktadır.
27. “Konferanstan önce çekilme hızlansın” başlıklı haberde 23 Temmuz 2013
tarihli Kürt Ulusal Konferansı ön hazırlık Toplantısı öncesinde konuşan
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi başkanın açıklamaları ile ilgili haber
yapılmıştır (Konferanstan Önce Çekilme Hızlansın, 2013: 22). Sabah
Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Bu cümlede esas vurgu
“çekilme(nin) hızlan(ması)” dir. Haber etken cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
28. “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” başlıklı haberde PKK yöneticisi Cemil
Bayık’ın çekilmenin devam edebilmesi için 1 Eylül 2013 tarihine kadar
hükümet tarafından beklentileri olduğunu anlatan haber yayınlanmıştır (Bayık
1 Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013: 23). Haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran tarafın ‘Bayık’
olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit
edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörünün
Bayık olduğu anlaşılmaktadır. Haberin içeriğinin de bu ana aktör üzerinden
şekillendirildiği görülmüştür.
29. “BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti” başlıklı haberde BDP heyetinin 9. Kez
İmralı ziyareti ile ilgili haber yayınlanmıştır (BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya
Gitti, 2013: 26). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu
cümlede inisiyatifi elinde bulunduran tarafın ‘BDP Heyeti’ olduğu
göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörünün BDP
Heyeti olduğu anlaşılmaktadır.
30. “Dün dış, bugün iç güvenlik çekilmemenin beş nedeni” başlıklı haberde
PKK’nın çekilmeyi durdurması ile ilgili haber, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın değerlendirmeleri birlikte yayınlanmıştır (Dün Dış Bugün İç
Güvenlik Çekilmemenin Beş Nedeni, 2013: 24). Haber başlığı uzun ve
birleşik bir yapıda kurulmuştur.

Haber etken cümle yapısı ile beraber

incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
31. “BDP’liler İmralı’dan mesajla döndü” başlıklı haberde İmralı da bulunan
Abdullah Öcalan ile onuncu kez yapılan görüşme ile ilgili haber
yayınlanmıştır (BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü, 2013: 24). Haber
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başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde
bulunduran tarafın ‘BDP’liler’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle
yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde ana aktörünün BDP’liler olduğu anlaşılmaktadır. Haberin
içeriğinin de bu ana aktör üzerinden şekillendirildiği görülmüştür.
32. “Öcalan zelzele dindi” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın 11. İmralı
ziyareti ile ilgili verdiği mesaj haber olarak yayınlanmıştır (Öcalan Zelzele
Dindi, 2013: 18). Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur.
Bu cümlede inisiyatifi

elinde bulunduran tarafın

‘Öcalan’ olduğu

göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörünün Öcalan
olduğu anlaşılmaktadır.
33. “HDP Kongresi ve Barikat siyaseti” başlıklı haberde Halkların Demokratik
Partisinin kurulması ile ilgili makale yayınlanmıştır (Övür, HDP Kongresi Ve
Barikat Siyaseti, 2013: 22). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Burada cümle yerine ‘HDP Kongresi ve Barikat siyaseti’ kelime
öbeği tercih edilmiştir.
34. 13 Kasım 2013 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan İmralı ziyaretleri” ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
35. “Biz Kardeşiz” başlıklı haberde Diyarbakır’da Mesut Barzani’nin de katıldığı
Diyarbakır buluşması ile ilgili haber yayınlanmıştır (Biz Kardeşiz, 2013: 1).
Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümle etken
cümle yapısı ile kurulmuştur, cümlede vurgu ‘kardeşiz’ kelimesi üzerinden
yapılmıştır.
36. “Kürdistan Kavgası” başlıklı haberde TBMM’de Kürdistan tartışması ile
ilgili yaşanan kavga ile ilgili haber yayınlanmıştır (Kürdistan Kavgası, 2013:
23). Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Haber edilgen
cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı
görülmektedir.
37. “Yıllar sonra Öcalan” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın, İmralı heyeti ile
yürüttüğü çalışmalar esnasında çekilmiş resimlerine yer verilmiştir (Yıllar
Sonra Öcalan, 2013: 22). Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit
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tutmuştur. Bu cümlede ana aktörün ‘Öcalan’ olduğu göründüğünden haberin
etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci ile ilgili yayınlanan haber
başlıklarının sentaktik analizi:
1. “Operasyonda hedef Süreç” başlıklı haberde BDP-HDP heyetinin İmralı ile
görüşmesi aktarılmıştır, Abdullah Öcalan’ın heyet aracılığı ile ilettiği 17
Aralık Operasyonlarının çözüm sürecine yönelik olduğuna dair mesaj
aktarılmaktadır (Operasyon’da Hedef Süreç, 2014: 20). Sabah Gazetesi bu
haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlenin öznesini ‘Süreç’ kelimesi
oluşturmaktadır. Haber edilgen yapıda yayınlanmıştır.
2.

“Öcalan’dan Barzani’ye mektup” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın
Kürdistan Bölgesi Lideri Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili
haber yayınlanmıştır (Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014: 26). Sabah
Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Bu cümlede inisiyatifi
tutanın ‘Öcalan’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir.

3. Çözüm süreci kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’ın sorgu
görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Demokratik Özerklik
tartışmaları” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Üniversiteye Kürdoloji
Kütüphanesi”

ile

ilgili

gelişme

Sabah

Gazetesi

tarafından

haber

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. “Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” başlıklı haberde Başbakan Erdoğan’ın çözüm
süreci kapsamında hükümet ile karşı karşıya gelen Feytullah Gülen’in sürece
verdiği zarar ile ilgili haber aktarılmaktadır (Gülen Örgütü Kürt Düşmanı,
2014: 1). Sabah Gazetesi,

bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur.

Cümlenin öznesini ‘Gülen Örgütü’ kelimeleri oluşturmaktadır. Haber edilgen
yapıda yayınlanmıştır.
7. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “KCK davasında ilk tahliye”
ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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8. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Türk Dil Kurumundan
Türkçe-Kürtçe sözlük” ile ilgili gelişme Sabah gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun” başlıklı haberde Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın tutukluluk
koşulları ile ilgili çıkardığı karar ile ilgili haber yayınlanmıştır (AİHM
İmralı’da Koşullar Uygun, 2014: 1-23). Sabah Gazetesi bu haber başlığını
kısa ve basit tutmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran tarafın
‘AHİM’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı
tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana
aktörünün AHİM olduğu anlaşılmaktadır. Haberin içeriğinin de bu ana aktör
üzerinden şekillendirildiği görülmüştür.
10. “Çözüme devam Nevruz’u” başlıklı haberde Diyarbakır’da Kalabalık bir
halk kitlesinin katılımı ile kutlanılan çözüme devam mesajı içeren Nevruz
kutlamaları ile ilgili haber yayınlanmıştır (Çözüme Devam Nevruz’u, 2014:
1-21). Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Haber
etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı
görülmektedir.
11. “MİT’e Meclis denetimi” başlıklı haberde MİT kanununda öngörülen
değişiklik ile ilgili haber yayınlanmıştır (MİT’e Meclis Denetimi, 2014: 24).
Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Bu cümlede
inisiyatifi elinde bulunduran tarafın ‘Meclis’ olduğu göründüğünden haberin
etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle
yapısı

ile

beraber

anlaşılmaktadır.

incelendiğinde

Haberin

içeriğinin

ana

aktörünün

de

bu

ana

Meclis
aktör

olduğu

üzerinden

şekillendirildiği görülmüştür.
12. “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” başlıklı haberde
Jandarma faaliyet raporu ile çözüm sürecinin şehit sayında yarattığı olumlu
tablo yayınlanmıştır (İşte Barış ve Huzur, 2014: 1). Haber başlığı uzun ve
birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede ana olayın ‘barış ve huzur’
ortamının devamlılığı olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde olayı oluşturan barış ve huzur üzerinden haberin içeriğinin
şekillendirildiği görülmüştür. “BDP’liler HDP’ye katılma kararı aldı”
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başlıklı haberde BDP ve HDP’nin meclis çatısı altında grup oluşturması
haber olarak yayınlanmıştır (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014:
26). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede
inisiyatifi elinde bulunduran tarafın ‘BDP’liler’ olduğu göründüğünden
haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken
cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörünün BDP’liler olduğu
anlaşılmaktadır.
13. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “17. İmralı Ziyareti” ile ilgili
gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. “HDP 27 vekille Meclis’te” başlıklı haberde BDP ve HDP’nin, HDP çatısı
altında birleşerek tek bir parti altında çalışmaya karar vermesi yayınlanmıştır
(HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20). Haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurulmuştur. Bu cümlede ana aktörün ‘HDP’ olduğu göründüğünden
haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haberin içeriği
de ana aktör üzerinden şekillendirilmiştir.
15. “Çocuklarımızı geri ver Apo” başlıklı haberde PKK’nın 18 yaş altında ki
çocukları dağa kaçırması ve ailelerin bu olaylar üzerine BDP’li Diyarbakır
belediyesi önünde başlattıkları eylemler haber olarak yayınlanmıştır
(Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22). Haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde,
özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
16. “5 ev değiştim kurtaramadım” başlıklı haberde PKK tarafından oğlu
kaçırılan bir annenin acı dolu hikayesi anlatılmaktadır (5 Ev Değiştirdim
Kurtaramadım, 2014: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur.

Haber edilgen cümle yapısı ile beraber incelendiğinde,

özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
17. “Silahların bırakılması yolunda 6 kritik adım” başlıklı haberde Hükümetin
çözüm sürecinin ileri götürülmesi ile ilgili ele aldığı altı kritik başlık
yayınlanmıştır (Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik Adım, 2014: 19).
Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede ana
olayın ‘silahların bırakılması’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle
yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber
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incelendiğinde ana olayı oluşturan silahların bırakılması üzerinden haberin
içeriğinin şekillendirildiği görülmüştür.
18. “Sürecin 3 kilit kodu, hayata, eve, siyasete dönüş” başlıklı haberde, çözüm
süreci kapsamında sürecin hangi başlıklar altında devam edeceğini gösteren
hükümete ait yaklaşım yayınlanmıştır (Sürecin Üç Kilit Kodu, 2014:1).
Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haber etken cümle
yapısı

ile

beraber

incelendiğinde,

özellikle

fiile

vurgu

yapıldığı

görülmektedir.
19. “Silah zoru ile bizi ayırdılar” başlıklı haberde, PKK’nın terörü bir araç olarak
kullandığının manşetlere taşınması haber olarak yayınlanmıştır (Silah
Zoruyla Bizi Ayırdılar, 2014:1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Haber edilgen cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle
fiile vurgu yapıldığı görülmektedir. “Diyarbakır’da ki direnişçi anneler açlık
grevinde” başlıklı haberde çocukları dağa kaçırılan annelerin PKK’nın
çocuklarının geri iade etmesi için açlık grevine girdikleri haber yapılmıştır
(Diyarbakır’daki Direnişçi Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1). Haber başlığı
uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde
bulunduran tarafın ‘direnişçi anneler’ olduğu göründüğünden haberin etken
cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile
beraber

incelendiğinde

anlaşılmaktadır.

Haberin

ana

aktörünün

içeriğinin

de

direnişçi

anneler

bu

aktör

ana

olduğu
üzerinden

şekillendirildiği tespit edilmiştir. “Astsubay yaralı, 1 terörist öldü,
Genelkurmay, Licey’i saat saat anlattı” başlıklı haberde Genelkurmayın Lice
de yaşanan olaylar ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya yer verilmiştir
(Astsubay Yaralı 1 Terörist Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı,
2014: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede
inisiyatifi elinde bulunduran tarafın ‘Genelkurmay’ olduğu göründüğünden
haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken
cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörünün Genelkurmay olduğu
anlaşılmaktadır. Haberin içeriğinin de ana aktör üzerinden şekillendirildiği
tespit edilmiştir. “PKK çözüm sürecini baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı,
19 adam kaçırma, 3 şehit” başlıklı haberde PKK’nın çözüm sürecine rağmen
şiddet eylemlerine devam ettiği bilgisine yer verilmektedir (PKK Çözüm
Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94 Saldırı, 19 Adam Kaçırma, 3 Şehit,
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2014: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haberin
öznesi ‘PKK’dır’. Haber edilgen yapıda yayınlanmıştır. “Çözüm Komisyonu
Başkanı Bostancı’dan yasal düzenleme yorumu” (Çözüm Komisyonu
Başkanı Bostancı’dan Yasal Düzenleme Yorumu, 2014: 24) başlıklı haberde
çözüm süreci ile ilgili Hükümetin yürüttüğü çalışmalar ile ilgili
değerlendirmelere yer verilmiştir. Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Bu cümlede ana aktörün ‘Çözüm Komisyonu Başkanı
Bostancı’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı
tespit edilmiştir. Haberin içeriği de ana aktör üzerinden şekillendirilmiştir.
“Baraj inşaatında PKK 10 araç yaktı” başlıklı haberde PKK’nın çözüm
süreci devem ederken şiddeti bir araç olarak kullanmaya devam ettiğini
gösteren bir haber yayınlanmıştır (Baraj İnşaatında PKK 10 Araç Yaktı,
2014: 24). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Cümlenin
öznesini

‘PKK’

kelimesi

oluşturmaktadır.

Haber

edilgen

yapıda

yayınlanmıştır. “Belçika’daki anne oğlunu geri istiyor” başlıklı haberde oğlu
PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Belçikalı anne hakkında haber
yayınlanmıştır (Belçika’daki Anne Oğlunu Geri İstiyor, 2014: 24). Haber
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede ana aktörün
‘Belçika’daki anne’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir. Haberin içeriği de ana aktör üzerinden
şekillendirilmiştir. “HDP emri kimin verdiği soruşturulsun” başlıklı haberde
Lice olayları ile ilgili olarak HDP’nin soruşturma açılmasını talep etmesi
haber olarak yayınlanmıştır (HDP Emri Kimin Verdiği Soruşturulsun, 2014:
24). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede ana
aktörün ‘HDP’ olduğu göründüğünden haberin

etken cümle yapısı ile

yayınlandığı tespit edilmiştir. “İçişleri Bakanlığından Lice’ye mülkiye
müfettişi” başlıklı haberde Lice olaylarının detaylı bir şekilde araştırılması
için İçişleri Bakanlığının soruşturma başlattığı haber olarak yayınlanmıştır
(İçişleri Bakanlığından Lice’ye Mülkiye Müfettişi, 2014: 24). Haber başlığı
uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifin “İçişleri
Bakanlığında” olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir.
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20. “Çözüme iki yıllık yol haritası” başlıklı haberde Hükümetin çözüm süreci
kapsamında silahların 2 yıl içerisinde bırakılmasına yönelik çalışması haber
olarak yayınlanmıştır (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1). Sabah
Gazetesi haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda kurmuştur. Haber etken
cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı
görülmektedir. “HDP’nin köşk adayı resmen Demirtaş” başlıklı haberde
HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı haber
olarak yayınlanmıştır (HDP’nin Köşk Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22).
Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede ana
aktörün ‘HDP’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir .
21. “Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor” başlıklı haberde İçişleri Bakanı Efkan
Ala’nın çözüm sürecinde hükümetin atacağı yeni adımlar ile ilgili açıklaması
haber olarak yayınlanmıştır (Silah Bırakma Kurulu Oluşturuluyor, 2014: 1).
Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede esas
vurgu ‘oluşturuluyor’ fiili üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle haberin etken
cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
22. “Barış senedi meclisten geçti” başlıklı haberde Çözüm Süreci Tasarısın
TBMM’de oylanarak yasalaşması haber olarak yayınlanmıştır (Barış Senedi
Meclisten Geçti, 2014: 1). Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit
tutmuştur. Bu cümlede esas vurgu ‘Barış senedi’ kelimeleri üzerinden
yapılmıştır. Cümle etken cümle yapısı ile kurulmuştur.
23. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “KCK Ana Davada Tutuklu
Kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “20. İmralı görüşmesi”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Mahmur Kampına saldıran
İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile ilgili” gelişme Sabah Gazetesi
tarafından

haber

[04.05.2015]).

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.
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26. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Irak Kürdistan Bölgesel
Başkanı Mesud Barzani’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ile ilgili
yayınladığı tebrik mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
27. “Yeni Türkiye manifestosu” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun
başkanlığında kurulan 62 Hükümet Programı yayınlanmıştır (Yeni Türkiye
Manifestosu, 2014: 1). Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit
tutmuştur. Bu cümlede “Yeni Türkiye manifestosu” kelime grubu
kullanılmıştır. Cümle etken cümle yapısı ile kurulmuştur. “Paralelle
mücadele, çözümde irade” başlıklı haberde hükümet programına yer
verilmiştir (Paralelle Mücadele Çözümde İrade, 2014: 21). Haber başlığı
uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur Haber etken cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde, özellikle ‘mücadele’, ‘irade’ fiilleri üzerine vurgu yapıldığı
görülmektedir.
28. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden Abdullah Öcalan’a ait “süreci
çeşitli sıkıntılara rağmen sürdürüyoruz” mesajı Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. “İzinsiz Kürtçe okula mühür” başlıklı haberde Yasa dışı Kürtçe eğitim veren
okul açama girişimi ve bu girişime yasal müdahale yapıldığı yayınlanmıştır
(İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24). Haberin içeriğinden anlaşılacağı
üzere yetkili devlet organlarının izni olmadan yapılan bu Kürtçe eğitim
girişimi ile ilgili haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.
Haber edilgen cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu
yapıldığı görülmektedir.
30. “Paralel- PKK şer ittifakı” başlıklı haberde PKK ile Paralel yapı arasında ki
yasadışı ilişkinin belgeler ile sunulması ile Türkiye devletinin Suriye’de
saldırı altında olan Kürtlerinde hamisi olduğunun mesajının verilmesi haber
olarak yayınlanmıştır ” (Paralel PKK Şer İttifakı, 2014: 1). Haber başlığı
uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Cümlenin öznesini ‘Paralel- PKK’
kelimeleri oluşturmaktadır. Özne için kullanılan ‘şer ittifakı’ kelimeleri ile
cümle olumsuzlaştırılmıştır. Gazete haberi edilgen bir yapıda kurmuştur.

241

31. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Öcalan’ın bütün Kürtleri
direnişe çağırıyorum” mesajı ile “PKK-KCK’nın ateşkese son verebiliriz
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Dağdan dönüş için özel kurul geliyor” başlıklı haberde çözüm süreci ile
ilgili atılacak adımların, Bakanlar Kurulundan geçirilmesi ile ilgili haber
yayınlanmıştır (Dağdan Dönüş İçin Özel Kurul Geliyor, 2014: 28). Haber
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haberin içeriğinde inisiyatifi
elinde bulunduran tarafın ‘özel kurul’ olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle
haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
33. “Tezkere çözümü garantiye aldı” başlıklı haberde Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaç halinde Irak ve Suriye’de kullanılmasına yönelik teskere ile ilgili
haber yayınlanmıştır (Teskere Çözümü Garantiye Aldı, 2014:1). Haber
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haberin içeriğinde ana rolün
“tezkere(de)” olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle haberin etken cümle yapısı
ile yayınlandığı tespit edilmiştir. “Öcalan Çözümü Kobani’ye şartladı”
(Öcalan Çözümü Kobani’ye Şartladı, 2014: 22) başlıklı haberde Kobani’de
yaşanan olayların Kürt tarafı tarafından çözüm süreci ile ilişkilendirilmesi ile
ilgili haber yayınlanmıştır. Türkiye’nin iç meselesi olmayan bu girişimin
çözüm sürecine zarar vereceği haberde aktarılmıştır. Haber başlığı uzun ve
birleşik bir yapıda kurulmuştur. Cümlenin öznesi ‘Öcalan’dır’. Özne’nin
süreci

zedeleme

ihtimali

olan

bir

konuya

şartlaması

haberi

olumsuzlaştırmıştır. Bu nedenle gazete haberi edilgen bir yapıda kurmuştur.
34. “Kobani provokasyonuna üç kurban” başlıklı haberde HDP’nin Kürt kökenli
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Koboni meselesi nedeni ile protesto
yapmaya çağırması, bu çağrının ardından yaşanan gelişmeler haber olarak
yayınlanmıştır (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban, 2014: 18). Kobani de
yaşanan olayların Türkiye’ye yansıtılması sürece zarar vermiştir. Haber
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Cümlenin öznesi ‘Kobani’
kelimesidir. Öznenin provokasyona uğrayarak, sürece zarar vermesi haberi
olumsuzlaştırmıştır. Bu nedenle gazete haberi edilgen bir yapıda kurmuştur.
35. “Dikkat Gizli eller devrede” başlıklı haberde Koban’i meselesi nedeniyle
Türkiye genlinde yaşanan olaylara yer verilmiştir (Dikkat Gizli Eller
Devrede, 2014: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.
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Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu
yapıldığı görülmektedir.
36. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “PKK-KCK’nın Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları” hakkında ki gelişme Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
37. “Bu coğrafyanın en önemli projesi” başlıklı haberde Akil İnsanlar Heyeti ile
Dolmabahçe çalışma ofisinde Başbakan Davutoğlu’nun gündem ile ilgili
değerlendirmeler yaptığına dair haber yayınlamıştır (Bu Coğrafyanın En
Önemli Projesi, 2014: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Bu cümlede ana vurgu ‘proje’ kelimesi üzerindedir. Haberin
etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
38. “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı”

başlıklı haberde çözüm

süreci kapsamında Hükümet, HDP ve PKK arasında yürütülen müzakereler
ile ilgili gelişme detayları haber olarak yayınlanmıştır (İmralı Barış Sürecine
Yönelik Umudum Arttı, 2014: 24). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran taraf ‘İmralı’
göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörün haberin ana
olayını başlatan olduğu anlaşılmaktadır.
39. “Sınırlarda büyük oyun” başlıklı haberde Hakkari’de üç askerin şehit
edilmesi ile ilgili habere yer verilmiştir (Sınırlarda Büyük Oyun, 2014: 1).
Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Bu başlıkta vurgu
‘büyük oyun’ sözcük öbeğindedir. Haber etken cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir. “Kalleş pusuda
üç şehit verdik” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
gündemi değerlendirmesi yayınlanmıştır (Kalleş Pusuda Üç Şehit Verdik,
2014: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Cümlenin
öznesi

‘üç

şehit’

dir.

Özne

kullanılan

‘kalleş’

kelimesi

ile

olumsuzlaştırılmıştır. Bu nedenle gazete haberi edilgen bir yapıda kurmuştur.
40. “Süreci bitiren biz olmayacağız” başlıklı haberde Hükümetin şiddete
müsaade etmeyeceğini açıkladığı bir haber yayınlanmıştır (Süreci Bitiren Biz
Olmayacağız, 2014: 23). Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit
tutmuştur. Bu başlıkta ‘biz’ kelimesi ile temsil edilen hükümettir. Haberin
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etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle
yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörün haberin ana olayını
şekillendiren taraf olduğu görülmektedir. “Hain saldırının failleri yakalandı”
başlıklı haberde PKK’nın şiddeti araç olarak kullanan bir örgüt olduğu haber
olarak yayınlanmıştır (Hain Saldırının Failleri Yakalandı, 2014: 23). Sabah
Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlenin öznesi olan
‘failler’

kelimesidir.

olumsuzlaştırıldığından

Failler,

‘hain

saldırı’

kelimesi

ile

cümlenin kuruluşunda edilgen yapının tercih

edildiği tespit edilmiştir. “Terör örgütü yarım ton amonyum nitrat çaldı”
başlıklı haberde PKK’nın şiddeti araç olarak kullanan bir örgüt olduğu haber
olarak yayınlanmıştır (Terör Örgütü Yarım Ton Amonyum Nitrat Çaldı,
2014: 23). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Cümlenin
öznesi

‘terör

örgütü’

kelimesidir.

Özne

cümle

içerisinde

olumsuzlaştırıldığından cümlenin kuruluşunda edilgen yapının tercih edildiği
tespit edilmiştir.
41. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “HDP’nin Halkı tekrardan
sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
42. “Kör nokta suikastı” başlıklı haberde PKK’nın Astsubay Nejdet Aydoğdu’yu
şehit etmesi haber olarak yayınlanmıştır (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29).
Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlenin aktif
kelimesi olan ‘suikast’ kelimesidir. Haber edilgen cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
43. “Çözüm için sürece format atılıyor” başlıklı haberde çözüm sürecinde
Hükümet kanadının yaşanan şiddet olayları nedeniyle politika değişikliğine
gideceği haber olarak yayınlanmıştır (Çözüm İçin Sürece Format Atılıyor,
2014: 23). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haberin
içeriğinde ana rolün

‘format atılıyor’ fiiline yüklendiği anlaşılmaktadır.

Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu
yapıldığı görülmektedir.
44. “Önce kamu düzeni ve tam eylemsizlik” başlıklı haberde Hükümet ile HDP
tarafının çözüm sürecinin yeni olgularını görüşmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Önce Kamu Düzeni Ve Tam Eylemsizlik, 2014: 1). Haber
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile
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beraber incelendiğinde, özellikle ‘eylemsizlik’ fiiline vurgu yapıldığı
görülmektedir.
45. “İki yalanlama” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarına
yer verilmiştir (İki Yalanlama, 2014: 1). Sabah Gazetesi bu haber başlığını
kısa ve basit tutmuştur. Haberin içeriği ile başlık birlikte değerlendirildiğinde
Bu haberde vurgunun ‘iki yalanlama’ sözcük öbeğine yüklendiği tespit
edilmiştir.
46. “Çözümde karşılıklı adımlar hızlanacak” başlıklı haberde Selahattin
Demirtaş’ın süreç ile ilgili önerilerine yer verilmiştir (Çözümde Karşılıklı
Adımlar Hızlanacak, 2014: 24). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle
fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
47. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “CHP Genel Başkanının
Diyarbakır ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Silahlara veda Nevruz’da” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın Nevruz
2015’e yönelik mesajı haber olarak yayınlanmıştır (Silahlara Veda
Nevruz’da, 2014: 1). Sabah Gazetesi

bu haber başlığını kısa ve basit

tutmuştur. Bu başlıkta vurgu ‘Silahlara veda Nevruz’da’ kelime grubunda
toplanmıştır. Haber etken cümle yapısı ile yayınlanmıştır. “Türk-Kürt kardeş
ayrımcılık kalleş” başlıklı haberde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun TürkKürt Kardeşliği konusunda ki konuşması haber olarak yayınlanmıştır (Türk
Kürt Kardeş Ayrımcılık Kalleş, 2014: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurulmuştur. Bu başlıkta ana vurgu ‘Türk-Kürt kardeşliği’ dir. Haber
etken cümle yapısı ile yayınlanmıştır.
49. “Kandil’de silah bırakma zirvesi” başlıklı haberde silahların bırakılması
yönünde izlenecek görüşme süreci hakkında haber yayınlanmıştır (Kandil’de
Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. “Silah bırakma” kelimesi cümlede ki ana vurguyu içermektedir.
Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu
yapıldığı görülmektedir.
50. “İmralı taslağına ‘öncelik’ ayarı” başlıklı haberde, İmralı heyeti ile Başbakan
Davutoğlu başkanlığında yürütülen çözüm süreci hakkında ki toplantı haber
olarak yayınlanmıştır (İmralı Taslağına Öncelik Ayarı, 2014: 20). Haber
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başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. ‘Öncelik’ kelimesi cümlede
ki ana vurguyu içermektedir. Haber etken cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde, özellikle öncelik kelimesi ile güçlendirilen ‘ayarı’ fiiline
vurgu yapıldığı görülmektedir.
51. “Demirtaş’ın sokak çağrısına siyaset sert tepki gösterdi: Sokağa çağırmak
kabul edilemez” başlıklı haberde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Sokağa Çağırmak Kabul Edilemez,
2014: 23). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haber
edilgen cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu
yapıldığı görülmektedir.
52. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Cemil Bayık’ın silah
bırakmak ölüm demektir” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
53. “Silahsız

Siyasetin

ışıkları

göründü”

başlıklı

haberde

Başbakan

Davutoğlu’nun açıklamalarına yer verilmiştir (Silahsız Siyasetin Işıkları
Göründü, 2014: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.
Bu cümlede ‘silahsız siyasetin’ ana vurguyu taşıdığı anlaşılmaktadır.
Haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiş olup, haber
içeriğinin de bu çerçevede şekillendiği tespit edilmiştir.
54. “Çözüm sürecinde rotayı millet çizer” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti ve açıklamalarına yer verilmiştir
(Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014: 26). Haber başlığı uzun ve
birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran
tarafın ‘millet’ olduğu anlaşılmaktadır. Haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir.
55. “Karanlık ele dikkat” başlıklı haberde Hüda-Par Partisi mensubu üç kişinin
öldürülmesi ile ilgili olay haber olarak yayınlanmıştır (Karanlık Ele Dikkat,
2014: 1). Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlede
‘karanlık ele dikkat’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
56. “Paralelcilerin Cizre Fitnesi” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun
Cizre’de yaşanan olaylar ile Paralel Yapı arasında kurduğu ilişki haber
olarak yayınlanmıştır (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1). Sabah Gazetesi
bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlenin öznesi “Paralelciler”
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kelimesi olarak kullanılmıştır. Haberin içeriğinde ve haber başlığında özne
olumsuzlaştırılmıştır. Gazete haberi edilgen yapıda kurmayı tercih etmiştir.
Sabah Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci ile ilgili yayınlanan haber
başlıklarının sentaktik analizi:
1. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan’ın af talebi yok açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2.

“Cizre’de izinsiz gösteri” başlıklı haberde Cizre’de izinsiz gösteri esnasında
12 yaşında ki bir çocuğun öldürülmesi ile ilgili haber yayınlanmıştır
(Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22).

Sabah Gazetesi bu haber

başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlenin kuruluşunda ‘gösteri’ kelimesi
öne çıkmaktadır. Haber edilgen cümle yapısı ile beraber incelendiğinde,
özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
3. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015 de ki görüşmesi”

Sabah

Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
4. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “23 Ocak 2015’de Kadil ile
HDP heyetinin görüşmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Hükümetin 6-7 Ekim 2014
olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri”

Sabah

Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
6. “Çözüm sürecinde yakında güzel şeyler olacak” başlıklı haberde Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Çözüm
Sürecinde Yakında Güzel Şeyler Olacak, 2015: 21). Haber başlığı uzun ve
birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran
tarafın “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan” olduğu haberin içeriğinden
anlaşılmaktadır. Haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
Haber içeriğinin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları ile
şekillendirildiği tespit edilmiştir.
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7. “Tarih’i çağrı Nevruz’da” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinin görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Tarihi
Çağrı Nevruz’da, 2015: 22). Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit
tutmuştur. Bu cümlede vurgunun ‘çağrı’ fiilinde olduğu göründüğünden
haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
8.

“Çözümde tarihi viraj: Silahlar susuyor” başlıklı haberde HDP heyeti ile
Kandil arasında yapılacak olan görüşmeler ile ilgili Hükümetin beklentileri
haber olarak yayınlanmıştır (Silahlar Susuyor, 2015: 28). Haber başlığı uzun
ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.

Bu cümlede ana olay ‘silahlar(ın)

susuyor’ olmasıdır haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde,
özellikle ‘susuyor’ fiiline vurgu yapıldığı görülmektedir.
9. “Eve dönüş için bahar takvimi” başlıklı haberde Hükümet kanadının silahları
bırakma çağrısı beklentisi ve ardından atılacak demokratik düzenlemeler ile
ilgili adımların aşamaları haber olarak yayınlanmıştır (Eve Dönüş İçin Bahar
Takvimi, 2015: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.
Haberde ana olayın ‘eve dönüş’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle
yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
10. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Davutoğlu’nun:
Çözüm süreci Kritik aşamada açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan Şartlı silah bırakma çağrısı yaptı açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
12. “Düşmanlığımızdan korkun” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Düşmanlığımızdan Korkun, 2015:
20). Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Haber edilgen
cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı
görülmektedir.
13. “Çözüm süreci toplantısında PKK’ya tarihi çağrı çıktı: Silah bırak, şimdi
barış zamanı” başlıklı haberde HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın Dolmabahçe görüşmesi ile Silahların Bırakılması konusunda
mutabakata varması hakkında ki haber yayınlanmıştır (Silahı Bırak Şimdi
Barış Zamanı, 2015: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
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kurulmuştur.

Bu cümlede ana olay ‘PKK’ya tarihi çağrı’ yapılmasıdır.

Haber etken cümle yapısı ile yayınlanmıştır.
14. “Kandil’in tavrı sürece aykırı” başlıklı haberde Dolmabahçe görüşmelerinin
ardından

tarafların

süreçle

ilgili

değerlendirmeleri

haber

olarak

yayınlanmıştır (Kandil’in Tavrı Sürece Aykırı, 2015: 1). Cümlenin öznesi
olan ‘Kandil’ olumsuzlaştırıldığından cümlenin kuruluşunda edilgen yapının
tercih edildiği tespit edilmiştir. Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur.
15. “Kapıda nöbet tutan hocalar gördük” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Kapıda Nöbet Tutan
Hocalar Gördük,

2015: 22). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda

kurulmuştur. Cümlenin öznesi olan “hocalar”

olumsuzlaştırıldığından

cümlenin kuruluşunda edilgen yapının tercih edildiği tespit edilmiştir.
16. “Çözüm için izleme heyeti” başlıklı haberde İzleme Heyetinin oluşturulması
ile ilgili HDP’li Pervin Buldan İle Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Çözüm İçin İzleme Heyeti, 2015:
28). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.

Bu cümlede

inisiyatifi elinde bulunduran tarafın “İzleme Heyeti” olduğu göründüğünden
haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
17. “Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Nevruz 2015 öncesi HDP
heyetinin İmralı ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Sürecin teminatı Erdoğan’a güven” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın İzleme Heyeti ile ilgili açıklamaları yayınlanmıştır
(Sürecin Teminatı Erdoğan’a Güven, 2015: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik
bir yapıda kurulmuştur.

Haber etken cümle yapısı ile beraber

incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
19. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
20. “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi kapsıyor” başlıklı haberde Abdullah
Öcalan’ın Nevruz açıklaması ve bu konu ile ilgili değerlendirmeler ile ilgili
haberler yayınlanmıştır (Çözüm Süreci Tüm Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1).
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Haber içeriğinden anlaşıldığı üzere özne “çözüm süreci” dir. Haberin etken
cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber başlığı uzun ve birleşik
bir yapıda kurulmuştur.
21. “Ben bu makama zembille inmedim” başlıklı haberde Cumhurbaşkanlığı
Erdoğan’ın Çözüm Süreci ile ilgili açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır
(Ben Bu Makama Zembille İnmedim, 2015: 1). Haber içeriğinden anlaşıldığı
üzere asıl vurgu ‘makam’ kelimesi üzerinedir. Haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur.
22. “Akdoğan: Erdoğan sürecin orkesta şefi” başlıklı haberde Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Akdoğan,
Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28). Haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran taraf
‘Akdoğan’ göründüğünden haberin

etken cümle yapısı ile yayınlandığı

tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana
aktörün haberin ana olayını başlatan olduğu anlaşılmaktadır.
23. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “ Sırrı Süreyya Önder’in
“Artık Siyasetle görüşüyoruz açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “HDP için oy isteyip Askere saldırdılar” başlıklı haberde HDP’ye silah zoru
ile oy toplama çalışması içerisinde olan PKK’lı grup ile askerin silahlı
çatışması haber olarak yayınlanmıştır (HDP İçin Oy İsteyip Askere
Saldırdılar, 2015: 1). Cümlenin öznesi olan ‘HDP’ olumsuzlaştırıldığından
cümlenin kuruluşunda edilgen yapının tercih edildiği tespit edilmiştir. Haber
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.
25. “Hedefleri sandık” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun 11 Nisan 2015
tarihinde PKK çıkan çatışma ile ilgili değerlendirmelerine yer verilmiştir
(Hedefleri Sandık, 2015: 1). Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit
tutmuştur. Haber başlığında ‘Hedefleri sandık’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
26. “Çözüm süreci Ak Parti Beyannamesinde: Özgürlüğün güvencesi yeni
anayasa olacak” başlıklı haberde Ak Parti seçim beyannamesinin
yayınlanmıştır (Özgürlüğün Güvencesi Yeni Anayasa Olacak, 2015: 26).
Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede ana vurgu
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‘olacak’ fiiline yüklenmiştir. Haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı
tespit edilmiştir.
27. “Yalçın Akdoğan’dan HDP’ye: Gizli gündemleri kantonlar üretmek” başlıklı
haberde

Başbakan

Yardımcısı

Yalçın

Akdoğan’ın

HDP’nin

seçim

beyannamesini değerlendirdiği haber yayınlanmıştır (Gizli Gündemleri
Kantonlar Üretmek, 2015: 30). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Haberin ana aktörü Yalçın Akdoğan’dır. Haber etken cümle
yapısında yayınlanmıştır.
28. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “HDP’den somut adım
çağrısı açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman ve Diyarbakır’da tarihi mesajlar verdi:
“Bölemeyecekler
Erdoğan’ın

ayıramayacaklar”

açıklamalarına

yer

başlıklı

haberde

verilmiştir

Cumhurbaşkanı
(Bölemeyecekler

Ayıramayacaklar, 2015: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran taraf “Cumhurbaşkanı
Erdoğan” dır. Bu nedenle haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit
edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörün
haberin ana olayını başlatan olduğu anlaşılmaktadır.
30. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “KCK’dan çözüm süreci
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “HDP Heyetinin Kandile
gitmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. Çözüm süreci, kapsamında gündeme etki eden “KCK: Korucuları artık hedef
almayacağız açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
33. “Kandil-Paralel

pazarlığı

var”

başlıklı

haberde

Başbakan

Ahmet

Davutoğlu’nun Diyarbakır mitinginde 7 Haziran 2015 seçiminden sonra
süreci nasıl yönlendireceklerine dair açıklamaları yer almıştır (Kandil Paralel
Pazarlığı Var, 2015: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Cümlenin öznesini ‘Kandil-Paralel’ kelimeleridir. Haber etken
cümle yapısında kurulmuştur.
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4.2.3.b.
Sözcük

Sözcük Seçimleri
seçimleri

söylem

analizinin

önemli

bölümlerinden

birini

oluşturmaktadır. Muhabirin ya da gazetenin dünya görüşünü yansıtan kelime
tercihleri, haber söyleminin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Kimi zaman aynı kişi
veya

grup

farklı

gazetelerde

terörist

ya

da

özgürlük

savaşçısı

olarak

tanımlanabilmektedir. Bir semboller bütünü olan dil; anlam, anlatım ile okuyucu
arasında müzakereci bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, sözcükler
anlamın oluşmasında bir gösterge konumuna geçmektedir. Haber metninin
oluşumunda kullanılacak sözcükler çoğu zaman okuyucu açısından yönlendirici
özelliğe sahip olmaktadır (İşkar, 2014: 139).
Sabah Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan sözcük seçimleri:
1. “İmralı’da Üç Ziyaretçi” başlıklı haberde, Milli İstihbarat Teşkilatının, İmralı
ile çözüm sürecini görüştükleri haber yapılmıştır bu bağlamda İmralı ile Kürt
siyasetçilerinin İmralı ile görüşmesi habere eklenmiştir (İmralı’da Üç
ziyaretçi, 2013: 1). Haber başlığında kullanılan ‘İmralı’ sözcüğü ile Abdullah
Öcalan arasında metafor ilişkisi kurulmuştur.

Haberin içeriğinde ‘PKK’

kelimesi herhangi bir sıfatlandırma yapılmadan kullanılmıştır. Haberin
içeriğinde, PKK’dan ‘örgüt’ diye bahsedilmiştir. PKK’ya ait unsurlardan
‘güç’ diye bahsedilerek, PKK’nın silahlı kanadı yumuşatılmıştır.
2. “Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz” başlıklı haberde PKK ile yürütülen “çözüm
süreci” girişimlerini, olumsuz yönde etkileyebilecek, PKK’nın yurt dışında
yaşayan,

üç bayan yöneticisin infazı hakkında ki haberi yayınlanmıştır

(Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1). Haber başlığında kullanılan sabotaj
kelimesi ile sürece yönelik bir örtülü saldırının yapıldığı ima edilmektedir.
Başlıkta kullanılan ‘derin infaz’ kelimeleri ile yaşanan ölümlerin ardında
süreci baltalamak isteyen karanlık güçlerin olduğuna dair bir algı
yaratılmıştır. Haberin giriş kısmında “PKK’ya silah bıraktırma sürecinin
hızlandığı bir dönemde, Paris’te Öcalan’a yakın üç önemli kadın militan
kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü” ifadeleri kullanılmıştır. Bu ifade de PKK
sıfatlandırılmadan kullanılarak taşıdığı anlam daraltılmıştır. Öldürülen
kandınlar ile ilgili olarak ise ‘militan’ sözcüğü seçilerek, statüleri
olumsuzlaştırılmıştır.
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3. “Hepimiz Barışız” başlıklı haberde Fransa’da öldürülen üç PKK’lı kadının
cenaze töreni haber olarak yayınlanmıştır (Hepimiz Barışız, 2013: 1). Bu
ölümlere rağmen barış sürecinin önemi ve devamlılığı konu edilmiştir.
Haberin giriş kısmında “Kürsüden barış sloganları haykırıldı, beyaz
güvercinler

uçuruldu.

Diyarbakır’daki

barışın

gövde

gösterisi

tüm

Türkiye’nin umudunu yansıttı” ifadeleri kullanılmıştır. Kullanılan ifadeler de
dikkate alındığında yaşanan ölümlere rağmen ‘barış’ kelimesinin öne
çıkartıldığı tespit edilmiştir. Çözüm süreci ile ilgili yaşanan gelişmelerin bu
sözcüğün

taşıdığı

anlamın

çerçevesinde

şekillendirildiği

okuyucuya

sunulmuştur.
4. “Anadilde Savunma ‘Sille Tokat Yasalaştı’” başlıklı haberde çözüm süreci
açısından önemli bir gelişme olan ana dilde savunmanın yasallaşması haber
yapılmıştır (Ana Dilde Savunma Sille Tokat Yasalaştı, 2013: 1). Haberin
başlığında öne çıkan sözcük grubu ‘sille tokat’ tır. Hükümetin attığı olumlu
adıma tepki gösteren CHP ve MHP bu sözcük grubu ile olumsuzlaştırılmıştır.
5.

“En büyük destek Diyarbakır’dan” başlıklı haberde çözüm sürecine halkın
verdiği desteği yansıtmak açısından hükümet destekli kamuoyu araştırması
haber yapılmıştır (En Büyük Destek Diyarbakır’dan, 2013: 1).

Haber

başlığında ve haberin içeriğinde sürece olan desteği ve Kürt halkının inancını
belirtmek

için

‘Diyarbakır’

kelimesi

Kürt

halkını

nitelemek

için

kullanılmıştır. Haber de süreç kelimesi, ‘barış’ kelimesi ile eş anlamlı
kullanılmıştır.
6. “Şehidime koşup müjde veririm başlıklı haberde şehit aileleri ve eşlerinin
çözüm sürecine destek olduğunu gösteren haber yayınlamıştır (Şehidime
Koşup Müjde Veririm, 2013: 1). Haberde ‘müjde’ kelimesi öne çıkan bir
sözcük olarak tespit edilmiştir. Bu kelimenin kullanımı ile yaşanan
gelişmelerin olumlu bir ivmede gittiğine dair mesaj verilmektedir.
7. “Önce tetikten eller çekilecek” başlıklı haberde Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakıp ateşkes yapması gerektiğini öne çıkardığı
haber yayınlanmıştır (Önce Eller Tetikten Çekilecek,

2013: 1). Haber

başlığında kullanılan “tetik” kelimesi ile PKK’nın silahlı mücadele veren bir
örgüt olduğunun sunumu yapılmıştır. Haber girişinde “çözüm sürecinin ikinci
aşamasında terör örgütünün baharda silahsızlanmaya başlaması hedefleniyor”
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ifadeleri kullanılarak “terör örgütü” sözcük grubunun PKK’yı ifade ettiği
tespit edilmiştir. PKK bu sözcükler ile olumsuzlaştırılmıştır.
8. “Kan-Dil’ine son verin” başlıklı haberde İmralı ile görüşmeye giden heyetin,
görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasına yer verilmekle birlikte heyet ile
İmralı ziyareti öncesi görüşen MİT’in heyete yaptığı uyarılara da yer
verilmiştir (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1). Haber başlığında ‘Kan-Dil’ine’
sözcüğü metafor kullanılarak, PKK’nın silahlı yapılanması olarak bilinen
KCK’yı ifade etmek için kullanılmıştır. Ayrıca kelimenin kaleme alınış
şeklinde ‘Kan-Dil’ine’ diye bir yazım kullanılarak KCK’nın söylemlerinde
şiddeti çağrıştıran açıklamalar kullandığının benzetmesi yapılmıştır.
9. “Erdoğan’dan Çifte Uyar” başlıklı haberde Başbakan Erdoğan’ın çözüm
süreci ile ilgili görüşleri aktarılmıştır (Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1).
Haberin içeriğinde, sürecin Başbakan Erdoğan tarafından ‘çözüm süreci’
olarak değerlendirildiği tespit edilerek, sürece verilen anlamın daraltıldığı
tespit edilmiştir.
10. “Sağduyu ve coşku” başlıklı haberde PKK’nın elinde tuttuğu kamu
görevlilerini serbest bırakması ile ilgili haber ile Galatasaray Futbol takımının
yurda dönüşü ilişkilendirilerek sunulmuştur (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1).
Haberin içeriğinde PKK’dan ‘terör örgütü’ diye bahsedilmiştir. PKK’nın
elinde tuttuğu kamu görevlilerinin serbest bırakılarak Türkiye’ye iadeleri ile
Galatasaray Futbol takımının yurda geri gelmesi ‘eve dönüş’ olarak
değerlendirilerek her iki olay haberin içeriğinde birleştirilerek ‘dönüşlerin’
bir coşkuya neden olduğu algısı yaratılmıştır.
11. “Diyarbarış” başlıklı haberde İmralı heyetinin üçüncü İmralı ziyareti ile ilgili
Diyarbakır’da doğan beklenti ile ilgili haber yayınlanmıştır (Diyarbarış, 2013:
1). Haberin içeriğinde süreç; ‘barış’ kelimesi ile ifade edilmiştir. Abdullah
Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak Abdullah Öcalan’dan ‘İmralı’ diye söz
edilmiştir.
12. “PKK Çekiliyor” başlıklı haberde İmralı Heyeti ile

iletilen Abdullah

Öcalan’ın mesajı 21 Mart 2013 Nevruzunda Diyarbakır’da halka okunmuştur
(PKK Çekiliyor, 2013: 1). Haberin içeriğinde bu gelişme ile ilgili haberlere
yer verilmiştir. Haberde, ‘PKK’ kelimesi herhangi bir sıfatlandırma
yapılmadan yalın halde sunulmuştur. Abdullah Öcalan ile ilgili metafor
kullanılarak ‘İmralı’ diye söz edilmiştir. PKK’ya geçmişte yapılan askeri
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müdahaleler ‘infaz’ kelimesi ile nitelendirilmiştir. PKK’nın Türkiye dışına
çıkması ‘çekilme’ kelimesi ile ifade edilmiştir.
13. “İmralı’ya giden dördüncü heyette ayni isimler” başlıklı haberde İmralı ile
görüşen heyetin basın açıklaması haber olarak yayınlanmıştır (İmralı’ya
Giden Dördüncü Heyette Ayni İsimler, 2013: 1). Haberin içeriğinde Abdullah
Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak ‘İmralı’ diye ifade edilmiştir.
14. “63 Omuz Ümit Yüklü” başlıklı haberde Akil İnsanlar Komisyonun
kurulması ile ilgili haber yayınlanmıştır (63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1).
Haberin içeriğinde Akil insanlar heyetini oluşturan kişiler ile ilgili metafor
kullanılarak “63 omuz” olarak nitelendirilmişlerdir.
15. “İşte taş atan Çocuklar korosu” (İşte Taş Atan Çocuklar Korosu, 2013: 1)
başlıklı haberde Hükümet yanlısı Belediyelerin teröre bulaşma ihtimali olan
çocukları müzik ile şiddetten uzaklaştırma yolunda attığı adımlar ile ilgili
haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde ‘terör’ kelimesi öne çıkartılmıştır.
Terör tarafından istismara açık çocuklar ile ilgili olarak metafor kullanılarak
çocukların

oluşturduğu

koro

‘taş

atan

çocuklar

korosu’

olarak

isimlendirilmiştir.
16. “4. Yargı Paketi Mecliste kabul edildi” başlıklı haberde PKK-KCK
mensuplarının serbest kalmasına yardımcı olabilecek dördüncü yargı paketi
ile ilgili haber yayınlanmıştır (4. Yargı Paketi Mecliste Kabul Edildi, 2013:
1). PKK ve KCK kelimeleri sıfatlandırılmadan yalın halde kullanılmıştır.
17. “Ertelemeyin çıkıp gidin” başlıklı haberde İmralı’da tutuklu bulunan
Abdullah Öcalan’ın, İmralı heyeti ile PKK’ya ilettiği, erken bir zamanda
çekilin mesajı haber olarak yayınlanmıştır (Ertelemeyin Çıkıp Gidin, 2013:
1). Abdullah Öcalan ile ilgili kullanılan metafor da Öcalan’dan ‘İmralı’
olarak bahsedilmiştir. Kandil’de bulunan KCK ile ilgili kullanılan metafor da
KCK’dan ‘dağ’ diye bahsedilmiştir.
18. “PKK 8 Mayıs’ta çekiliyor” başlıklı haberde PKK’nın Türkiye’den hangi
tarihte çekileceklerini ilan ettiği haber yayınlanmıştır (PKK 8 Mayısta
Çekiliyor, 2013: 1). Haberin içeriğinde PKK’nın Türkiye dışında bulunan
unsurları ile ilgili metafor kullanılarak KCK; ‘Kandil’ diye anılmıştır.
19. “Bugün olsa dağa çıkmam” başlıklı haberde PKK’nın Türkiye sınırları dışına
çekilmesi ile ilişkili olan haber yayınlanmıştır (Bugün Olsa Dağa Çıkmam,
2013: 1). Haberin içeriğinde 1999 yılında Türkiye’ye dönen Seydi Fırat’ın
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açıklamalarına yer verilmiştir. PKK’nın silahlı unsurlarının metafor
kullanılarak ‘dağ’ kelimesi ile anıldığı tespit edilmiştir. Çözüm süreci ile ilgili
olarak sürece ‘Kürt sorunu’ nitelemesi yapılmıştır.
20. “Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım” başlıklı haberde çözüm sürecinde hızlı
gelişmelerin yaşandığı bir dönemde patlak veren Gezi olaylarını ele alınan bir
haber yayınlanmıştır (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım, 2013: 1). Haberin
içeriğinde Gezi Parkında eylemlere katılanlara ‘çevreci’ yakıştırması
yapılmıştır. Gezi Parkında yaşanan gelişmeler ‘gezi olayları’ diye anılmıştır.
21. “BDP’li Demirtaş ve Buldan

İmralı’da” başlıklı haberde çözüm süreci

kapsamında devam eden İmralı ziyaretlerinin yedincisi haber yapılmıştır
(BDP’li Demirtaş İle Buldan İmralı’da, 2013: 1). Abdullah Öcalan ile ilgili
metafor kullanılarak Öcalan ‘İmralı’ diye anılmıştır.
22. “Türkiye Hazır” başlıklı haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
inisiyatifi ile kurulan Akil İnsanlar Heyetinin 81 ili kapsayan çözüm süreci
konulu

çalışmasının

sonuç

raporunun

sunulduğu

toplantının

haberi

yayınlanmıştır (Türkiye Hazır, 2013: 1). Haberin içeriğinde süreçten ‘barış
süreci’ diye bahsedildiği tespit edilmiştir. Haber de kullanılan ‘Türkiye’
kelimesi ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kast edilerek toplumsal
bütünlük mesajı verilmektedir.
23. “Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” başlıklı haberde Sabah
Gazetesinin, PKK’a ile mücadelede devletin gayrı meşru yolar kullandığı
dönemlerden kalma tetikçilerinden birinin öldürüldüğünün ima edildiği haber
yayınlanmıştır (Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz, 2013: 1). Haberin içeriğinde
‘Ergenokon’ kelimesi kullanılarak Türkiye de faili meçhul cinayetler işlediği
iddia edilen bir yapıya atıfta bulunulmuştur. Öldürülme olayı ile ilgili olarak
‘infaz’ kelimesi kullanılarak

öldürülmenin karanlık odaklarca yapılmış

olduğuna dair bir algının oluşması sağlanmıştır. Öldürülen Ramazan
Erkan’dan tetikçi diye söz edilerek itibarsızlaştırılmıştır. “İçişleri Bakanlığı
Lice Olayları için 4 müfettiş görevlendirdi” başlıklı haberde Lice’de devam
eden karakol inşaatını engellemek için halkın yaptığı eylem ile ilgili sıcak
gündem haber olarak yayınlanmıştır (İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin Dört
Müfettiş Görevlendirdi, 2013: 1). Haberin içeriğinde Lice de yaşanan olaylar
‘Lice’ kelimesi ile ifade edilmiştir. Olayların mahiyetini tam anlamı ile ifade
edecek kelimeler kullanılmamıştır.
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24. “BDP: Çözüm Sürecinde Kırılma Riski Görmüyoruz” başlıklı haberde İmralı
Heyetinin, PKK’nın yürütme organı olan Kandil dağında bulunan yetkilileri
ile yaptıkları toplantı hakkında haber yayınlanmıştır (BDP Çözüm Sürecinde
Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27). PKK/KCK yöneticileri ile ilgili
metafor kullanılarak; PKK/KCK ‘kandil’ diye anılmıştır.
25. “Kandil’de ‘Çözüm’ yapılanması oldu” başlıklı haberde PKK’da çözüme
yönelik yapılan yönetim değişikliği ile ilgili gelişmeler haber olarak
yayınlanmıştır (Kandil’de Çözüm Yapılanması Oldu, 2013: 25). Haberin
içeriğinde PKK/KCK yöneticileri ile ilgili metafor kullanılarak PKK/KCK
‘kandil’ diye anılmıştır. PKK’dan ise ‘örgüt’ diye bahsedilmiştir.
26. “İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok” başlıklı haberde çözüm süreci
açısından önem arz eden İmralı ziyaretlerinin sekizincisi hakkında haber
yayınlanmıştır (İmralı Tıkanma Çözümsüzlük Yok, 2013: 24). Haberin
içeriğinde Abdullah Öcalan’dan ‘İmralı’ diye bahsedilerek metafor
kullanılmıştır.
27. “Konferanstan önce çekilme hızlansın” başlıklı haberde 23 Temmuz 2013
tarihli Kürt Ulusal Konferansı ön hazırlık Toplantısı öncesinde konuşan
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanın açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Konferanstan Önce Çekilme Hızlansın, 2013: 22). Haberin
içeriğinde PKK mensuplarından “militan” diye bahsedilmiştir.
28. “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” başlıklı haberde PKK yöneticisi Cemil
Bayık’ın çekilmenin devam edebilmesi için 1 Eylül 2013 tarihine kadar
hükümet tarafından beklentileri olduğunu anlatan haber yayınlanmıştır (Bayık
1 Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013: 23). Haberin içeriğinde Cemel Bayık’tan
KCK Yürütüme Konseyi Başkanı diye bahsedilmiştir.
29. “BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti” başlıklı haberde BDP heyetinin 9. Kez
İmralı ziyareti ile ilgili haber yayınlanmıştır (BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya
Gitti, 2013: 26). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ismi herhangi bir
sıfatlandırmaya tabi tutulmadan yalın halde kullanılmıştır.
30. “Dün dış, bugün iç güvenlik çekilmemenin beş nedeni” başlıklı haberde
PKK’nın çekilmeyi durdurması ile ilgili haber ile Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın değerlendirmeleri yayınlanmıştır (Dün Dış Bugün İç Güvenlik
Çekilmemenin Beş Nedeni, 2013: 24). Başbakan Erdoğan ile görüşen üst
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düzey bürokrat ve Bakanlardan ‘kurmay’ diye söz edilmiştir. Çözüm süreci
ile ilgili olarak demokratikleşme ifadesi kullanılmıştır.
31. “BDP’liler İmralı’dan mesajla döndü” başlıklı haberde İmralı da bulunan
Abdullah Öcalan ile onuncu kez yapılan görüşme ile ilgili haber
yayınlanmıştır (BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü, 2013: 24). Haberin
içeriğinde Abdullah Öcalan’dan “’terör örgütü lideri’ diye söz edilmiştir.
32. “Öcalan zelzele dindi” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın 11. İmralı
ziyareti ile ilgili verdiği mesaj haber olarak yayınlanmıştır (Öcalan Zelzele
Dindi, 2013: 18). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’dan ‘PKK Lideri’ diye
söz edilmiştir.
33. “HDP Kongresi ve Barikat siyaseti” başlıklı haberde Halkların Demokratik
Partisinin kurulması ile ilgili makale yayınlanmıştır (Övür, HDP Kongresi Ve
Barikat Siyaseti, 2013: 22). Haberin içeriğinde Öcalan yalın halde ifade
edilmiştir. Öcalan’ın eski sol düşünceleri çerçevesinde ki siyaseti ‘barikat
siyaseti’ olarak anılmıştır. ‘BDP’, Kürt siyasal partisi olarak anılırken yeni
kurulan HDP’nin; ‘Türkiyelileşme’ vurgusu ile ifade edildiği tespit edilmiştir.
34. “13 Kasım 2013 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan İmralı ziyaretleri” ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
35. “Biz Kardeşiz” başlıklı haberde Diyarbakır’da Mesut Barzani’nin de katıldığı
Diyarbakır buluşması ile ilgili haber yayınlanmıştır (Biz Kardeşiz, 2013: 1).
Haberin içeriğinde çözüm süreci ‘barış ve azadi’ sözcükleri ile ifade
edilmiştir. Mesut Barzani’den; ‘Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı’ olarak
bahsedilmiştir.
36. “Kürdistan Kavgası” başlıklı haberde TBMM’de Kürdistan tartışması ile
ilgili yaşanan kavga ile ilgili haber yayınlanmıştır (Kürdistan Kavgası, 2013:
23).

Haberin içeriğinde BDP ve MHP heyetlerinin kavga ettiklerini

nitelemek için tarafların “birbirlerine girdikleri” ifade edilmiştir. Haber de
Türkiye’nin Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden “Kürdistan” diye
söz edilmiştir.
37. “Yıllar sonra Öcalan” başlıklı haberde Abdullah Öcalan İle İmralı heyetinin,
İmralı heyeti ile yürüttüğü çalışmaları esnasında çekilmiş resimlerine yer
verilmiştir

(Yıllar

Sonra

Öcalan,

2013:

22).

Haberin

içeriğinde
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PKK/KCK’nın yürütme organı ile ilgili metafor yapılarak ‘kandil’ diye söz
edilmektedir.
Sabah Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan sözcük seçimleri:
1. “Operasyonda hedef Süreç” başlıklı haberde, BDP-HDP heyetinin İmralı ile
görüşmesi aktarılmıştır, Abdullah Öcalan’ın heyet aracılığı ile ilettiği 17
Aralık Operasyonlarının çözüm sürecine yönelik olduğuna dair mesaj
aktarılmaktadır (Operasyon’da Hedef Süreç, 2014: 20). Haberin içeriğinde
metafor kullanılarak Abdullah Öcalan yerine ‘İmralı’ denmektedir.
2.

“Öcalan’dan Barzani’ye mektup” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın
Kürdistan Bölgesi Lideri Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili haber
yayınlanmıştır (Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014: 26) Haberin içeriğinde
Abdullah Öcalan’dan ‘terör örgütü elebaşı’ diye bahsedilmektedir.

3.

“Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’ın sorgu
görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Demokratik Özerklik
tartışmaları” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Üniversiteye Kürdoloji
Kütüphanesi” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. “Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” başlıklı haberde Başbakan Erdoğan ile çözüm
süreci kapsamında karşı karşıya gelen Feytullah Gülen’in sürece verdiği
zarar ile ilgili haber aktarılmaktadır (Gülen Örgütü Kürt Düşmanı, 2014: 1).
Haberin içeriğinde Feytullah Gülen’e bağlı hareket eden kişilere ‘Gülen
örgütü’ denmiştir. Feytullah Gülen ile ilgili metafor kullanılarak Feytullah
Gülen, ‘Pensilvanya da ki zat’ olarak adlandırılmıştır. MHP ve CHP ile ilgili
olarak da ‘ihanet hücumları’ yapan yakıştırması kullanılmıştır.
7. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK davasında ilk tahliye”
ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır”. (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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8. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Türk Dil Kurumundan
Türkçe-Kürtçe sözlük” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun” başlıklı haberde Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın tutukluluk
koşulları ile ilgili çıkardığı karar ile ilgili haber yayınlanmıştır (AİHM
İmralı’da Koşullar Uygun, 2014: 1-23). Haberin içeriğinde Abdullah
Öcalan’ın tutuklu bulunduğu cezaevi ile ilgili metafor kullanılarak “İmralı”
diye söz edilmektedir.
10. “Çözüme devam Nevruz’u” başlıklı haberde Diyarbakır’da Kalabalık bir halk
kitlesinin katılımı ile kutlanılan çözüme devam mesajı içeren Nevruz
kutlamaları ile ilgili haber yayınlanmıştır (Çözüme Devam Nevruz’u, 2014:
1-21). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak
Öcalan’dan ‘İmralı’ diye bahsedilmektedir.
11. “MİT’e Meclis denetimi” başlıklı haberde MİT kanununda öngörülen
değişiklik ile ilgili haber yayınlanmıştır (MİT’e Meclis Denetimi, 2014: 24).
Haberin içeriğinde çözüm süreci ile ilgili bir gelişmeyi sıfatlandıracak sözcük
kullanılmamıştır.
12. “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” başlıklı haberde
Jandarma faaliyet raporu ile çözüm sürecinin şehit sayında yarattığı olumlu
tablo haber olarak yayınlanmıştır (İşte Barış ve Huzur, 2014: 1). Haberin
içeriğinde Türkiye genelinde PKK kaynaklı olayların azalmış olması ‘terör
olayları azaldı’ diye sunulmuştur. “BDP’liler HDP’ye katılma kararı aldı”
başlıklı haberde BDP ve HDP’nin meclis çatısı altında grup oluşturması
haber olarak yayınlanmıştır (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014:
26). Haberin içeriğinde HDP’e ‘Türkiye’nin genelini’ ilgilendiren bir parti
olarak ifade edilmiştir.
13. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “17 İmralı Ziyareti” ile ilgili
gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. “HDP 27 vekille Meclis’te” başlıklı haberde BDP ve HDP’nin, HDP çatısı
altında birleşerek tek bir parti altında çalışmaya karar vermesi haber olarak
yayınlanmıştır (HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20). Haberin içeriğinde
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BDP’li siyasetçiler için ‘Kürdistan özgürlük mücadelesi savaşçıları’
sözcükleri kullanılmıştır.
15. “Çocuklarımızı geri ver Apo” başlıklı haberde PKK’nın 18 yaş altında ki
çocukları dağa kaçırması ve ailelerin bu olaylar üzerine BDP’li Diyarbakır
belediyesi önünde başlattıkları eylemler yayınlanmıştır (Çocuklarımızı Geri
Ver Apo, 2014: 22). Haberin içeriğinde PKK ‘terör örgütü’ olarak
nitelendirilmiştir.

Çocukların

götürüldüğü

KCK

karargahı

metafor

kullanılarak ‘dağ’ olarak isimlendirilmiştir.
16. “5 Ev Değiştim Kurtaramadım” başlıklı haberde PKK tarafından oğlu
kaçırılan bir annenin acı dolu hikayesi anlatılmaktadır (5 Ev Değiştirdim
Kurtaramadım, 2014: 1). Haberin içeriğinde PKK, “terör örgütü” olarak
anılmaktadır.
17. “Silahların bırakılması yolunda 6 kritik adım” başlıklı haberde Hükümetin
çözüm sürecinin ileri götürülmesi ile ilgili ele aldığı altı kritik başlık haber
olarak yayınlanmıştır (Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik Adım, 2014:
19). Haberin içeriğinde çözüm sürecinde bahsedilen yerel yönetimlerin
‘özerklik’ olarak isimlendirildiği tespit edilmiştir.
18. “Sürecin 3 kilit kodu, hayata, eve, siyasete dönüş” başlıklı haberde çözüm
süreci kapsamında sürecin hangi başlıklar altında devam edeceğini gösteren
hükümete ait yaklaşım haber olarak yayınlanmıştır (Sürecin Üç Kilit Kodu,
2014:1). Haberin içeriğinde hükümetin süreçle ilgili atacağı, hayata, eve ve
siyasete dönüş politikası metafor kullanılarak ‘3 kilit’ sözcükleri ile
isimlendirilmiştir. Haberde HDP ile ilgili olarak ‘örgüt’ kelimesi kullanılarak,
HDP; PKK ile özdeşleştirilmiştir.
19. “Silah zoru ile bizi ayırdılar” başlıklı haberde PKK’nın terörü bir araç olarak
kullandığı haber olarak yayınlanmıştır (Silah Zoruyla Bizi Ayırdılar, 2014:1).
Haberin içeriğinde PKK; ‘çocuk kaçıran bir örgüt’ olarak nitelendirilmiştir.
“Diyarbakır’da ki direnişçi anneler açlık grevinde” başlıklı haberde PKK’nın
yaptığı eylemlere karşı koyan halk habere taşınmıştır (Diyarbakır’daki
Direnişçi Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1). Haberin içeriğinde çocukları
kaçırılan anneler için ‘direnişçi’ kelimesi kullanılmıştır. “Astsubay yaralı, 1
terörist öldü, Genelkurmay, Licey’i saat saat anlattı” başlıklı haberde
PKK’nın Lice’de askere yaptığı saldırı haber olarak aktarılmıştır (Astsubay
Yaralı 1 Terörist Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı, 2014: 1).
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Haberde, PKK ‘terör örgütü’ olarak tanımlanmıştır. “PKK çözüm sürecini
baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam kaçırma, 3 şehit” başlıklı
haberde PKK’nın çözüm sürecine rağmen gerçekleştirdiği eylemler ile ilgili
haberlere yer verilmiştir (PKK Çözüm Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda
94 Saldırı, 19 Adam Kaçırma, 3 Şehit, 2014: 1). Haberin içeriğinde PKK
‘saldırgan’

olarak

nitelendirilmiştir.

“Çözüm

Komisyonu

Başkanı

Bostancı’dan yasal düzenleme yorumu” (Çözüm Komisyonu Başkanı
Bostancı’dan Yasal Düzenleme Yorumu,

2014: 24) başlıklı haberde

Hükümet tarafının her şeye rağmen çözüm süreci için çalışan taraf olduğu
sunulmuştur. Haberin içeriğinde PKK’dan ‘karşı taraf’ diye söz edilmiştir.
PKK’ya ait unsurlar ile ilgili olarak ‘dağdakiler’ kelimesi kullanılarak
metafor kullanılmıştır. “Baraj inşaatında PKK 10 araç yaktı” (Baraj
İnşaatında PKK 10 Araç Yaktı, 2014: 24) başlıklı haberde PKK’nın
gerçekleştirdiği eylem haber olarak yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde
PKK’lılardan ‘teröristler’ diye bahsedilmiştir. “Belçika’daki anne oğlunu geri
istiyor” başlıklı haberde oğlu PKK tarafından kaçırılan Belçikalı bir anne ile
ilgili haber yayınlanmıştır (Belçika’daki Anne Oğlunu Geri İstiyor, 2014: 24).
Haberin içeriğinde PKK’nın kaçırdığı çocuklar için ‘dağa giden çocuklar’
metaforu kullanılmıştır. Haberde PKK ‘çocuk kaçıran örgüt’ olarak
anılmıştır.
20. “Çözüme iki yıllık yol haritası” başlıklı haberde Hükümetin çözüm süreci
kapsamında silahların 2 yıl içerisinde bırakılmasına yönelik çalışması haber
olarak yayınlanmıştır (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1). Haberin
içeriğinde Abdullah Öcalan’dan ‘İmralı’ diye söz edilerek metafor
kullanılmıştır. “İki yıl içinde silahlara veda” başlıklı haberde çözüm süreci
kapsamında atılacak adımlar haber olarak yayınlanmıştır (İki Yıl İçinde
Silahlara Veda, 2014: 22). PKK ‘terör örgütü’ olarak nitelendirilmiştir.
“HDP’nin köşk adayı resmen Demirtaş” başlıklı haberde HDP Eşbaşkanı
Selahattin

Demirtaş’ın

Cumhurbaşkanlığı

adaylığı

haber

olarak

yayınlanmıştır (HDP’nin Köşk Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22). Haberin
içeriğinde Demirtaş’tan tüm ‘Türkiye’nin adayı’ diye söz edilmiştir.
21. “Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor” başlıklı haberde İçişleri Bakanı Efkan
Ala’nın çözüm sürecinde hükümetin atacağı yeni adımlar ile ilgili açıklaması
haber olarak yayınlanmıştır (Silah Bırakma Kurulu Oluşturuluyor, 2014: 1).
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Haberin içeriğinde çözüm süreci, ‘diyalog süreci’ olarak nitelendirilmiştir.
PKK’dan ‘terör örgütü’ olarak bahsedilmiştir. Haberde değinilen olaylarda
öldürülen kişiden ‘militan’ olarak söz edilmiştir.
22. “Barış senedi meclisten geçti” başlıklı haberde Çözüm Süreci Tasarısın
TBMM’de oylanarak yasalaşması ile ilgili haber yayınlanmıştır (Barış Senedi
Meclisten Geçti, 2014: 1). Haberin içeriğinde Çözüm Süreci Tasarısı metafor
kullanılarak ‘barış senedi’ olarak lanse edilmiştir.
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK Ana Davada Tutuklu
Kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “20. İmralı görüşmesi”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Mahmur Kampına saldıran
İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile ilgili” gelişme Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
26. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Irak Kürdistan Bölgesel
Başkanı Mesud Barzani’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ile ilgili
yayınladığı tebrik mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
27. “Yeni Türkiye manifestosu” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun
başkanlığında kurulan 62 Hükümet Programı haber olarak yayınlanmıştır
(Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1). Haberin içeriğinde 62. Hükümetin
çözüm süreci ile ilgili hükümet programına aldığı görüşler ile ilgili metafor
kullanılarak ‘Yeni Türkiye Manifestosu’ isimlendirilmesi yapılmıştır.
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden Abdullah Öcalan’a ait
“süreci çeşitli sıkıntılara rağmen sürdürüyoruz” mesajı Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
29. “İzinsiz Kürtçe okula mühür” başlıklı haberde yasa dışı Kürtçe eğitim veren
okul açama girişimi ve girişime yapılan yasal müdahale haber olarak
yayınlanmıştır (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24). Haberin içeriğinde

263

söz konusu Kürtçe eğitim verecek olan okullar ‘PKK yanlısı’ olarak
nitelendirilmiştir.
30. “Paralel- PKK şer İttifakı” başlıklı haberde PKK ile Paralel yapı arasında ki
yasadışı ilişkinin belgeler ile sunulması ile Türkiye devletinin Suriye’de
saldırı altında olan Kürtlerinde hamisi olduğunun mesajının verilmesi haber
olarak yayınlanmıştır” (Paralel PKK Şer İttifakı, 2014: 1). Haberin içeriğinde
Gezi olaylarında meydana gelen araç yakma olayları ‘terör eylemi’ olarak
nitelendirilmiştir. Feytullah Gülene bağlı gruplar ile ilgili metafor
kullanılarak ‘paralel çete’ terimi tercih edilmiştir. PKK ve Paralel yapının
ortak gerçekleştirdikleri eylemlere ‘terör olayı’ denilmiştir.
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “ Öcalan’ın, bütün Kürtleri
direnişe çağırıyorumé mesajı ile “PKK-KCK’nın ateşkese son verebiliriz
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Dağdan dönüş için özel kurul geliyor” başlıklı haberde çözüm süreci ile
ilgili atılacak adımların, Bakanlar Kurulundan geçirilmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Dağdan Dönüş İçin Özel Kurul Geliyor, 2014: 28). Haberin
içeriğinde PKK saflarında yer alanların geri dönüşünü nitelemek için metafor
kullanılarak bu geri dönüşe ‘dağdan dönüş’ isimlendirilmesi yapılmıştır.
33. “Tezkere çözümü garantiye aldı” başlıklı haberde Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaç halinde Irak ve Suriye’de kullanılmasına yönelik teskere ile ilgili
haber yayınlanmıştır (Teskere Çözümü Garantiye Aldı, 2014:1). Haberin
içeriğinde,

Suriye’de

yaşanan

gelişmeler

‘terör

dalgası’

olarak

nitelendirilmiştir. “Öcalan Çözümü Kobani’ye şartladı” başlıklı haberde
Kobani’de yaşanan olayların Kürt tarafı

tarafından çözüm süreci ile

ilişkilendirilmesi haber olarak yayınlanmıştır (Öcalan Çözümü Kobani’ye
Şartladı, 2014: 22). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ile ilgili olarak
metafor kullanılarak Öcalan ‘İmralı’ diye anılmıştır.
34. “Kobani provokasyonuna üç kurban” başlıklı haberde HDP’nin Kürt kökenli
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Koboni meselesi nedeni ile protesto
etmeye çağırması bu çağrının ardından yaşanan gelişmeler haber olarak
yayınlanmıştır (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban, 2014: 18). Haberin
içeriğinde adı geçen eylemciler ‘PKK sempatizanı’ olarak anılmıştır.
Eylemcilerin yaptıkları eylemlere ise ‘terör estirildi’ yakıştırması yapılmıştır.
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35. “Dikkat Gizli eller devrede” başlıklı haberde Koban’i meselesi nedeniyle
Türkiye genlinde yaşanan olaylar haber olarak yayınlanmıştır (Dikkat Gizli
Eller Devrede, 2014: 1). Haberin içeriğinde eylemciler ‘vandal’ olarak
nitelendirilmiştir. Eylemlere katılanlar

‘yapancı provokatörler’ olarak

anılmıştır.
36. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “PKK-KCK’nın Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları” hakkında ki gelişme Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
37. “Bu coğrafyanın en önemli projesi” başlıklı haberde Akil İnsanlar Heyeti ile
Dolmabahçe çalışma ofisinde buluşan Başbakan Davutoğlu’nun gündem ile
ilgili değerlendirmeleri haber olarak yayınlanmıştır (Bu Coğrafyanın En
Önemli Projesi, 2014: 1). Haberin içeriğinde PKK ‘terörist ve radikal bir
grup’ olarak isimlendirilmiştir.
38. “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı” başlıklı haberde çözüm süreci
kapsamında Hükümet, HDP ve PKK arasında yürütülen müzakereler ile ilgili
gelişme detayları haber olarak yayınlanmıştır (İmralı: Barış Sürecine Yönelik
Umudum Arttı, 2014: 24). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ile ilgili
metafor kullanılarak Öcalan ‘İmralı’ diye anılmıştır. “Yol Haritasına 4 Şart”
başlıklı haberde hükümet kanadının süreç ile ilgili değerlendirmeleri haber
olarak yayınlanmıştır (Yol Haritasına 4 Şart, 2014: 24). Haberin içeriğinde
Abdullah Öcalan ‘İmralı’ olarak anılarak metafor kullanılmıştır. PKK/KCK
ile ilgili kullanılan metaforda PKK/KCK’dan, ‘Kandil’ diye bahsedilmiştir.
PKK ,’silahlı mücadele’ veren bir yapı olarak sıfatlandırılmıştır.
39. “Sınırlarda büyük oyun” (26 Ekim 2014;s.1) başlıklı haberde Cumhurbaşkanı
Recep

Tayyip

Erdoğan’ın

gündemi

değerlendirmesi

haber

olarak

yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde HDP, “PKK’nın siyasi uzantısı” olarak
nitelendirilmiştir, Feytullah Gülen metafor kullanılarak “paralel yapı” ifadesi
ile anılmıştır. PKK’dan “terör örgütü” diye söz edilmiştir. “Kalleş pusuda üç
şehit verdik” (26 Ekim 2014;s.1) başlıklı haberde Hakkari’de üç askerin şehit
edilmesi haber olarak yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde askere yapılan
saldırı “kalleş pusu” olarak ifade edilmiştir.
40. “Süreci bitiren biz olmayacağız” başlıklı haberde Hükümetin şiddete
müsaade etmeyeceğinin mesajının verilmesi haber olarak yayınlanmıştır
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(Süreci Bitiren Biz Olmayacağız, 2014: 23). Haberin içeriğinde PKK ‘araç ve
patlayıcı gasp eden’ yapı olarak nitelendirilmiştir. “Hain saldırının failleri
yakalandı” (Hain Saldırının Failleri Yakalandı, 2014: 23) başlıklı haberde
PKK’nın şiddeti bir araç olarak kullanan bir örgüt olduğunun sunulması
haber olarak yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde PKK, ‘üç askeri şehit eden
örgüt’ olarak ifade edildiği tespit edilmiştir. “Terör örgütü yarım ton
amonyum nitrat çaldı” (Terör Örgütü Yarım Ton Amonyum Nitrat Çaldı,
2014: 23) başlıklı haberde PKK’nın patlayıcı yapımında kullanılan maddeleri
çaldığına dair haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde PKK ‘terör örgütü’
olarak nitelendirilmiştir. PKK’lılar ise ‘teröristler’ olarak anılmıştır.
41. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’nin Halkı tekrardan
sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
42. “Kör nokta suikastı” başlıklı haberde PKK’nın Astsubay Nejdet Aydoğdu’yu
şehit etmesi haber olarak yayınlanmıştır (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29).
Haberin içeriğinde saldırganlar ‘maskeli teröristler’ olarak nitelendirilmiştir.
Saldırıyı yapanlar PKK’ya bağlı ‘öz savunma birlikleri’ olarak anılmıştır.
43. “Çözüm için sürece format atılıyor” başlıklı haberde çözüm sürecinde,
Hükümet kanadının yaşanan şiddet olayları nedeniyle politika değişikliğine
gideceğinin duyurulması ile ilgili haber yayınlanmıştır (Çözüm İçin Sürece
Format Atılıyor, 2014: 23). Haberin içeriğinde HDP, ‘PKK güdümünde’
kelimeleri

ile

nitelendirilmiştir.

PKK’nın

faaliyetleri

‘terör’

olarak

isimlendirilmiştir.
44. “Önce kamu düzeni ve tam eylemsizlik” başlıklı haberde Hükümet ile HDP
tarafının çözüm sürecinin yeni olgularını görüşmesi ile ilgili haber
yayınlanmıştır (Önce Kamu Düzeni Ve Tam Eylemsizlik, 2014: 1). Haberin
içeriğinde çözüm süreci ‘silahların toprağa gömülmesi’ süreci olarak ifade
edilmiştir.
45. “İki yalanlama” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun açıklamaları haber
olarak yayınlanmıştır (İki Yalanlama, 2014: 1). Haberin içeriğinde çözüm
süreci,’barış süreci’ olarak nitelendirilmiştir.
46. “Çözümde karşılıklı adımlar hızlanacak” başlıklı haberde Selahattin
Demirtaş’ın süreç ile ilgili önerileri haber olarak yayınlanmıştır (Çözümde
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Karşılıklı Adımlar Hızlanacak, 2014: 24). Haberin içeriğinde PKK’nın sahip
olduğu kadrodan ‘silahlı unsurlar’ diye bahsedilmiştir.
47. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “CHP Genel Başkanının
Diyarbakır ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Silahlara veda Nevruz’da” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın Nevruz
2015’e yönelik mesajı haber olarak yayınlanmıştır (Silahlara Veda
Nevruz’da, 2014: 1). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ile ilgili metafor
kullanılarak Öcalan’dan ‘İmralı’ diye söz edilmiştir. “Türk-Kürt kardeş
ayrımcılık kalleş” başlıklı haberde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun TürkKürt Kardeşliği konusunda ki konuşması haber olarak yayınlanmıştır (Türk
Kürt Kardeş Ayrımcılık Kalleş, 2014: 1). Haberin içeriğinde Türk ve Kürt
ırkları ‘kardeş’ olarak nitelendirilmiştir.
49. “Kandil’de silah bırakma zirvesi” başlıklı haberde silahların bırakılması
yönünde izlenecek görüşme süreci haritası, hakkında ki gelişmeler haber
olarak yayınlanmıştır (Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17). Haberin
içeriğinde Abdullah Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak Öcalan ‘İmralı’ diye
anılmıştır. PKK, sıfatlandırılmadan haberde ifade edilmiştir. PKK/KCK
yöneticileri için metafor kullanılarak ‘kandil’ kelimesi ile nitelendirilmiştir.
50. “İmralı taslağına “öncelik” ayarı” başlıklı haberde İmralı heyeti ile Başbakan
Davutoğlu başkanlığında yürütülen çözüm süreci hakkında ki toplantı haber
olarak yayınlanmıştır (İmralı Taslağına Öncelik Ayarı, 2014: 20). Haberin
içeriğinde Abdullah Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak Öcalan ‘İmralı’ diye
anılmıştır. PKK, sıfatlandırılmadan haberde ifade edilmiştir. PKK/KCK
yöneticileri için metafor kullanılarak ‘kandil’ kelimesi ile nitelendirilmiştir.
51. “Demirtaş’ın sokak çağrısına siyaset sert tepki gösterdi: Sokağa çağırmak
kabul edilemez” başlıklı haberde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Sokağa Çağırmak Kabul
Edilemez, 2014: 23). Haberin içeriğinde HDP siyaseti ‘şiddetin gölgesinde’
yapan parti olarak nitelendirilmiştir.
52. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Cemil Bayık’ın silah
bırakmak ölüm demektir” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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53. “Silahsız

Siyasetin

ışıkları

göründü”

başlıklı

haberde

Başbakan

Davutoğlu’nun açıklamaları Başbakan Yardımcı Yalçın Akdoğan ile HDP
heyetinin görüşmesi hakkında bilgi haber olarak yayınlanmıştır (Silahsız
Siyasetin Işıkları Göründü, 2014: 1). Haberin içeriğinde çözüm süreci ile
ilgili yeni gelinen aşama ‘silahsız siyaset’ olarak nitelendirilmiştir. PKK’dan
‘örgüt’ diye bahsedilmiştir. “Olumlu bir atmosfer var”

başlıklı haberde

Başbakan Davutoğlu’nun açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Olumlu
Bir Atmosfer Var, 2014: 1). Haberin içeriğinde çözüm süreci ile ilgili gelinen
nokta ‘olumlu atmosfer’ olarak nitelendirilmiştir.
54. “Çözüm sürecinde rotayı millet çizer” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti ve açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014: 26). Haberin
içeriğinde çözüm süreci ile ilgili gelişmelerin nasıl ilerleyeceği konusunda
‘rotayı millet çizer’ ifadesini kullanmıştır.
55. “Karanlık ele dikkat” başlıklı haberde Hüda-Par Partisi mensubu üç kişinin
öldürülmesi ile ilgili olay haber olarak yayınlanmıştır (Karanlık Ele Dikkat,
2014: 1). Haberin içeriğinde çözüm süreci ile ilgili gelişmeleri engellemeye
çalışan güçler metafor kullanarak ‘karanlık el’ olarak nitelenmiştir.
56. “Paralelcilerin Cizre Fitnesi” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun
Cizre’de yaşanan olaylar ile Paralel Yapı arasında kurduğu ilişki haber olarak
yayınlanmıştır (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1). Haberin içeriğinde
eyleme katılanlar provokatör olarak nitelendirilmiştir.

Eyleme katılanlar

‘yüzleri maskeli eylemci’ olarak ifade edilmiştir. Feytullah Gülen ile ilgili
olarak kullanılan metaforda Gülen ‘pensilvanya’ olarak anılmıştır.
Sabah Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan sözcük seçimleri:
1. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan’ın af talebi yok açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “Cizre’de İzinsiz gösteri” başlıklı haberde Cizre’de izinsiz gösteri esnasında
12 yaşında ki bir çocuğun öldürülmesi haber olarak yayınlanmıştır (Cizre’de
İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22). Haberin içeriğinde Feytullah Gülen ile
ilgili

olarak

metafor

nitelendirilmiştir.

kullanılarak

Gülen

‘paralel

güç’

olarak
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3. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015 de ki görüşmesi”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]).
4.

“Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “23 Ocak 2015’de Kadil ile
HDP heyetinin görüşmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Hükümetin 6-7 Ekim 2014
olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri”

Sabah

Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
6. “Çözüm sürecinde yakında güzel şeyler olacak” başlıklı haberde Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır
(Çözüm Sürecinde Yakında Güzel Şeyler Olacak, 2015: 21). Haberin
içeriğinde çözüm süreci ile ilgili gelişmeler ‘demokratik siyaset’ olarak
nitelendirilmiştir.
7.

“Tarih’i çağrı Nevruz’da” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinin görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır(Tarihi
Çağrı Nevruz’da, 2015: 22). Haberin içeriğinde çözüm süreci ‘silahların
susması süreci’ olarak ifade edilmiştir. PKK/KCK yöneticileri için metafor
kullanılarak ‘kandil’ kelimesi tercih edilmiştir.

8.

“Çözümde tarihi viraj: Silahlar susuyor” başlıklı haberde HDP heyeti ile
Kandil arasında yapılacak olan görüşmeler ile ilgili Hükümetin beklentileri
haber olarak yayınlanmıştır (Silahlar Susuyor, 2015: 28). Haberin içeriğinde
PKK/KCK yetkilileri için metafor kullanılarak ‘kandil’ kelimesi tercih
edilmiştir. Çözüm süreci ‘silahların bırakılması’ süreci olarak ifade
edilmiştir. PKK kelimesi yalın halde kullanılmıştır.

9. “Eve dönüş için bahar takvimi” başlıklı haberde demokratik düzenlemeler ile
ilgili adımların aşamaları haber olarak yayınlanmıştır (Eve Dönüş İçin Bahar
Takvimi, 2015: 1). Haberin içeriğinde metafor kullanılarak Abdullah Öcalan
‘İmralı’, PKK yöneticileri ise ‘Kandil’ olarak nitelendirilmişlerdir. “Silahlar
aradan çıkıyor, siyaset devreye giriyor: Eve Dönüş’te bahar takvimi” başlıklı
haberde Hükümet kanadının silahları bırakma çağrısı beklentisi haber olarak
yayınlanmıştır (Eve Dönüş’te Bahar Takvimi, 2015: 20). Haberin içeriğinde
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metafor kullanılarak, Hükümet ‘Ankara’ olarak ifade edilmiştir. Abdullah
Öcalan ile ilgili kullanılan metaforda ‘İmralı’ kelimesi tercih edilmiştir. PKK
yöneticileri için ‘Kandil’ kelimesi metafor olarak kullanılmıştır.
10. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Davutoğlu’nun:
Çözüm süreci Kritik aşamada açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan Şartlı silah bırakma çağrısı yaptı açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
12. “Düşmanlığımızdan Korkun” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Düşmanlığımızdan
Korkun, 2015: 20). Haberin içeriğinde Türkiye’nin Suriye’de yaptığı askeri
operasyon Şah-Fırat diye adlandırılmıştır. PKK yöneticileri ile ilgili metafor
kullanılarak ‘Kandil’ kelimesi kullanılmıştır.
13. “Çözüm süreci toplantısında PKK’ya tarihi çağrı çıktı: Silah bırak, şimdi
barış zamanı” başlıklı haberde, HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın Dolmabahçe görüşmesi ile Silahların Bırakılması konusunda
mutabakata varması ile ilgili habere yer verilmiştir (Silahı Bırak Şimdi Barış
Zamanı, 2015: 1). Haberin içeriğinde çözüm süreci ‘barış süreci’ olarak
isimlendirilmiştir. PKK kelimesi yalın halde kullanılmıştır. “Çağrılar güzel
şimdi sıra uygulamada” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
değerlendirmeleri haber olarak yayınlanmıştır (Çağrılar Güzel Şimdi Sıra
Uygulamada, 2015: 1). Haberin içeriğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP ile
Kandil arasında ki farkı nitelemek için metafor kullanarak her ikisinde ‘iki
maymun oynuyor’ şeklinde ifade etmiştir.

“Darbe gitti, çözüm geldi”

başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Darbe Gitti Çözüm Geldi, 2015: 1). Haberin içeriğinde
çözüm süreci öncesinde ki siyasi yaklaşımlar ‘darbe’ kelimesi ile ifade
edilmiştir. “Çözüm süreci toplantısına Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısı
damga vurdu: Barışa bir adım daha” başlıklı haberde Dolmabahçe’de
görüşen HDP heyeti ve Hükümet heyeti asında ki gelişmeler haber olarak
yayınlanmıştır (Barışa Bir Adım Daha, 2015: 22). Haberin içeriğinde
Abdullah Öcalan’dan ‘Öcalan’ diye söz edilmiştir. ‘PKK’ kelimesi, yalın
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halde kullanılmıştır. ‘HDP’, siyasi parti olarak ifade edilmiştir. “Çağrı
bölgede olumlu hava yarattı” başlıklı haberde Dolmabahçe de yapılan çağrı
tarihi bir çağrı olarak değerlendirilmiştir (Çağrı Bölgede Olumlu Hava
Yarattı, 2015: 22). Haberin içeriğinde çözüm süreci ‘barış süreci’ olarak
ifade edilmiştir. “Barışı hep birlikte çok istiyoruz” başlıklı haberde
Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Barışı Hep Birlikte
Çok İstiyoruz 2015: 22). Haberin içeriğinde süreç ‘silah bırakma çağrısı’
olarak ifade edilmiştir. “Gözyaşları durursa bölgede dinamizm yaşanacaktır”
başlıklı haberde Van Ekonomi zirvesi ile ilgili habere yer verilmiştir
(Gözyaşları Durursa Bölgede Dinamizm Yaşanacaktır, 2015: 22). Haberin
içeriğinde süreç ‘siyasetin silahların gölgesinden kurtulduğu’ bir aşama
olarak ifade edilmiştir. “Silahları bırakmak huzur getirecek” başlıklı haberde
CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu’nun açıklamalarına yer verilmiştir
(Silahları Bırakmak Huzur Getirecek, 2015: 22). Haberin içeriğinde yaşanan
gelişmeler ‘silahların bırakılması süreci’ olarak ifade edilmiştir. “Bahçeli
açıklamaya ihtiyatlı yaklaştı” başlıklı haberde MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin açıklamaları haber yapılmıştır (Bahçeli Açıklamaya İhtiyatlı
Yaklaştı, 2015: 22). Haberin içeriğinde yaşanan gelişeler ile ilgili ‘bir
bakalım’ tavrı ile süreç ifade edilmiştir. “Önemli olan uygulamadır” başlıklı
haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır
(Önemli Olan Uygulamadır, 2015: 23). Haberin İçeriğinde,

‘PKK’

sıfatlandırılmadan ifade edilmiştir. HDP ‘ikili oynuyor’ ifadesi ile
anlatılmıştır. “Şiddetin dili son bulacak” başlıklı haberde Başbakan
Davutoğlu’nun açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Şiddetin Dili Son
Bulacak,

2015: 24). Haberin içeriğinde metafor kullanılarak PKK’ya

katılma ‘dağa çıkma’ kelimeleri ile ifade edilmiştir. HDP’nin PKK ile
birlikte yürüttüğü siyaset ise ‘silahların dili’ kelimeleri ile ifade edilmiştir.
Süreç öncesi dönem ‘darbe dönemi’ olarak nitelendirilmiştir.
14. “Kandil’in tavrı sürece aykırı” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
değerlendirmeleri haber olarak yayınlanmıştır (Kandil’in Tavrı Sürece
Aykırı, 2015: 1). Haberin içeriğinde metafor kullanılarak PKK yöneticileri
‘Kandil’ olarak ifade edilmiştir. Abdullah Öcalan ile ilgili kullanılan
metaforda Öcalan ‘İmralı’ olarak anılmıştır. HDP ise ‘iki yüzlü’ kelimeleri
ifade edilmiştir. “Pervin Buldan: Artık barışa çok yakınız. İşte sürecin 3
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adımı” başlıklı haberde Pervin Buldan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (İşte
Sürecin 3 Adımı, 2015: 1). Haberin içeriğinde ‘Öcalan’ ismi yalın halde
kullanılmıştır.

“Kandil’in tavrı süreci tehdit ediyor” başlıklı haberde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmeleri haber olarak kullanılmıştır
(Kandil’in Tavrı Süreci Tehdit Ediyor, 2015: 20). Haberin içeriğinde
Abdullah Öcalan ve PKK yöneticileri ile ilgili metafor kullanılarak Öcalan
‘İmralı’, PKK ‘Kandil’ olarak anılmıştır. Çözüm süreci ise ‘milli birlik ve
kardeşlik projesi’ olarak ifade edilmiştir. “Güneydoğu’da Silah bırakma
heyecanı:“Anneler çocuklarının damatlığını görecek” başlıklı haberde
Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının Güneydoğu Anadolu bölgesinde nasıl
karşılandığına dair haber yapılmıştır (Anneler Çocuklarının Damatlığını
Görecek, 2015: 21). Haberin içeriğinde PKK sıfatlandırılmadan yazılmıştır.
Kürt kökenli vatandaşlar ifadesi yerine ‘Güneydoğu Anadolu bölgesinde
yaşayanlar’ ifadesi kullanılmıştır. “Lafta Kalmasın” başlıklı haberde
iktidarda olan Bakanların açıklamalarına yer verilmiştir (Lafta Kalmasın,
2015: 21). Haberin içeriğinde süreç silahların bırakılması, ‘demokratikleşme’
kelimeleri ile ifade edilmiştir. Yapılan açıklamamın ‘lafta kalmaması’
yönünde temkinli yaklaşımları içeren kelimelerin de kullanıldığı tespit
edilmiştir. “Açıklama dünya basınında: Tarihi bir dönemeç” başlıklı haberde
yabancı basında konu ile ilgili çıkan haber manşetleri aktarılmıştır (Tarihi
Bir Dönemeç, 2015: 21). Haberin içeriğinde PKK’nın mücadelesi ‘Kürt
isyanı’ olarak ifade edilmiştir. Abdullah Öcalan ‘hapisteki Kürt Lider’ olarak
anılmıştır. “Böyle bir kepazeliğe şahit olunmadı” başlıklı haberde MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmiştir (Böyle Bir
Kepazeliğe Şahit Olunmadı, 2015: 21). Haberin içeriğinde süreç ‘kepazelik’
olarak tanımlanmıştır. AKP-PKK açıklaması ise ‘bölücü şebeke açıklaması’
olarak ifade edilmiştir. “Dolmabahçe’nin şifreleri” başlıklı haberde
Dolmabahçe de heyetlerin ortaklaşa düzenlediği toplantı ile ilgili yayınlanan
resmin analizi yapılmıştır (Dolmabahçe’nin Şifreleri, 2015: 22). Haberin
içeriğinde açıklama ‘tarihi açıklama’ olarak nitelendirilmiştir. “Tarihi
açıklamayı üç adım izleyecek” başlıklı haberde sürecin bundan sonra nasıl
ilerleyeceğine dair haber yayınlanmıştır (Tarihi Açıklamayı Üç Adım
İzleyecek, 2015:

22).

Haberin içeriğinde

Abdullah Öcalan, PKK

sıfatlandırılmadan ifade edilmiştir. “2 yıllık takvim üç koldan dönüş” başlıklı
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haberde PKK’lıların Türkiye’ye hangi koşullarda geri döneceklerine dair
haber yayınlanmıştır (2 Yıllık Takvim 3 Koldan Dönüş, 2015: 22). Haberin
içeriğinde PKK, Abdullah Öcalan sıfatlandırılmadan ifade edilmiştir.
“Buldan:

Barışa çok

yakınız”

başlıklı

haberde,

Pervin

Buldan’ın

açıklamalarına yer verilmiştir (Buldan Barışa Çok Yakınız, 2015: 22).
Haberin içeriğinde PKK yönetim kadrosundan ‘KCK’ diye bahsedilmiştir.
“Kandil: Tarihi çağrı” başlıklı haberde, KCK’nın yaptığı açıklamalara yer
verilmiştir (Kandil Tarihi Çağrı, 2015: 22). KCK ile ilgili metafor
kullanılarak KCK ‘Kandil’ olarak isimlendirilmiştir. Çözüm süreci ise ‘Kürt
sorunu” olarak ifade edilmiştir.
15. “Kapıda nöbet tutan hocalar gördük” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Kapıda Nöbet
Tutan Hocalar Gördük,

2015: 22). Haberin içeriğinde PKK’dan ‘terör

örgütü’ diye bahsedilmiştir. PKK mensupları ile ilgili olarak da ‘bizdeki
teröristler’ ifadesi kullanılmıştır.
16. “Çözüm için izleme heyeti” başlıklı haberde İzleme heyetinin oluşturulması
ile ilgili HDP’li Pervin Buldan İle Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Çözüm İçin İzleme Heyeti, 2015:
28). Haberin içeriğinde Kürt tarafı olarak ‘HDP’liler’ ifadesi kullanılmıştır.
17. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Nevruz 2015 öncesi HDP
heyetinin İmralı ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Sürecin teminatı Erdoğan’a güven” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın İzleme Heyeti ile ilgili açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Sürecin Teminatı Erdoğan’a Güven, 2015: 1). Haberin
içeriğinde çözüm süreci “barış süreci” olarak ifade edilmiştir. Sürecin
devamlılığı

için

AKP

“öncelikli

aktör”

olarak

ifade

edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sürecin başlatanı” ifadesine yer verilmiştir.
19. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
20. “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın değerlendirmeleri haber olarak yayınlanmıştır (Çözüm Süreci
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Tüm Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1). Haberin içeriğinde çözüm sürecinin,
Kürt sorunu olarak nitelendirilmesi ‘ayrımcılık’ olarak ifade edilmişti.
Dolmabahçe çağrısı ‘yanlış bir çağrı’ olarak ifade edilmiştir. “Barış
Nevruzu” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın Diyarbakır’da okunan mesajı
ile ilgili haber yayınlanmıştır (Barış Nevruzu, 2015: 1). Haberin içeriğinde
metafor kullanılarak Abdullah Öcalan ‘İmralı’ olarak ifade edilmiştir.
PKK’nın yürüttüğü mücadele ile ilgili olarak da “40 yıldır yürütülen silahlı
mücadele” ifadesi kullanılmıştır. “Gençleri değil silahları gömelim” başlıklı
haberde, Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarına yer verilmiştir (Gençleri
Değil Silahları Gömelim, 2015: 1). Haberin içeriğinde Nevruz ‘bahar şöleni’
olarak ifade edilmiştir. “78 milyon tümüyle bu sürece dahil” başlıklı
haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (78
Milyon Tümüyle Bu Sürece Dahil, 2015: 23). Haberin içeriğinde çözüm
sürecine Kürt sorunu demenin ‘ayrımcılık’ olduğu ifade edilmiştir. ‘Kürt
vatandaşlar’ ifadesi Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan
vatandaşları ifade etmek için kullanılmıştır. “Nevruzda barış ateşi yükseldi”
başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın Diyarbakır’da kutlanan Nevruz
bayramında okunan açıklaması ile ilgili haber yayınlanmıştır (Nevruz’da
Barış Ateşi Yükseldi, 2015: 20). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ile
ilgili metafor kullanılarak ‘İmralı’ diye söz edilmiştir. “Gençleri değil
silahları gömelim” başlıklı haberde, Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarına
yer verilmiştir (Gençleri Değil Silahları Gömelim a, 2015; 24). Haberin
içeriğinde Nevruz ‘bahar bayramı’ olarak ifade edilmiştir.
21. “Ben bu makama zembille inmedim” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Ben Bu Makama Zembille
İnmedim, 2015: 1). Haberin içeriğinde, PKK’dan ‘terör örgütü’ diye
bahsedilmiştir. Feytullah Gülen ile ilgili metafor kullanılarak ‘paralel yapı’
‘zavallı’

ifadesi

kullanılmıştır. “Cumhurbaşkanı’nı daha fazla bilgilendirmeliyiz”

başlıklı

ifadesi

kullanılmıştır.

Demirtaş

ile

ilgili

olarak

haberde, Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında çözüm süreci ile ilgili
olarak ortaya çıkan görüş ayrılıkları ile ilgili sürecin yumuşatılması haber
olarak yayınlanmıştır (Cumhurbaşkanı’nı Daha Fazla Bilgilendirmeliyiz,
2015: 1). Haberin içeriğinde Cumhurbaşkanı’nın daha fazla bilgilendirilmesi
gerektiği konusunda ifadelere yer verilmiştir. “TSK: Asla muhatap
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almayacağız” başlıklı haberde, TSK’nın, ‘Eşme Ruhu’ açıklaması ile ilgili
duyduğu rahatsızlık

haber olarak yayınlanmıştır (TSK

Asla Muhatap

Almayacağız, 2015: 1). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ‘terörist başı’
olarak ifade edilmiştir.
22. “Akdoğan: Erdoğan sürecin orkestra şefi” başlıklı haberde, Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır
(Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28). Haberin içeriğinde
Cumhurbaşkanı

Erdoğan

ile

ilgili

olarak

metafor

kullanılarak

Cumhurbaşkanı ‘sürecin orkestra şefi’ olarak ifade edilmiştir.
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Sırrı Süreyya Önder’in
“Artık siyasetle görüşüyoruz açıklaması” Sabah gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “HDP için oy isteyip Askere saldırdılar” başlıklı haberde, HDP’ye silah zoru
ile oy toplama çalışması içerisinde olan PKK’lı grup ile Askerin silahlı
çatışması haber olarak yayınlanmıştır (HDP İçin Oy İsteyip Askere
Saldırdılar, 2015: 1). Haberin içeriğinde askere saldırıda bulunanlar
‘teröristler’ olarak ifade edilmiştir. PKK ‘terör örgütü’ olarak tanımlanmıştır.
Yaşanan olaylar ‘terör olayı’ olarak nitelendirildi.
25. “Hedefleri sandık” başlıklı haberde, Başbakan Davutoğlu’nun 11 Nisan 2015
tarihinde PKK çıkan çatışma ile ilgili değerlendirmeleri haber olarak
yayınlanmıştır (Hedefleri Sandık, 2015: 1). Haberin içeriğinde saldırıda
bulunalar ‘PKK’lı terörist’ olarak ifade edilmiştir. Demirtaş ‘teröre sessiz
kalan’ olarak tanımlanmıştır. “Sürece Pusu” başlıklı haberde, İçişleri
Bakanlığının açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Sürece Pusu, 2015:
24). Haberin içeriğinde saldırıyı yapan 25 kişi ‘25 kişilik terörist’ grup
olarak ifade edilmiştir.
26. “Çözüm süreci Ak Parti Beyannamesinde: Özgürlüğün güvencesi yeni
anayasa olacak” başlıklı haberde, Ak Partinin seçim beyannamesinin
açıklanması haber olarak yayınlanmıştır (Özgürlüğün Güvencesi Yeni
Anayasa Olacak, 2015: 26). Haberin içeriğinde çözüm süreci ‘Anayasal
değişiklik’ olarak ifade edilmiştir.
27. “Yalçın Akdoğan’dan HDP’ye: Gizli gündemleri kantonlar üretmek” başlıklı
haberde, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın HDP’nin seçim
beyannamesini

değerlendirmesi

haber

olarak

yayınlanmıştır

(Gizli
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Gündemleri Kantonlar Üretmek, 2015: 30). Haberin içeriğinde HDP
‘PKK’nın siyasi uzantısı’ olarak ifade edilmiştir. HDP’nin çözüm sürecini
‘kanton’ yaratma süreci olarak algıladığı ifade edilmiştir. Öz yönetim
kavramı ile ‘özerklik’ ifade edilmiştir.
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’den somut adım
çağrısı açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman ve Diyarbakır’da tarihi mesajlar verdi:
“Bölemeyecekler

ayıramayacaklar”

başlıklı

haberde,

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Bölemeyecekler
Ayıramayacaklar, 2015: 1). Haberin içeriğinde HDP, ‘silahların gölgesinde
siyaset yapan parti’ olarak ifade edilmiştir. Çözüm süreci ile ilgili olarak
‘Kürt

sorunu

yoktur’

tespiti

yapılmıştır.

PKK’dan

‘bölücü’

diye

bahsedilmiştir. Feytullah Gülen ile ilgili metafor kullanılarak ‘paralel örgüt’
ifadesi kullanılmıştır.
30. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK’dan Çözüm süreci
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP Heyetinin Kandile
gitmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK: Korucuları artık
hedef

almayacağız

açıklaması”

Sabah

Gazetesi

tarafından

haber

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
33. “Kandil-Paralel

Pazarlığı

var”

başlıklı

haberde,

Başbakan

Ahmet

Davutoğlu’nun Diyarbakır mitinginde 7 Haziran 2015 seçiminden sonra
süreci nasıl yönlendireceklerine dair açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır
(Kandil Paralel Pazarlığı Var, 2015: 1). Haberin içeriğinde Feytullah Gülen
ile ilgili metafor kullanılarak ‘paralel’ ifadesi kullanılmıştır. KCK ile ilgili
kullanılan metaforda KCK ‘Kandil’ diye anılmıştır. HDP, ‘Kürt ırkçısı
olarak’ nitelendirilmiştir.
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4.2.3.c.

Haberlerin Retoriği

Haber metninin ikna edici olması, haberlerin oluşturulması aşamasında temel
kaygıların başında gelmektedir. Haberin retoriği ile verilen bilginin nasıl söylendiği
kastedilmektedir. Metindeki retorik, okuyucunun neye yönlendirilmek istendiğini ve
neyin anlatılmaya çalışıldığını göstermektedir. Haber söylemlerinde inandırıcılığın
sağlanması için kullanılan bazı stratejiler mevcuttur. En çok başvurulan stratejilerin
bazıları; yakın görgü tanıklarının ifadelerinin kanıt olarak sunulması, resmi kurum
raporları ve uzmanlar gibi güvenilir kaynakların kanıt olarak kullanılması, zaman,
olaylar ve sayılardır. Doğrudan alıntılar yapma, olayları yeni olduklarında bile
tanıdık kılan, iyi bilinen durum modelleri içine koyma gibi teknikler haberin
doğruluğunu ve kesinliğini gösteren işaretler olup haberin inandırıcılığını sağlamakta
ve güçlendirmektedir (Demir, 2006:139). Sabah Gazetesinin analiz konusu olan
Türkiye ve PKK arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili haberleri sunarken
retoriksel yöntemlere başvurduğu tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan haberlerde haberlerin retoriği:
1. “İmralı’da Üç Ziyaretçi” başlıklı haberde Milli İstihbarat Teşkilatının İmralı
ile çözüm sürecini görüştükleri haber olarak yayınlanmıştır. Haberin
içeriğinde İmralı ile Kürt siyasetçilerinin görüşmesi aktarılmıştır (İmralı’da
Üç ziyaretçi, 2013: 1). Bu haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğine
haberin başlığında, İmralı’ya giden Kürt siyasetçileri vurgulamak ve sürecin
ciddiyetini pekiştirmek açısından sayı kullanıldığı tespit edilmiştir. Haberin
güvenirliğini desteklemek içinse haber metninde Mit Müsteşarı Hakan
Fidan’ın “İmralı ile görüşüyoruz” açıklamasına doğrudan alıntı yapılarak yer
verilmiştir. Habere resmi ve güvenilir bir kurum olan MİT’in açıklamalarının
eklenmesi haberin inandırıcılığını artırmakla birlikte İmralı ile devam eden
görüşmelerin
yaratmaktadır.

devlet
Haberin

kontrolü
retoriğini

çerçevesinde

şekillendirdiği

güçlendirmek

açısından

algısını
kullanılan

fotoğraflarda Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, BDP’li Ayla Akad ve bir
Avukat, Abdullah Öcalan’la Yaklaşık beş saat görüştü ifadesi ile birlikte
sunulduğu tespit edilmiştir (Şekil 1.1.). Haberin hemen sol tarafına gündelik
bir kıyafet sayılabilecek kot ve deri ceket giyen BDP Milletvekili Ayla
Akad’ın resmi yerleştirilmiştir. Ayla Akad’ın arkasına ise Bağımsız
Milletvekili Ahmet Türk sıkıştırılmıştır. Ahmet Türk’ün takım elbiseli ve
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görsel olarak daha ciddi olan duruşu ikinci planda kalmaktadır. Ayrıca
kullanılan her iki resim karesinin etrafı boştur. Resimlerin nerede çekildiği
belli değildir. Her iki milletvekilinin resimlerine yansıyan yüz ifadelerinde
sıkıntılı bir ruh halinin izleri okunmaktadır. Bunun yanında haber metnin ana
içeriğinde Öcalan ile devletin yaptığı görüşmelere değinilerek; bu haberin sağ
tarafına ise devleti temsilen Mit Müsteşarı Hakan Fidan’ın 5. Büyükelçiler
Toplantısında çekilmiş bir resmi eklenmiştir. Resim üzerine kalın puntolarla
düşülen “Fidan: Öcalan İle Konuşuyoruz” ifadesi yerleştirilerek resim ile
haberin içeriği güçlendirilmektedir. Hakan Fidan’ın Büyükelçiler arasında
çekilmiş resimdeki konumu, Hakan Fidan’a öne çıkan kişi izlenimi
vermektedir. Ayrıca Hakan Fidan ve çevresindekilerin giydikleri takım
elbiseler ve toplantı salonun geri planda ki görüntüsü ile devlet otoritesini ve
güçlü tarafı resmeden bir izlenim vermektedir.
2. “Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz” başlıklı haberde PKK’ya silah bıraktırma
sürecinin hızlandığı bir dönemde, Paris’te Öcalan’a yakın üç önemli kadın
militanın kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesi ile ilgili haber yayınlanmıştır
(Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğine

öldürülen

kadınları

vurgulamak

açısından

sayı

kullanıldığı tespit edilmiştir. Abdullah Öcalan ile Devletin yürüttüğü
görüşmelerin hedef alındığı vurgusunun öne çıkartılabilmesi için haber
girişinde

öldürülen

üç

kadın

militanın,

Öcalan’a

yakınlıkları

öne

çıkartılmıştır. Haberin bu şekilde sunulmasında örtük alıntının yapıldığı tespit
edilmiştir. Olayın yeni bir olay olmasına rağmen geçmişteki cinayetleri ile
gündemde yer tutmuş olan ‘Ergenokon’ davsına atıfta bulunularak “ya Kürt
ergenokonu, ya Türk ergenokonu yada gizli servis” ifadesi kullanılmıştır.
Haber metinde cinayetlerin nasıl işlendiğinin anlaşılabilmesi için Fransız
polisinin açıklama ve raporlarına yer verilerek güvenilir kaynaklardan
yararlanılmıştır. Haber ile birlikte kullanılan resimde basın ordusunun
görüntü almaya çalıştığı bir resim karesi seçilmiştir (Şekil 1.2.). Ölen
kişilerden birinin ambulansa yerleştirildi görülmektedir. Ambulans ile basın
mensupları arasında, Fransız polisin aldığı tedbir dikkat çekmektedir. Resim,
başlığın sol altında kullanılmıştır. Ana konunun yazıldığı satırlar resmin sol
yanında kalmaktadır. Resim içerisinde ölen üç bayanın fotoğrafları ayrıca
yerleştirilerek ölen kişilerin kimlikleri belirtilmektedir. PKK militanı
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olmalarına rağmen yayınlanan resimleri sivil görünümlüdür. Bu resimlerin
verdiği mesaj, öldürülenlerin militandan çok sivil siyasi aktivist izlenimi
vermesidir. Ayrıca resim alt kısmına “Erdoğan: İnfaz veya Provokasyon”
yazan bir yazı eklenerek yaşanan infazlarla ilgili hükümetin veyahut Türkiye
Cumhuriyetinin sorumluluğu olmadığı vurgusu yapılmaktadır.
3. “Hepimiz Barışız” başlıklı haberde Fransa’da öldürülen üç PKK’lı kadının
cenaze töreni haber olarak yayınlanmıştır (Hepimiz Barışız, 2013: 1). Bu
ölümlere rağmen barış sürecinin önemi ve devamlılığı konu edilmiştir. Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğine cenazeye katılan halkın olaya
duyduğu yaklaşımı pekiştirmek açısından ‘düzenlenen törene binlerce kişi
katıldı’ ifadesi kullanılarak sayı ile vurgulama yapılmıştır. Haber metninde
cenazede kullanılan bir afişe atıfta bulunularak ‘savaşın kazananı, barışın
kaybedeni olmaz’ ifadesi öne çıkarılarak bilinen bir durum modeli yaratılarak
çözüm süreci desteklenmiştir. Haber ile birlikte kullanılan resimde binlerce
kişinin katıldığı cenaze törenini gösteren bir kare kullanılarak haberin
içeriğinde verilen bilgi desteklenmektedir (Şekil 1.3.). Resim karesine alınan
katılımcıların ellerinde tuttukları pankartlarda “Hepimiz Fidan’ız”, “Hepimiz
Leyla’yız”, “Hepimiz Sakine’yiz” ifadelerinin yazdığı görülmektedir. Ayrıca
resimde havaya uçurulan güvercinlerinde öne çıkarıldığı tespit edilerek barış
vurgusunun güçlendirildiği tespit edilmiştir. Başlık ile uyumlu olarak
kullanılan güvercinler ile her şeye rağmen barış iradesinin ortaya konulmaya
devam edildiği mesajı verilmeye çalışılmaktadır.
4. “Anadilde Savunma “Sille Tokat Yasalaştı” başlıklı haberde, çözüm süreci
açısından önemli bir gelişme olan ana dilde savunmanın yasallaşması haber
yapılmıştır (Ana Dilde Savunma Sille Tokat Yasalaştı, 2013: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğine haberin doğruluğunu teyit etmek
açısından Meclis görüşme tutanaklarına atıfta bulunularak resmi kurumların
raporlarından örtük alıntı yapılmıştır. Haberin metninde yasa tasarısının
görüşmeleri esnasında CHP, MHP ve BDP’nin mecliste kavga ettiklerine yer
verilerek yaşanan olaylar habere yansıtılmıştır. Bu sunum ile AKP’nin diğer
üç partiden farklı bir duruşu olduğu izlenimi sunulmuştur. Haberde kullanılan
resimde, arka plandaki TBMM meclisinin içerisinde; CHP, HDP ve MHP
milletvekillerinin birbirleri ile kavga ettiklerinin görüntüsü vardır (Şekil
1.4.). AKP milletvekillerinin içerisinde olmadığı bu karede iktidar partisinin
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demokratikleşme sürecinde diğer partilerden farklı olarak sağduyulu ve
yapıcı davrandığı imajı verilerek haberin içeriği desteklenmiştir.
5. “En büyük destek Diyarbakır’dan” başlıklı haberde, Çözüm sürecine halkın
verdiği desteği yansıtmak açısından hükümet destekli kamuoyu araştırması
haber yapılmıştır (En Büyük Destek Diyarbakır’dan, 2013: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde kamuoyu araştırma şirketi Pollmark’ın
sahibi Dalmış’ın ifadeleri ile habere yön verildiği, bu haber ile Başbakan
Erdoğan’ın yürüttüğü politikanın doğru bir politika olduğu yönünde
yönlendirme yapıldığı tespit edilmiştir. Ana metinin içerisinde maddeler
halinde vurgulanan çözüm sürecinin, Diyarbakır halkı üzerinde ki olumlu
gelişmelerini izah eden bir ifade ile Dalmış’ın resmi yayınlanmıştır (Şekil
1.5.). Resimde Dalmış’ın taktığı gözlükler ile kendisine bilirkişi izlenimi
verilmektedir. Dalmış’ın yaptığı tespitler hükümete destek olunması gerektiği
mesajını verdiği gibi kullanılan resim ile de ayni vurgu yansıtılmaktadır. Bu
şekilde çözüm sürecinin hükümet icraatları kontrolünde doğru yolda
ilerleyebileceği, ortaya bir kez daha konulmaya çalışılmaktadır.
6. “Şehidime koşup müjde veririm” başlıklı haberde, şehit aileleri ve eşlerinin
çözüm sürecine destek olduğunu gösteren haber yayınlamıştır(Şehidime
Koşup Müjde Veririm, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde oğlunu terörde kaybetmiş olan Fatma Keskinkılınç, terör
acısının yakın tanığı olarak habere taşınmıştır. Haberin sunumunda çözüm
sürecinin bu acılara son vereceği ifade edilmektedir. Bu algıyı pekiştirmek
için Fatma Keskinkılınç’tan şu alıntı doğrudan yapılmıştır “evlat acısını
ancak yaşayan bilir, her sabah uyandığımda duvarda ki oğlumun resmine
‘günaydın’ diyor yatarken Fatiha okuyorum. Akan kan nasıl duracaksa
durmalı”. Haberle birlikte kullanılan resimde, şehit annelerinin ağlamaklı
duruşu, bir yandan da ellerinin göğüslerinin üzerinde olması yaşanan terör
olaylarından dolayı en büyük acıyı çekenlerin onlar olduğu mesajını
vermektedir (Şekil 1.6.). Resimde şehit analarının arkasına ve sağ çaprazına
konumlandırılan asker resimleri ise annelerin neyi kaybettiğini, bu terör olayı
devam ederse diğer asker annelerinin nelerini kaybedebileceklerinin mesajını
iletmektedir. Başlık ve giriş metni ile birlikte bu resim retorik açısından
değerlendirildiğinde bu acıyı yaşamış olmalarına rağmen, çözüm sürecini
destekledikleri vurgusu yapılmaktadır. Toplumsal anlamda birinci dereceden
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kayıpları olanların dahi bu sürece destek oldukları yönünde sunulan bu
haberde kamuoyunun geneline; çözüm sürecinin hayırlı olduğu ve daha fazla
annenin artık evladını kaybetmeyeceği bir gelecek kurulmaya çalışıldığı
iletilmektedir. Ayrıca bu haberin ana hikayesinin sol tarafına yerleştirilen ve
kendinden emin bir duruş ile resmi yayınlanan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın bu süreci nihayete ulaştıracak kişi olarak lanse edildiği
görülmektedir (Şekil 1.6.). Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi, duruşunu
güçlendirecek şekilde “silahlar gömülecek, siyaset konuşacak” puntoları ile
yazılmış mesaj ile sunulmaktadır.
7. “Önce tetikten eller çekilecek” başlıklı haberde, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakıp ateşkes yapması gerektiğini öne çıkardığı
haber yayınlanmıştır (Önce Eller Tetikten Çekilecek, 2013: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
“çözüm sürecinin ikinci aşamasında terör örgütünün baharda silahsızlanmaya
başlaması hedefleniyor” ifadesi doğrudan alıntı yapılmıştır. Bu açıklamada
zaman belirttiği görülmüştür. Haber metninde İmralı ile devlet yetkililerinin
görüşmelerine

atıfta

bulundurularak

habere

güvenilir

bir

kaynağa

dayandırıldığı hissiyatı kazandırılmıştır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklentileri

çerçevesinde

şekillendirilen

haberde,

Sabah

Gazetesini

Başbakan’ın politikaları çerçevesinde bir çözüm süreci yaşandığına dair
yönlendirme yaparak Başbakanı olumlulaştırmaktadır. Haberde kullanılan
resimde Başbakan’ın fotoğrafı tek başına kullanılmıştır (Şekil 1.7.). Kararlı
ve ne söylediğinden emin bir ifade ile görüntüsü yansıtılmıştır. Resim ile
başlık desteklenerek sürecin Başbakanın olmazsa olmazları, içerisinde
götürüleceği ifade edilmeye çalışılmaktadır. Haberde başbakanın güçlü
ifadesi ayrıca kendisine güvenilmesi gerektiği mesajını da iletmektedir.
8. “Kan-Dil’ine son verin” başlıklı haberde, İmralı ile görüşmeye geden heyetin,
görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasına yer verilmekle birlikte heyet ile
İmralı ziyareti öncesi görüşen MİT’in heyete yaptığı uyarılara da örtük alıntı
yapılarak yer verilmiştir (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, MİT’in İmralı heyetine yönelik
yaptığı uyarılar öne çıkarılarak resmi kuruma dayandırılan açıklamalara yer
verilmiştir. Mit’in açıklamaları güvenilir bir kaynak olarak gösterilerek
İmralı-Mit görüşmelerinden alıntı yapılmıştır. Mit tarafından “Öcalan’a
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toplumu rahatsız edecek söylemlerden uzak durması söylendi” cümlesi
doğrudan alıntı yapılarak kullanılmıştır. Haber metni bir bütün olarak
değerlendirildiğine sürecin hükümet politikası çerçevesinde yürütüldüğü
kamuoyuna anlatılmaya çalışılmaktadır. Haberde, İmralı ile görüşmeye giden
heyetin, görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasını resmeden bir kare
kullanılmıştır (Şekil 1.8.). Heyette bulunan BDP’li Altan Tan, Pervin Buldan,
Sırrı Süreyya Önder haber içeriğinden anlaşıldığı üzere İmralı ile yaptıkları
görüşmenin detayları ile bilgi verici bir açıklama yapıyor olsalar da haberin
başlığı farklı bir çerçeveden kullanılmıştır. İmralı ile görüşen heyetin
fotoğrafı, gazetede oldukça küçük bir kare içerisinde kullanılarak heyetin
süreçteki

konumu

önemsizleştirilmiştir.

Haber,

başlık

ile

beraber

değerlendirildiğinde Sabah Gazetesi, çözüm sürecin taraflarından biri olan
İmralı heyetini hükümetin otoritesi karşısında ikincil bir konumda
değerlendirdiği görülmektedir.
9. “Erdoğan’dan Çifte Uyar” başlıklı haberde, Başbakan Erdoğan’ın çözüm
süreci ile ilgili görüşleri aktarılmıştır (Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1).
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde kamuoyunun güvendiği
kişi olarak Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarına yer verildiği bu açıklamaları
pekiştirmek açısından da Başbakan’ın konuşmalarından doğrudan alıntı
yapıldığı tespit edilmiştir. “BDP’de bazıları çok konuştu. Çok konuştukça da
fazla hata yapıldı. Bu kadar konuşmaya gerek yok” dediği görülmüştür. Bu
haberi ve başbakanın ikazını desteklemek amacıyla Başbakan’ın uçuş
esnasında çekilmiş bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 1.9.). Uçuş esnasında dahi
çalışmalarını sürdürdüğü mesajı taşıyan resim karesinde, başbakanın mesajını
iletmek üzere muhatap olarak ülkenin önde giden beş haber muhabirinin de
bulunması fotoğrafı güçlendirmektedir. Başbakanın oturuş şekli ve duruşu
yorgun olduğu izlenimini uyandırsa da resim karesini dolduran diğer figürler
dikkate alındığında ‘durmak bilmeden uçuş esnasında dahi sizin için
çalışıyorum’ havası yaratılmıştır. Ayrıca haberin sol köşesi içerisine iliştirilen
diğer bir resimde Mustafa Öztürk isimli bir vatandaşın Tayyip Erdoğan’ın
resmini üzerine yerleştirdiği bir pasta yaparak pastada ki resmin altına “sizi
çok seviyoruz” yazıp kendisine götürdüğü görülmektedir (Şekil 1.9.). Haber,
her iki resimde dikkate alınarak irdelendiğinde; Başbakan’a, halkı için
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durmaksızın çalışan, yanlışları uyarabilen ve de halkı tarafından sevilen bir
lider imajı verilmektedir.
10. “Sağduyu ve coşku” başlıklı haberde, PKK’nın elinde tuttuğu kamu
görevlilerini serbest bırakması ile ilgili haber ile Galatasaray Futbol takımının
yurda dönüşü ilişkilendirilerek sunulmuştur (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1).
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Türk kamuoyunu
ilgilendiren iki haberin kaynaştırılarak sunulduğu görülmektedir. Haberlerin
bu şekilde sunulmuş olması Türkiye de yaşanan iki milli başarının olduğu
doğrultusunda

kamuoyunun

yönlendirilmesini

sağlamaktadır.

Haberin

içeriğinde kullanılan ‘iki yıl sonra aileleri ile kucaklaştılar’ ifadesi ile zamana
vurgu yapılmıştır. Ayrıca haberde kullanılan içerikte ‘8 kamu görevlisinin,
ikinci Habur krizi yaşanmadan yurda döndü’ ifadesi ile sayı kullanılarak
haber pekiştirilmiştir. Haber metninde, Kaymakam adayı Erenoğlu’nun
sözlerinden de doğrudan alıntı yapılmıştır ‘bu süreçte doğru pozisyonu
almaya çalıştık. Adeta sırat köprüsünden geçtik. Vatanımıza milletime hayırlı
olan duruşu ortaya koyduk’ ifadeleri kullanılmıştır. Bu haberde kullanılan
resimde ailelerine kavuşan kamu görevlilerinin birbirlerine hasretle sarıldığı
duygusal bir resim kullanılarak resim karesine Galatasaraylı bir futbolcunun
gol sevincini yaşadığı bir kare daha eklenmiştir (Şekil 1.10.). Bu kareye
ayrıca Galatasaray futbol takımını yurda döndüğünde karşılayan taraftar
kitlesi de eklenerek onların sevinçleri de paylaşılmıştır. Haber bir bütün
olarak incelendiğinde resimler ile birlikte haberin verdiği mesaj kamu
görevlilerinin iadesinin milli bir başarı olduğudur. Kamu görevlilerinin
iadesini Galatasaray’ın başarısı ile özdeşleştirerek iadenin de hükümetin milli
başarısıdır mesajı verilmektedir.
11. “Diyarbarış” başlıklı haberde, İmralı heyetinin üçüncü İmralı ziyareti ile ilgili
Diyarbakır’da doğan beklenti ile ilgili haber yayınlanmıştır (Diyarbarış, 2013:
1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde kamuoyu nezdinde
güvenilir bir gazeteci olan Savaş Ay’ın Diyarbakır’da halkın nabzını tuttuğu
bir anket yaptığı görülmektedir. Haber metninde Diyarbakır’da yaşayan
emekli öğretmen Salih Okutur’dan da doğrudan alıntı yapılmıştır. “30 yıldır
barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık” cümlelerini kullanan Salih Okutur
yaşanan olumlu atmosferin tanığı olarak gösterilmiştir. Ayrıca Salih
Okutur’dan yapılan alıntıda zaman kullanılarak Kürt sorunun geçmişine
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vurgu yapılmıştır. Haberin mahiyetine uygun olarak küçük bir kare ile
Diyarbakır’lı halkının, bir kısmının bekleyiş içerisinde olduklarını yansıtan
bir resim kullanılmıştır (Şekil 1.11.). Resimde görülen kişilerin önemli bir
haberi alıp, ardından ona göre tutum alacakları havası vardır. Bunun yanında
ise haberin hemen alt kısmında, haber ikinci bir resim ile desteklenmiştir
(Şekil 1.11.). Bu resimde Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın yüksek bir
kürsüden halka hitap ettiği bir sahne kullanılmıştır. Başbakan, Türk
bayrakları arasından halkı sevgi ve sempati ile selamlamaktadır. Başbakanın
resim karesinde “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ibareleri
kullanılarak hükümetin çözüm sürecinde ki beklentisinin ne olduğu
yansıtılmaktadır.
12. “PKK Çekiliyor” başlıklı haberde, İmralı Heyeti ile iletilen Abdullah
Öcalan’ın mesajı dolaylı alıntı yapılarak 21 Mart 2013 Nevruzunda
Diyarbakır’da halka okunmuştur (PKK Çekiliyor, 2013: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili
kişisi olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çekilene İnfaz YokSilahlar Sussun Dışarı Çıkın” söylemi ile silahların susmasına Türkiye’nin de
örtülü olarak karşılık vereceğinin mesajı aktarılmıştır. Başbakan Erdoğan
güvenilir bir kaynak olarak haberde sunulmuştur. Abdullah Öcalan’ın
mesajının yerine ulaştığını göstermek açısından PKK/KCK’dan gelen
açıklama da doğrudan alıntı olarak habere eklenmiştir. KCK: “silahların
susması kararını yaşama geçireceğiz”. Silahların susması için talimatı
Abdullah Öcalan verse de kamuoyu nezdinde Abdullah Öcalan güvenilir bir
kişi olarak değerlendirilmeyeceğinden haberde verilen bilgi Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın görüşleri ile harmanlanıp sunularak haberin inandırıcılığı
artırılmıştır. Haberde, Diyarbakır Nevruz törenlerine katılan binlerce kişinin
coşkulu resmi yayınlanmıştır (Şekil 1.12.). Resim karesinde PKK’yı temsil
eden bayrak ve renklerin varlığı dikkat çekicidir. Ayrıca Abdullah Öcalan’ın
resminin afiş olarak miting alanında bulunduğu, resim karesinin dikkat çeken
mesajları arasındadır. Abdullah Öcalan’ın PKK’nın silahlı unsurlarının
Türkiye Cumhuriyetinin dışına çekileceğinin belirtildiği, ayrıca PKK’nın
ateşkes ilan ettiğinin duyurulduğu, bu nevruz kutlamasında çözüm için
önemli bir figür olarak öne çıksa da; Sabah Gazetesinin, haberinin sol tarafına
iliştirilen diğer bir resim karesinde Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın resmi

284

kullanılmıştır (Şekil 1.12.). Bu resim ise üzerine yazılan “çekilene infaz yok”
mesajı ile sunulmuştur. Başbakanın gülümseyen yüzü, umut dolu bakışları ile
teröre bulaşanların öldürülmeyeceği mesajı, çözüm sürecinin aslında
hükümetin lütfu ile ilerlemektedir havasını uyandırmaktadır. Habere bu
kurgunun eklenmesi Abdullah Öcalan’ın rolünü basitleştirilmekle birlikte
haberin sunumu ile uyum sağlamaktadır.
13. “İmralı’ya giden dördüncü heyette ayni isimler” başlıklı haberde, İmralı ile
görüşen heyetin basın açıklamasına yer verilmiştir (İmralı’ya Giden
Dördüncü Heyette Ayni İsimler, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde açıklamanın detayı ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum
yapılmadığı görülmüştür. Haberde Abdullah Öcalan’ın sürecin ilerlemesi ile
ilgili açıklamalarından örtük alıntı yapılmıştır. Küçük bir resim ile
desteklenen haberde İmralı ile görüşen heyetin basın açıklamasını yaparken
yayınlanmış bir resmi kullanılmıştır (Şekil 1.13.). Haberin veriliş şekli,
kullanılan resmin sadeliği; dikkate alındığında Sabah Gazetesi tarafından
çözüm

sürecinin

taraflarından

biri

olan

İmralı

heyetinin

rolü

hafifletilmektedir.
14. “63 Omuz Ümit Yüklü” başlıklı haberde, Akil İnsanlar Komisyonun
kurulması ile ilgili haber aktarılmıştır (63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1).
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde komisyonda yer alan
üyelerin sayısı belirtilerek haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Komisyon
üyelerini Hükümetin belirlediği öne çıkartılarak resmi bir kurumun güvencesi
ile hayata geçirildikleri algısı yaratılıp güven ortamı pekiştirilmiştir. Haberde
kullanılan resim film şeridi gibi sunulan 7 adet ‘akil insanın’ reminden
oluşmaktadır (Şekil 1.14.). Akil İnsanlar Heyeti, değişik çevrelerden
oluşturulmuş

bir

heyet

izlenimi

yaratılarak

sunulmuştur.

Türkiye

demokrasisinin kendi sivil inisiyatiflerini de devreye sokarak çözüm sürecine
katkı koyduğu vurgusu öne çıkarılmıştır.
15. “İşte taş atan Çocuklar korosu” başlıklı haberde, Hükümet yanlısı
Belediyelerin teröre bulaşma ihtimali olan çocukları müzik ile şiddetten
uzaklaştırma yolunda attığı adımlar haber olarak yayınlanmıştır (İşte Taş
Atan Çocuklar Korosu, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde koronun 95 Kişiden oluştuğu sayısal olarak belirtilerek
haber güçlendirilmiştir. Belediye çatısı altında kurulan bu koronun Adana
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Emniyetinin bir projesi olduğu sunularak resmi kurumların güven veren
otoritesinden yararlanılmıştır. Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki
Gürkan’ın: “hepsi farklı yerlerden göçle gelmiş, farklı renkler kaynaştığı için
Ebru adını verdik”

açıklaması doğrudan alıntı yapılarak kullanılmıştır.

Haberde kullanılan fotoğrafta koro halinde şarkı söyleyen çocukların
resimleri toplu olarak sunulmuştur (Şekil 1.15.). Çocukların ön kısmında
müzik aletleri çalan kişiler görülmektedir. Resim başlık ve haber girişi ile
değerlendirildiğinde çözüm süreci ile birlikte çocukların artık sokaklarda taş
atmadığı onun yerine şarkılar söylediği bir dönem yaşandığı mesajı
iletilmektedir. Çözüm Süreci Komisyonu haberi ise haber girişi verilmeksizin
sunulmuştur (Meclis’te Çözüm Süreci Komisyonu Kuruldu, 2013: 1). Bu
haberin içeriğinde de haberi destekleyici resim kullanılmayarak bu süreçte
hükümetin önünde görülebilecek bir tarafın lanse edilmesi engellenmiştir
(Şekil 1.15.).
16. “4. Yargı Paketi Mecliste kabul edildi” başlıklı haberde, PKK-KCK
mensuplarının serbest kalmasına yardımcı olabilecek dördüncü yargı paketi
ile ilgili haber yayınlanmıştır (4. Yargı Paketi Mecliste Kabul Edildi, 2013:
1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde haberde yasal
düzenlemeye vurgu yapılması açısından sayısal sırasının vurgulandığı
belirlenmiştir. Yargı Paketinin Meclisten çıkarıldığı belirtilerek resmi kurum
raporu örtük alıntı olarak okuyucuya sunulmuştur. Haberle ilgili bir resimde
yayınlanmamıştır (Şekil 1.16).
17. “Ertelemeyin çıkıp gidin” başlıklı haberde, İmralı’da tutuklu bulunan
Abdullah Öcalan’ın İmralı heyeti ile PKK’ya ilettiği, erken bir zamanda
çekilin mesajı haber olarak yayınlanmıştır (Ertelemeyin Çıkıp Gidin, 2013:
1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde haberin metninde
İmralı heyeti tarafından aktarılan Abdullah Öcalan’ın “silah bırakılmazsa,
süreç tıkanır”

talimatı, dolaylı alıntı olarak yayınlanmıştır. Bu haber ile

birlikte kullanılan resim ise bir kısım köylünün dağlarda halay çektiğini
gösteren bir sahnedir (Şekil 1.17.). Resmin ve içeriğinin vurgusunu artırmak
için fotoğraf üzerinde “süreç yasak bölgeyi piknikçiye açtı” ifadesi
eklenmiştir. İmralı adasına 5. kez yapılan ziyaretin ardından sunulan bu
haberde İmralı ve görüşme heyetinin sürece katkısı basit tutulmuştur.
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18. “PKK 8 Mayıs’ta çekiliyor” başlıklı haberde, PKK’nın Türkiye’den hangi
tarihte çekileceğini ilan ettiği haber yayınlanmıştır (PKK 8 Mayısta
Çekiliyor, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
haberin başlığında zaman kavramının sayısal olarak kullanıldığı görülmüştür.
Çekilmenin kamuoyu nezdinde inandırıcılığını artırmak açısından Kandil’in
“Silahın yerine demokratik siyasete geçiş kapısı araladı” açıklaması doğrudan
alıntı yapılarak aktarılmıştır. Kandil’in kamuoyu nezdinde ki güven
yaratmayan tutumu ise çekilmenin bağımsız heyetler tarafından izleneceği
belirtilerek örtük alıntı yapılarak giderilmeye çalışılmıştır. Kullanılan resimde
PKK’nın hakimiyet kurduğu izlenimi verilen dağlık bir alanın boş resmi
yayınlanmıştır (Şekil 1.18.). Bu boş dağlık resim içerisine ise Kandil
yetkililerinin geri çekilme ile ilgili yaptıkları basın açıklamasını gösteren çok
küçük bir fotoğraf yerleştirilmiştir. Böylelikle Kandil’in açıklamaları süreç
içerisinde baskı altında tutularak yansıtılmıştır.
19. “Bugün olsa dağa çıkmam” başlıklı haberde, PKK’nın Türkiye sınırları dışına
çekilmesi ile ilişkili olan haberde 1999 yılında Türkiye’ye dönen Seydi
Fırat’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Bugün Olsa Dağa Çıkmam, 2013: 1).
Haber girişi: “Çözüm süreciyle nelerin değiştiğini 1999 da PKK’nın ilk barış
grubuyla dağdan inen Seydi Fırat’ın sözleri anlatıyor” cümlesi ile kaleme
alınmıştır. Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Seydi Fırat’ın
Türkiye’ye döndüğü tarihin sayısal zaman olarak sunulduğu görülmüştür.
Haberde Seydi Fırat geri dönüşün yakın görgü tanığı olarak sunulmuştur.
Seydi Fırat’a ait “dağa çıktığımda 18-19 yaşındaydım. Bugün olsa
çıkmam…” cümleleri ile doğrudan alıntı yapıldığı görülmektedir. Haberde
1999 yılında Türkiye’ye dönen Seydi Fırat’ın resmi kullanılarak çekilmenin
ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir sunum yapılmıştır (Şekil 1.19.).
Ayrıca haberin devamında sadece sırtları görülen PKK’lıların bir resmi
yayınlanmıştır (Şekil 1.19.). Bu resimde Türkiye içerisinde bulunan
PKK’lıların Türkiye’yi arkalarında bırakıp ülkeyi terk ettikleri mesajı
iletilmektedir. PKK’lıların bulunduğu resim karesi “çekilme başladı gözler
sınırda” puntolarıyla yazılmış bir yazı ile de desteklenmektedir.
20. “Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım” başlıklı haberde, çözüm sürecinde hızlı
gelişmelerin yaşandığı bir dönemde patlak veren Gezi olaylarını ele alınan bir
haber yayınlanmıştır (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım, 2013: 1). Haber,
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haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Başbakan Erdoğan’ın Gezi
olayları ile ilgili değerlendirmelerine yer verilerek Başbakan’ın olaylarla ilgili
yaptığı açıklamalardan doğrudan alıntı yapılmıştır. Başbakan Erdoğan:
“Çevre hassasiyeti olan kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bu Başbakanınızla
ortak yapın” açıklaması kullanılmıştır. Haberde, Gezi olaylarının yükselen
temposunu sakinleştirmek ve halkı sükunete davet edebilmek için Başbakan
Recep Tayip Erdoğan’ın özel bir resmi kullanılmıştır (Şekil 1.20.). İki eli ile
halkı teskin edebilmek için bir duruş sergileyen Başbakan’ın oldukça sevgi
dolu ve anlayışlı bir yüz ifadesinin olduğu da görülmektedir. Ellerini omuz
hizasına kadar kaldırarak, avuç içlerini aşağıya doğru döndürdüğü bu resmin
çevresinde, başka bir figür kullanılmamıştır. Başbakan’ın resminin hemen
altında ise İmralı adasının küçük bir resmi kullanılarak İmralı’ya 6. Ziyaret
başlıklı haber ile bu haber kaynaştırılmıştır (İmralı’ya 6. Heyet, 2013: 1).
Her iki resim beraber değerlendirildiğinde çözüm süreci gibi bir çalışmanın
ancak toplumsal dinamiklerin kontrol altında idare edilmesi ile mümkün
olabileceği imajı verilip halk sükunete davet edilmektedir.
21. “BDP’li Demirtaş ve Buldan

İmralı’da” başlıklı haberde, çözüm süreci

kapsamında devam eden İmralı ziyaretlerinin yedincisi haber yapılmıştır
(BDP’li Demirtaş İle Buldan İmralı’da,

2013: 1). Haber, haber retoriği

açısından değerlendirildiğinde, İmralı ile görüşmeye giden heyet hakkında
kısa bir bilgi vermekle yetinildiği görülmüştür. Sabah Gazetesi tarafından
örtük alıntı olarak sunulan haberde Abdullah Öcalan ile İmralı heyetinin
görüşmelerini

perdelemek

istemesi

değerlendirilmektedir.

Haberin

sunumunda kullanılan resim ise BDP milletvekili Demirtaş’ın yaptığı basın
açıklamasını gösteren çok küçük bir fotoğraftır (Şekil 1.21.).
22. “Türkiye Hazır” başlıklı haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
inisiyatifi ile kurulan Akil İnsanlar Heyetinin 81 ili kapsayan çözüm süreci
konulu

çalışmasının

sonuç

raporunun

sunulduğu

toplantının

haberi

yayınlanmıştır (Türkiye Hazır, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde haber girişinde 81 il vurgusunun yapılarak sayı
kullanıldığı görülmüştür. Başbakan Erdoğan tarafından heyetin kabul
edilmesinin habere taşınması ile habere güvenilir bir izlenim kazandırılmıştır.
Akil İnsanlar Heyetinin raporundan “Ortak tespit: Türkiye barış sürecine
hazır” dolaylı alıntısının kullanıldığı gözlemlenmiştir. Haber de akil
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insanların tamamının uzaktan çekilmiş bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 1.22.).
Başbakanın çevresinde toplanan Akil İnsanlar Grubunun sürece katkı
koyması açısından yaptıkları çalışmalara, devletin en üst düzeyde verdiği
önem yansıtılmaktadır. Bu resim karesi ayrıca Akil İnsanlar Heyetinde
bulunan ve Türkiye genelinde sevilen bir sanatçı olan Hülya Koçyiğit ve
Başbakan Erdoğan’ın tokalaştığı bir başka resimle desteklenerek heyetinin
sempatisi artırılmaya çalışılmaktadır (Şekil 1.22.).
23. “Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” başlıklı haberde, PKK’a ile
mücadelede devletin gayrı meşru yolar kullandığı dönemlerden kalma
tetikçilerinden birinin öldürüldüğünün ima edildiği haber yayınlanmıştır
(Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz, 2013: 1). Haberde haber girişi olarak “Adı
Ergenekon ve 55 infazla anılan eski korucu Ramazan Erkan sokakta başından
tek kurşunla öldürüldü” ifadesi örtük alıntı olarak kullanılmıştır. Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde ‘Ergenekon’ olayının hatırlatılması ile
yeni yaşanan süreçte benzer olayların olmadığı vurgusu ima edilmektedir.
Ayrıca ‘55 İnfaz’ tabiri kullanılarak sayısal anlamda bir göstergeye
değinilmiştir. Haberde kullanılan resimde belirsiz bir yerde ne yaptıkları belli
olmayan kişilerin karartılmış resimleri kullanılmıştır (Şekil 1.23.). Böylelikle
haberin içeriği ile ilişkili bir hava yaratılmıştır. Haberin, alt kısmında ise
gündemin

ana

konusu

olan

Lice

olayları

hakkında

bir

başlık

kullanılmıştır(İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin Dört Müfettiş Görevlendirdi,
2013: 1). Bu haber ile ilgili resim kullanılmamıştır (Şekil 1.23.). Sabah
Gazetesi öne çıkardığı Özel haberle Lice olayları ile ilgili haberi ikincil
konuma itmiştir.
24. “BDP: Çözüm Sürecinde Kırılma Riski Görmüyoruz” başlıklı haberde, İmralı
Heyetinin, PKK’nın yürütme organı olan Kandil dağında bulunan yetkilileri
ile yaptıkları toplantı hakkında haber yayınlanmıştır (BDP Çözüm Sürecinde
Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde BDP heyetinden Gülten Kışanak’ın açıklamaları ile ilgili
doğrudan alıntı yapıldığı tespit edilmiştir. Haber de sunulan bilgilerin dar bir
çerçevede

sunulduğu

gözlemlenmiştir.

Haber

siyah

bir

çerçevede

sunulmuştur. Ayrıca haberde resim kullanılmamıştır (Şekil 1.24.). Sabah
Gazetesi tarafından, çözüm sürecinde, hükümet dışında rolü olanların
sunumunun görsel ve içerik olarak silik verildiği tespit edilmiştir.
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25. “Kandil’de ‘Çözüm’ yapılanması oldu” başlıklı haberde, PKK’da çözüme
yönelik yapılan yönetim değişikliği ile ilgili haber yayınlanmıştır (Kandil’de
Çözüm Yapılanması Oldu, 2013: 25). Haber girişi olarak kullanılan ifadede
“Öcalan’ın isteği üzerine PKK’da Karayılan yerine Bayık geçerken,
Karayılan örgütün silahlı kanadı HPG’nin başında görevlendirilmiştir. Örgüt
Çözüm Sürecine devam dedi, cümleleri örtük alıntı olarak kullanılmıştır.
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’dan da
doğrudan alıntı yapıldığı görülmüştür. Kandilin açıklamalarından da
doğrudan alıntı yapıldığı tespit edilmiştir. Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ın
geleneksel Kürt kıyafetleri içerisinde yayımlanan resimlerinde arka fon boş
olarak kullanılmıştır (Şekil 1.25.). Nispeten sivil görünümleri ile sunulan her
iki

karakterin

resimlerinde

silah

veyahut

örgütsel

bir

sembol

bulunmamaktadır. Sabah Gazetesi söz konusu haberi 25. sayfaya taşıyıp
ikincil bir haber yapsa da sürece katkı koyan PKK yetkililerinin görsel olarak
görünümlerini yumuşatmıştır. Böylelikle silah ile mücadele eden PKK
izleniminden çok çözüm sürecine adapte olmaya çalışan bir PKK izlenimi
sunulmaya çalışılmıştır.
26. “İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok” başlıklı haberde, çözüm süreci
açısından önem arz eden İmralı ziyaretlerinin sekizincisi hakkında haber
yayınlanmıştır (İmralı Tıkanma Çözümsüzlük Yok, 2013: 24). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş
ile Pervin Buldan’ın açıklamalarından doğrudan alıntı yapıldığı tespit
edilmiştir. Haber metninde geçen Abdullah Öcalan’ın sağlık durumunda ki
endişelerin giderilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından ayarlanan doktorlar
tarafından Abdullah Öcalan’ın muayene edildiği vurgusu öne çıkarılarak
Öcalan’ın sağlık durumu ile ilgili güvenilir kaynaklara dayanan bir sunum
yapılmıştır. Haber için kullanılan resimde Selahettin Demirtaş ile Pervin
Buldan’ın basın açıklaması seçilmiştir (Şekil 1.26.). Fotoğrafta her ikisinin
de oturur vaziyette olması, çevrelerinden soyutlamış bir şekilde resimlerinin
kullanılmış olması, çözüm sürecinde ki rolleri açısından Sabah Gazetesinin
takındığı tutumu yansıtır. Oldukça küçük olan resim karesindeki İmralı heyeti
bir okul sırasında oturan iki uslu çocuğa benzemektedirler. Sabah Gazetesi
böyle bir sunum yaparak süreçte etkisi olan taraflar arasında ayrıştırma
yapmaktadır.
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27. “Konferanstan önce çekilme hızlansın” başlıklı haberde, 23 Temmuz 2013
tarihli Kürt Ulusal Konferansı ön hazırlık toplantısı öncesinde konuşan Kuzey
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanın açıklamalarına yer verilmiştir
(Konferanstan Önce Çekilme Hızlansın, 2013: 22). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanın
açıklamalarından doğrudan alıntı yapılığı tespit edilmiştir. Haberde; haberi
destekler mahiyette bir resim kullanılmamıştır (Şekil 1.27.). Habere iliştirilen
resimde Cizre’de PKK yandaşları ile Türkiye güvenlik güçlerinin yaşadığı bir
gerilim yansıtılmıştır. Resim karesinde Cizre’de yükselen duman öne
çıkarılmıştır. Resim ana haber ile birlikte değerlendirildiğinde PKK’nın
Türkiye de kalmaya devam etmesinin yaratacağı neticeler ile ilgili mesaj
verilmektedir.
28. “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” başlıklı haberde, PKK yöneticisi Cemil
Bayık’ın çekilmenin devam edebilmesi için 1 Eylül 2013 tarihine kadar
hükümet tarafından beklentileri olduğunu anlatan haber yayınlanmıştır (Bayık
1 Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013: 23). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde Cemil Bayık’ın ANF’ye bir röportaj verdiği Sabah
Gazetesinin

haberi

bu

röportajdan

alıntı

yapılarak

yayınlandığı

anlaşılmaktadır. Haber ile birlikte haberin anlamının güçlendirilmesi için
zamansal ifadelerin sayısal vurgularla kullanıldığı görülmüştür. Haberde
resim kullanılmamıştır (Şekil 1.28.).
29. “BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti” başlıklı haberde, BDP heyetinin 9. Kez
İmralı ziyareti ile ilgili haber yayınlanmıştır (BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya
Gitti, 2013: 26). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
Abdullah Öcalan’ın açıklamaları ile ilgili doğrudan alıntı yapıldığı tespit
edilmiştir. Ayrıca haberde İmralı ile yapılan görüşmeler sayısal olarak
belirtilmiştir. Haber de haber resmi kullanılmamıştır (Şekil 1.29.).
30. “Dün dış, bugün iç güvenlik çekilmemenin beş nedeni” başlıklı haberde,
PKK’nın çekilmeyi durdurması ile ilgili haber ve bu gelişme üzerine
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmeleri yayınlanmıştır (Dün
Dış Bugün İç Güvenlik Çekilmemenin Beş Nedeni, 2013: 24). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde PKK’nın Türkiye dışına çekilmesini
durdurmasının sebepleri örtük alıntı olarak bilgi notları halinde sunulmuştur.
Başbakan Erdoğan’ın bu süreci değerlendirmek için iç güvenlik zirvesi
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toplayacağı belirtilerek güven tazelediği görülmektedir. İç güvenlik zirvesine
katılacak olan Mit, Genelkurmay başkanlığı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı
gibi resmi kuruluşların isimlerine atıf da bulunularak haberde sunulmak
istenen güven tazeleme olgusu pekiştirilmektedir. Haber ile birlikte kullanılan
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın tam boy resmi habere gündemin ana
aktörünün, başbakan olduğunun izlenimi kazandırmaktadır (Şekil 1.30.). Hem
Suriye konusunda he de PKK’nın çekilmeyi durdurma kararı almasın da
sürecin nasıl şekilleneceğinin kararını verecek olan kişi olarak Başbakan
lanse edilmektedir. Başbakanın enerji dolu bir resmi kullanılarak moralinin
yüksek olduğu, bu olumsuz gelişmelerin Türkiye’nin takip ettiği gündemde
kontrol altında tutulduğu algısı yaratmaktadır.
31. “BDP’liler İmralı’dan mesajla döndü” başlıklı haberde, İmralı da bulunan
Abdullah Öcalan ile onuncu kez yapılan görüşme ile ilgili haber
yayınlanmıştır (BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü, 2013: 24). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş
ve Pervin Buldan’ın açıklamaları hakkında örtük alıntı olarak bilgi verilirken
Abdullah Öcalan’ın süreçle ilgili yaptığı açıklama yazılı olarak basına
duyurularak bu açıklamadan doğrudan alıntı

yapılmıştır. Selahattin

Demirtaş’ın profil resmi ile birlikte yayımlanan haberde süreç ile ilgili olarak
önemli bir ziyaret yaşanmış olsa da haber Sabah Gazetesi tarafından ikincil
bir haber olarak sunulmuştur. Kullanılan resim haberin detayını ve de
önemini vurgulamaktan uzaktır (Şekil 1.31.).
32. “Öcalan zelzele dindi” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın 11. İmralı
ziyareti ile ilgili verdiği mesaj haber olarak yayınlanmıştır (Öcalan Zelzele
Dindi, 2013: 18). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, PKK
Lideri Abdullah Öcalan’ın kendisini ziyaret eden BDP heyeti aracılığı ile
yayınladığı mesajdan doğrudan alıntı yapıldığı görülmüştür; “büyük bir
çabayla yürüttüğümüz bu çalışmalar toplumu rahatlattı, büyük zelzele dindi”
ifadelerinin mesajda yer aldığı tespit edilmiştir. Gündemin gelişmelerine
uygun olarak sunulan haber, PKK tarafı tarafından atılan adımları öne
çıkarmada imtina eden Sabah Gazetesine göre nispeten daha doyurucu
sunulmuştur. Ancak haberin sayfa 18 den verilmiş olması gazetenin genel
olarak izlediği PKK tarafının süreç ile ilgili girişimlerini ikincil planda tutma
çabasının bir yansımasıdır. Bu haberde kullanılan resim ise dikkat çekicidir.
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T:B.M.M.’nin salonlarında yapılan basın açıklamasından bir kare seçilmiştir
(Şekil 1.32.) Resim karesinde, açıklama yapan Pervin Buldan ile İdris
Baluken görünmektedir. Pervin Buldan’nın konuşurken çekilen resmi,
rahatsız edici bir ifade taşımaktadır. İdris Baluken ise moralsiz ve durgun
görünmektedir. Fotoğrafa yansıyan ifadeler, yapılan açıklamanın olumlu
mahiyetine tezattır. Resim karesinde ki diğer bir ayrıntı ise açıklama yapan
heyetin arkasında ki fonda görünen Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ile
“egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ifadesidir. Resmin arka fonu ile
konuşmacıların yüz ifadeleri ile değerlendirildiğinde, BDP heyetinin devletin
otoritesinin çizdiği raya girmiş oldukları izlenimi verilmektedir.
33. “HDP Kongresi ve Barikat siyaseti” başlıklı haberde, Halkların Demokratik
Partisinin kurulması ile ilgili makale yayınlanmıştır (Övür, HDP Kongresi Ve
Barikat

Siyaseti,

2013:

22).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, makaleyi yazanın Sabah Gazetesi yazarlarından
Mahmut Övür olduğu tespit edilmiştir. Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde HDP’nin sol bir Kürt siyasi hareketi olduğu örtük alıntı
olarak sunulmuştur. HDP’nin Türkiyelileşme sözü ile siyasi hayatına
başladığı vurgulanarak bunun olamayacağı konusunda eski olaylar üzerinden
bir sonuca varılarak HDP’nin bu projesinin başarısız olacağına dair
olumsuzlaştırma yapılmıştır. Haberde içerik ile ilgili resim kullanılmamıştır
(Şekil 1.33.).
34. “13 Kasım 2013 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan İmralı ziyaretleri” ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
35. “Biz Kardeşiz” başlıklı haberde, Diyarbakır’da Mesut Barzani’nin de
katıldığı Diyarbakır buluşması ile ilgili haber yayınlanmıştır (Biz Kardeşiz,
2013: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan
Recep Tayip Erdoğan’ın konuşmalarına yer verilerek Başbakan Erdoğan’dan
doğrudan alıntı yapılmıştır. “Biz ezelden ebede kardeşiz, sadece yol arkadaşı
değil kader arkadaşıyız…” cümlelerini kullandığı görülmüştür. Mesut
Barzani’nin de söylemlerinden doğrudan alıntı yapılarak sürecin iyi
yönetildiğine dair Başbakanın lehine olumlulaştırma yapıldığı tespit
edilmiştir. Başbakan Erdoğan ve Mesut Barzani’nin açıklamaları güvenilir
kaynak olarak sunulmuştur. Bu haberde kullanılan haber girişi ile resim
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gündemin konusuna uygun olarak seçilmiştir. Diyarbakır’da gerçekleşen
buluşmayı

coşku

ile

karşılayan

binlerce

kişinin

resmi

manşetten

yayınlanmıştır (Şekil 1.34.). Yayınlanan resim incelendiğinde Diyarbakır
meydanlarında görmeye alışılmış resim karelerinden farklı bir görüntü vardır.
Meydanda toplanan kalabalığın ellerinde Türk bayrakları dikkat çekmektedir.
Bu resim ile Diyarbakır halkının çözüm süreci lokomotifini süren hükümetin
yanında olduğu mesajı sunulmaktadır. Diyarbakır halkı hükümet ile birlikte
devletinin yanında saf tutmuştur. Bu algıyı güçlendirmek için Diyarbakır
meydanının resmi üzerine Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın fotoğrafı
yerleştirilmiştir. Başbakanın aynı dönemde Türkiye’nin diğer bir gündem
maddesi olan Mısırdaki askeri darbeye karşı takındığı duruşu da sembolize
eden Rabia selamı ile yayınlanan resimde tüm haksızlıklara karşı bir duruş
sergilendiği mesajı verilmektedir. Bu selam ile Mısırdaki askeri darbe ile
ortadan kalkan özgürlüklere gönderme yapılıp çözüm süreci ile Türkiye’ye
özgürlüklerin geleceği pekiştirilmektedir. Aynı haberle birlikte kullanılan
diğer bir resim karesinde ise Irak Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut
Barzani’nin fotoğrafı yayınlanmıştır (Şekil 1.34.). Çözüm sürecinde Türkiye
dışında yaşayan Kürtlerin de Türkiye hükümetinin yanında olduğu vurgusu
yapılmaktadır. Ayrıca bu toplantıda öne çıkan diğer bir unsur ise Türkiye’nin
önde gelen Kürt kökenli şarkıcısı İbrahim Tatlıses ile aslen Türkiyeli olup
siyasi nedenlerden Kuzey Irakta yaşayan Şivan Pervez’in aynı sahnede yer
alarak şarkı söylemeleri olmuştur. Bu önemli gelişmeyi gösteren resim karesi
ise Mesut Barzani’ye ait resmin arkasında kullanılmıştır (Şekil 1.34.).
36. “Kürdistan Kavgası” başlıklı haberde, TBMM’de Kürdistan tartışması ile
ilgili yaşanan kavga ile ilgili haber yayınlanmıştır (Kürdistan Kavgası, 2013:
23). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haber metnin
TBMM Genel Kurul toplantısı raporuna dayandırılarak resmi ve güvenilir
kaynak kullanıldığı tespit edilmiştir. Haberde MHP ve BDP milletvekillerinin
kavga ettiği vurgusu öne çıkarılmıştır. Bu açıdan Türkiye lehine uğraşan
partinin AKP olduğu algısı doğrultusunda okuyucunun yönlendirildiği tespit
edilmiştir. Bu haberin içeriği ile ilgili olarak yayınlanan resimde Türkiye
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde BDP milletvekilleri ile MHM
milletvekilleri arasında yaşanan kavga resmedilmiştir (Şekil 1.35.).
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İktidardaki AKP milletvekillerinin taraf olmadığı bu kavga görüntüsü ile
çözüm sürecinde AKP’nin takındığı yapıcı tutum korunmaya çalışılmıştır.
37. “Yıllar sonra Öcalan” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan İle İmralı heyetinin,
İmralı heyeti ile yürüttüğü çalışmaları esnasında çekilmiş resimlerine yer
verilmiştir (Yıllar Sonra Öcalan, 2013: 22). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde yayınlanan fotoğrafların Selahattin Demirtaş tarafından
çekildiği bilgisine yer verilerek ayni zamanda fotoğrafların Kandile’de
ulaştırıldığı örtük alıntı olarak anlatılmaktadır. Fotoğrafların Hükümet
tarafından sızmadığını belgelemek açısında da güvenilir bir kaynak olarak
Adalet Bakanlığının açıklamalarına yer verilmiştir. Haberde kullanılan
resimde İmralı heyeti ve Abdullah Öcalan görülmektedir (Şekil 1.36.). İmralı
da çalışma yaptığı görülen Öcalan ve İmralı heyeti çözüm süreci açısından
önemli aktörler olarak ortada olsalar da, resmin yayımlanan ebatları dikkate
alındığında Sabah Gazetesi tarafından PKK tarafının ikinci planda tutulduğu
anlaşılmaktadır.
Sabah Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan haberlerde haberlerin retoriği:
1. “Operasyonda hedef Süreç” başlıklı haberde, BDP-HDP heyetinin İmralı ile
görüşmesi aktarılmıştır, Abdullah Öcalan’ın heyet aracılığı ile ilettiği 17
Aralık Operasyonlarının çözüm sürecine yönelik olduğuna dair mesaj
aktarılmaktadır (Operasyon’da Hedef Süreç, 2014: 20). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın 17 Aralık’ta yaşanan
olaylar ile ilgili değerlendirmelerinden dolaylı alıntı yapıldığı, yaşanan bu
yeni olgu ile geçmişteki olaylar arasında bağlantı kurulduğu, haberin
içeriğinin ise 17 Aralığı hükümet ve hükümetin yaptığı her icraata darbe
yapma girişiminde olan Paralel yapı ile ilişkilendiren

Hükümetin anladığı

şekilde yönlendirildiği tespit edilmiştir. Haberde Abdullah Öcalan’ın resmi
kullanılmıştır (Şekil 2.1.). Vesikalık bir poz gibi seçilen resimde Abdullah
Öcalan oldukça kötü görümlü lanse edilmiştir.
2.

“Öcalan’dan Barzani’ye mektup” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın
Kürdistan Bölgesi Lideri Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili haber
yayınlanmıştır (Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014: 26). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, İmralı’da Abdullah Öcalan ile
görüşen

Sırrı

Süreyya

Önder’in

açıklamalarına

yer

verildiği

bu
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açıklamalardan Abdullah Öcalan’ın Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı
Mesut Barzani’ye mektup yazdığı anlaşılmaktadır. Haber metninde mektubun
yetkililer tarafından incelendikten sonra heyete teslim edileceği vurgusu
kullanılarak kamuoyu nezdinde güven taşımayan Abdullah Öcalan’a devletin
güvenilir unsurları tarafından denetim uygulandığı bilgi notu olarak
kullanılmıştır. Haberde Sırrı Süreyya’nın küçük bir resmi yayımlanmıştır
(Şekil 2.2.). Sağ eli sinirli bir şekilde havada görüntülenen Sırrı Süreyya’nın
resmi açıklama yapan bir kişiden çok kavga ederken küfür eden birine
benzemektedir. Bu resim karesinde ki yansıtılan imajı ile Sırrı Süreyya
itibarsızlaştırılmaktadır.
3.

“Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’ın sorgu
görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Demokratik Özerklik
Tartışmaları” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Üniversiteye Kürdoloji
Kütüphanesi” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. “Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” başlıklı haberde,

Başbakan Erdoğan’ın

çözüm süreci kapsamında hükümet ile karşı karşıya gelen Feytullah Gülen’in
sürece verdiği zarar ile ilgili haber aktarılmaktadır (Gülen Örgütü Kürt
Düşmanı, 2014: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
Başbakan Erdoğan’ın güvenilir kaynak olarak sunulduğu tespit edilmiştir.
Haber metninde Başbakan Erdoğan’ın “Pensilvanya’daki ırkçı zat, çözüm
sürecini baltalamak için CHP ve MHP ile birlikte ihanet hücumları yapıyor”
açıklamasının doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı anlaşılmaktadır. Sabah
Gazetesi bu haberi manşete taşıyarak belirtilen tarihte hükümetin gündeminde
olan Feytullah Gülen isimli şahıs ile Çözüm Süreci arasında illiyet rabıtası
kurup Türkiye’de yaşanan birtakım olumsuzlukları birleştirme eğilimi
göstermiştir. Bu bağlamda haberde kullanılan resim haber bütünlüğünü ve
yaşanmakta olan hükümete ait siyasi duruşu yansıtır niteliktedir (Şekil 2.3.).
Başbakan Erdoğan’ın Şanlıurfa’da katıldığı bir mitingin geniş bir resmi
kullanılmıştır. Şanlıurfa’nın Topçu Meydanını dolduran yüz binlerce kişinin
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haber olarak sunulması Güney Doğu Anadolu halkının Başbakan Erdoğan’ın
siyasetinin yanında olduğu mesajını okuyucuya taşımaktadır. Bu resim karesi
üzerine yerleştirilen Başbakan Erdoğan’a ait resimde Başbakan takım elbise
giyerek devletin bürokratik yüzünü simgelemektedir. Ayrıca Başbakan
Erdoğan’ın taktığı Şanlıurfa futbol takımına ait atkı ile Şanlıurfalının yanında
olduğu onlardan olduğu mesajı aktarılmaktadır. Başbakan’ın resminde ki
diğer bir detay ise yine bu dönemde Hükümet’in gündeminde olan Mısır
darbesi ile gelişen AKP hükümetinin tavrını ortaya koyan Rabia selamıdır.
Mısır darbesi ile Mısırda darbecilere karşı direnen Mursi yandaşlarının
Mısırda ki Rabia meydanında sembol olarak kullandığı selam Başbakan
Erdoğan tarafından demokrasi ve hukuk taraftarlarının sembolü olarak
değerlendirilerek

ezilenlerin

yanında

olduğunu

göstermek

açısından

kullanılmaktadır. Haber içeriği de dikkate alındığında sabah gazetesi verdiği
bu tek haber ile hükümet gündeminde olan çözüm süreci, Feytullah Gülen
meselesi ve de Mısırda ki darbe konusunu bir bütün olarak ele aldığının
mesajını

vererek

Hükümete

ait

politikaların

destekçisi

olduğunu

göstermektedir. Ayrıca resmin sol alt köşesine yerleştirilen yazıda “Başbakan
Erdoğan Şanlıurfa’da ki mitingde, Topçu meydanını hıncahınç dolduran
vatandaşlara seslendi” vurgusu kullanılarak yukarıda verilen haberin
güçlendirildiği tespit edilmiştir.
7. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK davasında ilk tahliye”
ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Türk Dil Kurumundan
Türkçe-Kürtçe sözlük” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun” başlıklı haberde, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın tutukluluk
koşulları ile ilgili çıkardığı karar haber olarak yayınlanmıştır (AİHM
İmralı’da Koşullar Uygun, 2014: 1-23). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde AHİM kararı resmi bir kurum kararı olarak sunulmuştur.
AHİM’in verdiği karardan doğrudan alıntı yapılmıştır. AHİM’den aktarılan
alıntıda AHİM, Öcalan’ın tutukluluk koşulları için ‘2009 dan sonra ihlal yok’
ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade de sayısal zaman belirtilerek haber
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güçlendirilmiştir. Haber her ne kadar da ana sayfa da Türkiye lehine bir
kararmış gibi sunulsa da 23. sayfada ki haber içeriği incelendiğinde Türkiye
aleyhine birtakım hususların da konu edildiği görülmektedir. Ancak buna
rağmen Sabah Gazetesi haberi 23. Sayfadan sunarken haberin içeriğine tezat
olumlu bir hava izlenimi uyandıracak bir resim kareografisi kullanmıştır
(Şekil 2.4.a.). İmralı adasının yüksekten çekilmiş resmi adanın bir
hapishaneden çok turistik bir ada imajı vermesine neden olmaktadır.
Resimde kullanılan büyük puntolar ile yazılmış ve ana haberin sadece belli
bir kısmını yansıtan “AHİM: İmralı’da ki tutukluluk koşulları iyi” mesajı ilk
nazarda habere Türkiye lehine daha fazla bir olumlu izlenim uyandırmada
katkı koymaktadır.

Resme eklenen iki küçük fotoğrafta ise Abdullah

Öcalan’ın yattığı koğuş ve boş zamanlarında aktivite yapabildiği pinpon
masasının bulunduğu spor salonundan görüntüler içermektedir. Resim ile
haberin geneli ile değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın hapisten çok
turistik bir tesiste tutulduğu mesajı yansıtılmaktadır. AHİM kararının
olumsuz yanları ise resim karesine oldukça küçük puntolar ile yuvarlak bir
boşluğa yerleştirilmiştir. Sabah gazetesinin bu haberde hükümete olumlu
puan kazandıracak unsurları öne çıkararak vurguladığı gözlemlenmiştir.
10. “Çözüme devam Nevruz’u” başlıklı haberde,

Diyarbakır’da Kalabalık bir

halk kitlesinin katılımı ile kutlanılan çözüme devam mesajı içeren Nevruz
kutlamaları ile ilgili haber yayınlanmıştır (Çözüme Devam Nevruz’u, 2014:
1-21). Haber girişi olarak kullanılan “Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğine 250
bin kişi katıldı. 16 dilde kutlama pankartı asıldı” mesajı, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde haberin vurgusunu güçlendirmek için sayı
kullanıldığı tespit edilmiştir. Haber metninde Abdullah Öcalan’ın Nevruz
mesajı doğrudan alıntı yapılarak sunulmuştur. Haber ana sayfadan resimli
olarak verilmiştir (Şekil 2.5.). Haberin detayı ile ilgili bilgi ve resimler 21.
Sayfada sunulmuştur (Şekil 2.5.a.). Haber ana sayfada verilmiş olmakla
birlikte, ana sayfada habere ayrılan alan, haberin kullanıldığı yer bakımından
ikincil bir haber olarak sunulmuştur. 22 Temmuz 2014 itibarı ile Sabah
Gazetesi, ana sayfanın can alıcı konumuna çözüm süreci ile ilgili haberi
yerleştirmemiştir. Buna rağmen ana sayfada kullanılan iki küçük resimde
çözüm süreci ile birlikte Nevruz’u kutlayan kişilerin Diyarbakır meydanında
çektikleri halay ile Sırrı Süreyya’nın okuduğu mesajı yansıtan bir resim
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kullanılmıştır (Şekil 2.5.).. Halay çeken şahısların PKK ile özdeşleşen sarı,
kırmızı ve yeşil renkler ile süslendikleri dikkat çekicidir. Sayfa 21’e taşınan
haberin devamında ise kullanılan resimlerde milli Kürt kıyafeti içerisinde
davul çalan genç bir kız öne çıkarılmıştır (Şekil 2.5.a.). Abdullah Öcalan’ın
ilettiği mesajın da yer aldığı resim karesinin Sırrı Süreyya Önder ve Pervin
Buldan’nın resimleri yer almıştır. Yine bu siyasetçilerin altına yerleştirilen
resimde halay çeken genç kızların resimleri kullanılmıştır. Bu resimde de öne
çıkan kutlamayı yapan genç kızların PKK’yı sembolize eden renkler ile
süslenmiş olmasıdır (Şekil 2.5.a.). Haberin içeriği ve kullanılan resimler
birlikte değerlendirildiğinde Çözüm süreci ile ilgili inisiyatifin veyahut
olumlu

havanın

hükümet

aleyhine

bozulmuş

olabileceği

izlenimi

görülmektedir. Hükümetin, çözüm süreci aşamasında Nevruz gibi bir
etkinlikte ağılık göstermemiş olması, aksine PKK kanadının süreci ve halk
coşkusunu yanına almış olduğu izlenimini uyandıran kareler dikkat çekicidir.
Hükümetin bu aşamada zaafiyet içinde olması veyahut kontrolü PKK
aleyhine kaybetmiş olması izlenimi Sabah Gazetesi tarafından tam olarak
gizlenemese de gölgelendirilmiştir. Haberin ana sayfadan sunuluş şekli ve
haber içeriğinin sayfa 21 taşınmış olması bu kanının oluşmasına neden
olmaktadır.
11. “MİT’e Meclis denetimi” başlıklı haberde, MİT kanununda öngörülen
değişiklik ile ilgili haber yayınlanmıştır (MİT’e Meclis Denetimi, 2014: 24).
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin TBMM Genel
Kurulu toplantısına dayandırılarak resmi ve güvenilir bir kaynaktan
sunulduğu görülmüştür. Haberin içeriği incelendiğinde iktidar partisinin MİT
kanunda

yapmak

istediği

değişikliklerden

söz

edilmektedir.

Ancak

değişikliklerin içeriği olarak sunulan başlıklar MİT’in denetlenmesi ile ilgili
kısımlar olarak sunulmuştur. Oysa MİT kanununda esas hedeflenen
değişikliğin çözüm süreci kapsamında MİT’in yürütmekte olduğu görüşme
trafiğinin yasal bir zemine oturtulması hedefidir. Ancak Sabah Gazetesi
sunduğu bu haberde bu gerçeğe değinmemiştir. Bu haber ile birlikte sunulan
resimde muhalefet partilerinin ortaklaşa sundukları deklarasyon ile yasal
değişikliğe karşı itiraz ettiklerini gösteren resimdir (Şekil 2.6.). Bu resmin
çarpıcı özelliği BDP milletvekilleri ile MHP milletvekillerinin aynı masada,
ayni karede ve aynı amaç için hareket ediyor oluşudur. Bu resimde yaratılan
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algı muhalefet partilerinin iki düşman kardeşi olan MHP ve BDP’nin iktidar
partisi AKP’nin önerilerine ortak itiraz etmeleri ile hükümetin doğru yolda
olduğu izlenimidir. Bu haberde AKP veyahut Hükümet tarafı Sabah Gazetesi
tarafından olumlulaştırılmıştır. Haberin veriliş şekli ve resim beraber
değerlendirildiğinde Sabah Gazetesinin, haberinin esasına ilişkin konularda
haberi verirken birtakım hususları dile getirmeden haberi sunduğu tespit
edilmiştir. Haberin sayfa 24’te verilmiş olması da gazetenin habere verdiği
önem sıralamasında ki değerin ölçütünü göstermektedir.
12. “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” başlıklı haberde,
Jandarma faaliyet raporu ile çözüm sürecinin şehit sayında yarattığı olumlu
tablo haber olarak yayınlanmıştır (İşte Barış ve Huzur, 2014: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde haberin Jandarma faaliyet raporuna
dayandırılarak hazırlandığı, sayısal istatistiksel verilerden yararlanılarak
sunulduğu, haberin içeriğinin ise çözüm sürecinin iyi sonuçlar doğurmaya
başladığı olumlaması ile şekillendiği görülmektedir. 19 Nisan 2014’ün çözüm
süreci ile ilgili önemli gelişmesi olan HDP ve BDP’nin birleşmeleri ile ilgili
haber olsa da bu haber Sabah Gazetesi tarafından öne çıkarılan bir haber
olarak sunulmamıştır BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014: 26).
PKK’ın yasal siyasi aktörü olarak değerlendirebileceğimiz iki Kürt siyasal
partisinin birleşimi çözüm sürecinde PKK tarafının inisiyatifi alma
konusunda bir hamle oluşturduğundan Sabah Gazetesi tarafından hasır altı
edilmiştir. Bu haber gazetenin 26. sayfasında haber yayınlanmıştır. Haber
içeriği çok dar tutulmuş olup Ertuğrul Kürkçü’nün vesikalık bir fotoğrafı ile
birlikte verilmiştir (Şekil 2.7.a). Kullanılan fotoğraf habere herhangi bir
anlam yüklememiştir. Bunun yanında ayni tarihte Sabah Gazetesi Jandarma
raporuna dayandırdığı raporu, çözüm sürecindeki olumlu adımların yansıması
olarak, düşen şehit sayısını belirterek yayınlamıştır. Sabah Gazetesi, devletin
resmi kurumlarının açıklamalarını öncelikli ve güvenilir haber olarak sunarak
hükümet yanlısı taraftarlığa devam etmektedir. Bu haber ile ilgili olarak ise
resim kullanmamıştır (Şekil 2.7.). Ancak haberi sunarken “2012:157 Şehit,
2013:3 Şehit” ibarelerini yazan kısımları farklı renklerle renklendirerek
rakamları resim gibi sunmuştur. Böylelikle haberi okuyanın dikkatini
rakamlardaki değişikliğe çekmeyi amaçlamıştır.
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13. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “17 İmralı Ziyareti” ile ilgili
gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. “HDP 27 vekille Meclis’te” başlıklı haberde, BDP ve HDP’nin, HDP çatısı
altında birleşerek tek bir parti altında çalışmaya karar vermesi hakkında
yayınlanmıştır (HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, haberde verilen bilginin örtük alıntı olarak
sunulduğu görülmüştür. Haber başlığında sayısal veri kullanılarak rakamsal
vurgu yapılmıştır. Haber sayfa 20 den sunulmuştur. Çözüm süreci ile ilgili
önemli bir aktör olan HDP’nin siyasal manevralar ile mecliste oluşturduğu
grup olma gücü ikincil plana itilmiştir. Sabah Gazetesi, bu haberi 20 sayfanın
en alt kısmında kullanarak adeta haberi gözlerden kaçırmıştır. Haber ile
birlikte sunulan resimde birleşme kararı alan HDP ve BDP milletvekilleri bir
arada sunulmuştur (Şekil 2.8.). Haberin içeriğinde ise bazı Kürt siyasal
figürlerinin HDP’ye katılamadığından söz edilerek siyaset yasaklı oldukları
vurgulanarak HDP -BDP’nin bu birleşiminin üzerine olumsuz bir izlenim
yaratılmıştır.
15. “Çocuklarımızı geri ver Apo” başlıklı haberde, PKK’nın 18 yaş altında ki
çocukları dağa kaçırması ve ailelerin bu olaylar üzerine BDP’li Diyarbakır
belediyesi önünde başlattıkları eylemler konu edilmiştir (Çocuklarımızı Geri
Ver Apo, 2014: 22). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
çocukları kaçırılan anneler yakın görgü tanığı olarak habere taşınmıştır. Bu
annelerin “Çocuklarımızı geri ver Apo” diye yaptığı feryatlar doğrudan alıntı
yapılarak habere eklenmiştir.

Bu haberde PKK’a olumsuzlaştırılmıştır.

Haberde konu edilen PKK tarafından kaçırılan çocukların ailelerin resmi
yanında tesettürlü kıyafeti ile iki elini açıp dua eden bir annenin resmi öne
çıkarılmıştır (Şekil 2.9.). Muhafazakar bir izlenim uyandıran bu annenin Kürt
kimliğinden önce İslam kimliği sunularak, Türkiye genelinde AKP tabanının
dayandığı muhafazakar kitleye ulaşılmak istenmektedir. Bu kadının Kürt
olmaktan önce Müslüman bir anne olduğu izlenimi yaratılmıştır. Bu haberin
detayında kullanılan ve kaçırılan çocuklardan bazılarına ait oldukları
belirtilen resimlerde ki çocukların görünüşleri batıda okuyan yaşıtlarının
resimlerinin görünüşleri ile uyum içerisinde verilmiştir. Haberin sunuluş
şeklinde kaçırılan çocukların ailelerinin çocukların kaçırılması ile ilgili olarak
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Abdullah Öcalan’ı sorumlu gördüğü vurgulanmaktadır. Bu haber bir bütün
olarak değerlendirildiğinde Çözüm süreci ile birlikte olumlu bir izlenim
yakalayan Abdullah Öcalan’ın gerçek kimliğinin çocuk kaçıran ve onları
zorla dağda tutan bir kişi olduğu izlenimi uyandırılmaktadır. Bu haberin diğer
bir boyutu ise Kürt siyasetinde önemli bir yeri olan BDP’nin bu olaylara
sessiz kalmasının vurgulanmasıdır. Haberin bu şekilde sunulması BDP’yi de
Öcalan ile ayni kefeye koyarak çözüm sürecinde olumlu bir izlenim
yakalayan PKK-BDP tarafını halk nezdinde itibarsızlaştırma hedefidir.
16. “5 Ev Değiştim Kurtaramadım” başlıklı haberde, PKK tarafından oğlu
kaçırılan bir annenin acı dolu hikayesi anlatılmaktadır (5 Ev Değiştirdim
Kurtaramadım, 2014: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
Hediye Y.’nin yakın görgü tanığı olarak “Terör Örgütü biricik yavrumu dağa
götürmesin diye 5 ev değiştim. Ama olmadı” açıklaması doğrudan alıntı
yapılmıştır.

Haberde

sayısal

veri

kullanılarak

haberin

vurgusu

güçlendirilmiştir. Bu haberde PKK’a olumsuzlaştırılmıştır. Gazetenin ilk
sayfasında yer alan haber büyük puntolar ile sunulmuş olup sayfayı ortalayan
bir konuma yerleştirilmiştir. Gazete tarafından öne çıkarılan bu haberde bir
yıl önce PKK tarafından oğlu kaçırılan bir annenin acı dolu hikayesi
anlatılmaktadır. Kullanılan resimde acılı anne gözyaşları ile içerisindedir ve
yüzünden çaresizlik okunmaktadır (Şekil 2.10.). Bu resimde öne çıkan diğer
bir unsur ise acılı annenin tesettürlü olmasıdır. Annenin tesettürlü resminin
kullanılmış olması AKP tabanına gönderilen bir mesajı içerisinde
barındırmaktadır. Bu resim karesi ile acılı annenin sadece Kürt kökenli bir
anne olmadığı ‘bizden’ biri mesajı verilmektedir. Bu resim karesinde
kullanılan diğer bir resim ise annenin dağa kaçırılan oğlunun vesikalık
resmidir (Şekil 2.10.). Kullanılan resimler ve haberin içeriği birlikte
değerlendirildiğinde; PKK, çocukları dağa kaldıran anneleri gözü yaşlı
bırakan bir canavar olarak sunulmaktadır.
17. “Silahların bırakılması yolunda 6 kritik adım” başlıklı haberde, Hükümetin
çözüm sürecinin ileri götürülmesi ile ilgili ele aldığı altı kritik başlık haber
olarak yayınlanmıştır (Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik Adım, 2014:
19). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın güvenilir kaynak olarak gösterildiği tespit edilmiştir.
Haberin vurgusunun artırılması için sayısal ifadeler kullanılmıştır. Haberde

302

sunulan bilgiler örtük alıntı yapılarak sunulmuştur. Haberin içeriği
incelendiğinde; 1 Haziran 2014 tarihinde İmralı’ya gerçekleşen 18. Ziyaret ile
ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Sabah Gazetesi haberin sunumunu
hazırlarken haberin can alıcı kısımlarını 19 Mayıs 2014 tarihinde Başbakan
Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan çözüm süreci zirvesinde alınan
karar ile ilgili sunmuştur. Konu hakkında ki hükümet görüşleri Başbakan
Yardımcısı Beşir Atalay tarafından paylaşılmıştır. Sabah Gazetesi bu haberin
detayını çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin PKK’ya karşı
başlattıkları haberlerle doldurmuştur. Haberin sunumunda da çocukları dağa
kaçırılan annelerin resimleri yer almaktadır (Şekil 2.11.). Anneler ellerinde
çocuklarının resimlerini tutarak objektife poz vermektedirler. Resimde
PKK’ya isyan eden annelerin tamamı türbanlı olup Kürtlerin PKK gibi
Marksist –Leninist olmadığı, sıradan muhafazakar bir Anadolu insanı olduğu
vurgusu yansıtılmaktadır. Haberin gelişiminde 18. İmralı ziyaretinden de söz
edilse de PKK tarafının görüşleri ikincil bir haber olarak sunulmuştur.
Haberde öne çıkarılan hükümetin çözüm süreci ile ilgili yol haritası ve
PKK’nın çocukları dağa kaçıran bir canavar olduğu mesajı bu süreçte Sabah
Gazetesinin hükümetin yanında haberleri sunduğu algısını pekiştirmektedir.
18. “Sürecin 3 kilit kodu, hayata, eve, siyasete dönüş” başlıklı haberde, çözüm
süreci kapsamında sürecin hangi başlıklar altında devam edeceğini gösteren
hükümete ait yaklaşım haber olarak yayınlamıştır (Sürecin Üç Kilit Kodu,
2014:1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’dan “savaş kolay, barış zor” açıklamasının doğrudan alıntı
yapıldığı görülmüştür. Haberin metninde hükümetin kurmayları ifadesi
kullanılarak Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile İçişleri Bakanı Efkan Ala
güvenilir kaynak olarak gösterilmiştir. Haberin başlığında sürecin aşamaları
vurgulanmak için sayısal ifade kullanılmıştır. Başbakan Erdoğan Sabah
Gazetesi tarafından olumlulaştırılmıştır. Haber, ilk sayfadan sunulan haberler
arasındadır ancak haberin devamı ve detayı sayfa 31 de sunulmuştur (Hayata
Eve Siyasete Dönüş, 2014: 31). Haberin birinci sayfada sunulan kısmında
başlık ve kısa bir ön bilginin yanında Başbakan Yardımcısı Atalay’ın
Diyarbakır’da katıldığı “Yeni Türkiye’nin Açılan Kilidi” kurultayında çekilen
bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.12.).Yuvarlak bir masa etrafında toplanan
heyetlere devletin süreç ile ilgili görüşlerini aktaran Atalay’ın gerek resimde
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durduğu konumu gerekse kurultayın toplantısının yapıldığı mekanın ciddiyeti
devlet ciddiyetini ve otoritesini yansıtmaktadır. Haberin detayı sayfa 31 de
verilmiş olum nerdeyse tüm sayfanın bu habere ayrılmış olması dikkat
çekicidir. Haberin sunumunda hükümetin kurmayları ifadesi kullanılarak
çözüm sürecinin AKP hükümeti tarafından tüm kadroları ile benimsenip
yürütüldüğü algısı yaratılmıştır. Bu algı 31. sayfa da kullanılan Başbakan
Yardımcısı Beşir Atalay’ın ve de hükümetin önemeli isimlerin resimi ile
güçlendirilmiştir (Şekil 2.12.a.). Ancak bu resimde öne çıkan diğer bir unsur
ise Beşir Atalay’ın çocukları dağa kaçırıldığı için eylem yapan aileleri ziyaret
ettiği bir esnada çekilmiş olmasıdır. Resim de dağa kaçırılan çocukların
aileleri kayıp çocuklarının resimlerini Beşir Atalay’a sunmaktadır (Şekil
2.12.a.). Resim karesi Beşir Atalay’ın “Amacımız dağdakileri tamamen
indirmek” sözü ile güçlendirilmektedir. Resim, Beşir Atalay’ın sağ işaret
parmağı ile dağa kaçırılan bir çocuğu işaret ettiği bir esnada çekilmiştir.
Haberin detayı ve de resim birlikte değerlendirildiğinde Diyarbakır’da
yapılan bu kurultayda hükümetin çözüm sürecinin inisiyatifini elinde tuttuğu
mesajı verilmektedir. Haberde, hükümetin yol haritasının çizdiği, dağa
kaçırılan çocukları dağdan indirmek için sevecen davrandığı, ailelerin
yanında olduğu anlaşılmaktadır. PKK’nın ise çocukları dağa kaçıran bir örgüt
olarak halkı kucaklayamayacağı mesajı verilmektedir.
19. “Silah zoru ile bizi ayırdılar” başlıklı haberde, Mardinli Fahriye Alptekin
isimli kadının Belçika’da yaşayan 17 yaşında ki oğlunun PKK tarafından
silah zoru ile kaçırılması haber olarak yayınlanmıştır (Silah Zoruyla Bizi
Ayırdılar, 2014:1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Fahriye Alptekin’in yakın görgü tanığı olarak sunulduğu tespit edilmiştir.
Haberde kaçırılan oğlunun kendisi kurtarması için annesi ile irtibat kurduğu
anlatılarak oğlunun sözleri dolaylı olarak alıntı yapılmıştır. “Baraj inşaatında
PKK 10 araç yaktı” başlıklı haberde, Bingöl de Kiğı baraj inşaatına saldıran
PKK’lıların 10 aracı yaktığı haber olarak sunulmuştur (Baraj İnşaatında PKK
10

Araç

Yaktı,

2014:

24).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, PKK’nın bölge halkına ekonomik fayda sağlayabilecek
yatırımları

hedef

aldığı

bilgisi

belirtilmiştir.

Haberde,

PKK

olumsuzlaştırılarak terör örgütü olarak sunulmuştur. Haberin başlığında
sayısal veri kullanılarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Gazetede öne

304

çıkan bir diğer haber ise Diyarbakır’a bağlı Lice ilçesinde PKK yandaşları ile
askerin silahlı çatışması neticesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği bir
gerginliktir (Astsubay Yaralı 1 Terörist Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat
Anlattı, 2014: 1). Lice’deki askeri birliğin içinde ki Türk bayrağını indirmek
isteyen kalabalığa Türk askerinin müdahale etmiş olmasından Sabah Gazetesi
hiç söz etmeyerek konuyu askeri alanın ihlal edilmesi olarak sunmuştur.
Ancak PKK yandaşlarının çözüm süreci içerisinde şiddet kullanmaya
başlamalarını bu gelişme üzerine manşetlerine taşımıştır. 9 Haziran 2014
tarihinde

“Silah zoru ile bizi ayırdılar” (Silah Zoruyla Bizi Ayırdılar,

2014:1), “Diyarbakır’da ki direnişçi anneler açlık grevinde” (Diyarbakır’daki
Direnişçi Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1), “Astsubay yaralı, 1 terörist öldü,
Genelkurmay, Lice’yi saat saat anlattı” (Astsubay Yaralı 1 Terörist Öldü,
Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı, 2014: 1), “PKK çözüm sürecini
baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam kaçırma, 3 şehit” (PKK Çözüm
Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94 Saldırı, 19 Adam Kaçırma, 3 Şehit,
2014: 1), “Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan yasal düzeleme
yorumu” (Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan Yasal Düzenleme
Yorumu, 2014: 24), “Baraj inşaatında PKK 10 araç yaktı” (Baraj İnşaatında
PKK 10 Araç Yaktı, 2014: 24), “Belçika’daki anne oğlunu geri istiyor”
(Belçika’daki Anne Oğlunu Geri İstiyor, 2014: 24), “HDP emri kimin verdiği
soruşturulsun” (HDP Emri Kimin Verdiği Soruşturulsun, 2014: 24), “İçişleri
Bakanlığından Lice’ye mülkiye müfettişi” (İçişleri Bakanlığından Lice’ye
Mülkiye Müfettişi, 2014: 24) başlıklarını kullanarak yaşanmış olan olaya
karşı tepkisi ortaya koymuştur. Kullanılan başlıklara uyumlu olarak hem
sayfa bir de (Şekil 2.13.); hem de sayfa 24 de resimler kullanmıştır (Şekil
2.13.a). Sayfa birin en alt kısmında yukarda verilen başlıların yanında
konularına uygun olarak küçük resimler kullanılmıştır. Belçika’da yaşayan
Mardin kökenli Fahriye Alptekin’in resmi küçük kızı ile birlikte verilmiştir.
Elinde dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlunun resmi vardır. Fahriye Alptekin
geleneksel Anadolu görüntüsünden çok yaşadığı yere uyumlu Avrupa
tarzında bir görüntü ile servis edilmiştir. Bu resim karesi aynen sayfa 24 de
kullanılmıştır. Her iki sayfada ki haber resim ile birlikte değerlendirildiğine
Avrupa’da yaşayan Kürt kökenliler için bile PKK’nın bir tehdit olduğu
sunulmaktadır. Birinci sayfada kullanılan diğer bir resim ise bir süreden beri
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çocuklarını dağa kaçıran PKK aleyhine direniş yapan annelere aittir (Şekil
2.13.). Fahriye Alptekin’in aksine geleneksel Anadolu köy kadını ve tesettürü
içerisinde resim edilen annelerin ellerinde PKK’ın dağa kaçırdığı
çocuklarının fotoğrafları vardır. Haberin 24. sayfasında ki detayında Lice
ilinde yaşanan olaylar nedeni ile bu annelerin eylemlerine bir gün ara vermek
zorunda oldukları anlatılarak eylem yaptıkları Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi önünde ki alanın boş bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.13.a.). Her
iki sayfadaki resimler ve haber içerikleri birlikte değerlendirildiğinde
PKK’nın haklı bir amaç için mücadele eden annelerinin eylemlerine sırf
PKK gibi düşünmediği için engel olduğu izlenimi yaratılmıştır. Birinci
sayfada kullanılan diğer bir resim ise Genelkurmay Karargahının resmidir
(Şekil 2.13.). Türkiye’de sözüne en çok itibar edilen kurumların başında
gelen Genelkurmayın yaptığı açılama bu resim ile pekiştirilerek haberin
doğruluğu ile ilgili algının güçlenmesi hedeflenmiştir. Bu haberin 24.
sayfasında ki detayında ise ileriyi gözetleyen bir Türk askeri fotoğrafı
kullanılmıştır (Şekil 2.13.a.). Askerin elinde sadece dürbün oluşu baktığı
alanın ise boş tepelerden oluşan bir alan olması dikkat çekicidir. Bu olaylar
ile ilgili çıkan haberlerde karşı tarafın iddia ettiği askerin silah kullandığı
iddiasını çürüten bir resimdir. Birinci sayfada kullanılan dördüncü resim ise
toplumsal bir olaya müdahale eden polisin TOMA aracının atılan taş ve
yanıcı maddeler ile zarar gördüğünü gösteren bir resimdir (Şekil 2.13.). Bu
resimde verilen mesajda polisin elinde ki tüm yasal müdahale gereçlerine
rağmen PKK saldırılarının şiddeti karşısında zor duruma düşürüldüğüdür. Bu
haberin 24. Sayfasında ki detayında kullanılan resimde iki ambulansın
arkasında bir helikopter görülmektedir (Şekil 2.13.a.). Kırsal alanda saldırıya
uğrayıp yaralanan askerleri getirdiği izlenimi veren bu resim karesi PKK
saldırganlığının başka bir boyutuna vurgu yapmaktadır. 24. sayfada
kullanılan bir diğer resim karesi ise Kığlı baraj inşaatını basan PKK’nın iş
araçlarını yaktığını gösteren bir karedir (Şekil 2.13.a.). 24 sayfa da kullanılan
resimlerden bir diğeri de Lice olaylarında ölen PKK’nın cenaze törenine ait
bir karedir (Şekil 2.13.a). Bu resim karesi ile ilgili olarak sunulan haberde
ölen işinin sivil olduğunu iddia eden HDP’nin açıklaması vardır. HDP
sivillere ateş açan askerlere soruşturma çağrısında bulunmaktadır ancak
yayınlanan resim karesinde ki cenaze töreninde ölen kişinin PKK bayrağına
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sarılı tabutu HDP’nin iddiaları çürüten ve HDP’yi yalan beyanat veren bir
konuma düşürmektedir. PKK ile ilgili yapılan tüm bu olumsuz haber ve
kullanılan çarpıcı resimlere rağmen 24. sayfanın orta yerinde çözüm süreci
komisyonu Başkanı Bostan’nın açıklamalarını içeren bir haber yapılmıştır.
Hükümet kanadı adına yapılan bu açıklamaların içeriğinde hükümetin
dağdakileri indirmek için yasal çalışma yapmakta olduğu vurgulanmaktadır.
Bu açıklamaları destekleyen Bostancı’ya ait bir de resim kullanılmıştır (Şekil
2.13.a.). Takım elbiseleri içerisinde önemli bir konuyu izah eder görüntüsü
vardır. Sağ elini bel hizasında tutup tüm parmaklarını yukarıya doğru
birleştirerek bir şeyler anlattığı ortadadır. Bu ifadesi ile bir şeyleri anlamak
istemeyenlere sabırla ısrarla anlatmaya devam edeceğiz ve ikna etmeye
çalışacağız mesajı verilmektedir. 9 Haziran 2014 tarihli Sabah Gazetesinde
yayınlanan

konu

ile

alakalı

tüm

haberler

ve

resimler

birlikte

değerlendirildiğinde Sabah Gazetesinin Lice olayları ile PKK’yı güvenilmez,
sözünde durmayan, çocukları alıkoyan bir konuma yerleştirdiği. Hükümeti ise
her şeye rağmen çözüm sürecinin devamlılığı için uğraşan bir konumda
tuttuğu görülmektedir.
20. “Çözüme iki yıllık yol haritası” başlıklı haberde, Hükümetin çözüm süreci
kapsamında silahların 2 yıl içerisinde bırakılmasına yönelik çalışması haber
olarak yayınlanmıştır (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1). Haber, haber
retoriği

açısından

değerlendirildiğinde

silahların

iki

yıl

içerisinde

gömülebilmesi için özel komisyonların kurulacağından örtük alıntı yapılarak
söz

edilmiştir.

çalışılmaktadır.

Haberin

sunumunda

kamuoyuna

güven

yaratılmaya

Bu süreçte PKK’ya ve İmralı’ya da görevler düşeceği

belirtilmekle birlikte bu sürecin hükümetin kontrolünde olacağı algısı
yaratılarak Hükümet güvenilir kaynak olarak gösterilerek olumlulaştırılmıştır.
1 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm sürecine
yönelik gündemde önemli bir yer tutan HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı da haber yapılmıştır (HDP’nin Köşk
Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22). Çözüm süreci açısından Türkiye partisi
olma ve Türkiyelileşme siyaseti ile gündemde olumlu puan toplamaya
başlayan HDP ile ilgili bu haber gazetenin 22 sayfasından verilmiştir. Sabah
Gazetesi gündemde ki bu gelişmeyi ikincil bir haber olarak sunmuştur. Bunun
yanında çözüm süreci ile ilişkili olarak birinci sayfadan sunduğu “Çözüme iki
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yıllık yol haritası” başlıklı haberde hükümetin silahların susturulması ile ilgili
izleyeceği yol haritası anlatılmıştır (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1).
Bu haberi destekleyici mahiyette kullanılan resim de ise, yıllardır çatışma
bölgesi olarak anılan bir bölgede halkın göl sularına girerek orayı plaja
çevirdikleri

gösterilmektedir

(Şekil

2.14.).

Hükümetin

uygulayacağı

politikalar ile iki yıl içerisinde tüm yurdun bu huzur ortamına kavuşturulacağı
algısı yaratılmaktadır. Haberin 22 sayfada verilen detayında ise PKK
militanlarının kadınlı, erkekli tek sıra kol düzeninde yürürken çekilmiş bir
resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.14.a.). Bu resimde PKK’lıların Türkiye dışına
silahları ile birlikte yürüyerek çıkıyorlarmış görüntüsü yaratılmışsa da
PKK’nın halen daha elinde silah tutan bir örgüt olduğu vurgusu da vardır.
PKK’yı silahları ile birlikte ülke dışına çıkarmanın formülü ise haberin
detayında verildiğinden resim ile birlikte yapılan değerlendirmede PKK’nın
yurt

dışına

çıkması

için

AKP

hükümetine

ihtiyaç

olduğu

algısı

yaratılmaktadır. Gündemin ana konusu olan Selahattin Demirtaş’ın adaylığı
haberi de yine 22 sayfada kullanılan PKK’lıların resminin altında verilmiştir
(Şekil 2.14.a.). Selahattin Demirtaş ve HDP ile ilişkili gelişmeye başlayan
olumlu havaya bir gönderme olarak değerlendirilebilecek bu konumlama ile
gazetenin HDP ile PKK arasında ki ilişkiyi örtülü olarak bağdaştırdığı
izlenimi uyanmaktadır. Haberin detayında kullanılan resimde ise Selahattin
Demirtaş’ın kürsü önünde gülümseyen bir ifadeyle çekilmiş resmi
kullanılmıştır. Olumlu bir izlenim sergileyen bu resim, gazetenin tüm sayfası
ile birlikte değerlendirildiğinde, demin bahsettiğimiz militanların resminin
gölgesi altında yayınlandığından, olumlu anlamını yitirerek PKK ile ilişkili
bir algı yaratılmaktadır.
21. “Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor” başlıklı haberde, İçişleri Bakanı Efkan
Ala’nın çözüm sürecinde hükümetin atacağı yeni adımlar ile ilgili açıklaması
haber olarak yayınlanmıştır (Silah Bırakma Kurulu Oluşturuluyor, 2014: 1).
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Hükümetin açıklamaları
güvenilir bir kaynak olarak sunulmuştur. İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın
konuşmalarından

doğrudan

alıntı

yapılmıştır.

Haberlerin

içeriği

incelendiğinde Hükümet adına konuşan İçişleri bakanı Efkan Ala’nın
sözlerine yer verilmiştir. Efkan Ala çözüm süreci ile ilgili hükümetin atacağı
yeni adımlardan bahsetmektedir. Bu haberde kullanılan resim ise haberin
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içeriğine tezattır (Şekil 2.15.a). Sabah Gazetesi hükümetin lehine yapılan
olumlu bir adımı sunarken haber içerisinde PKK’nın ‘hükümetin tüm bu
yaklaşımlarına

olumlu’

rağmen

şiddeti

kullanmaya

devam

ettiğini

anlatmaktadır. Yayınlanan resimde PKK’nın Başkale ilçesinde gerginlik
çıkartıp bir aracı ateşe verdiği görülmektedir. Sabah Gazetesi çözüm süreci
ile ilgili yayımladığı bu haberde hem gündemin esas konusu olan KCK
tutuklularının serbest bırakılması olayını kamuoyundan kaçırmakta hem de
PKK’yı kötülemektedir. Bunun yanında ise çözüm sürecinin sonuca
ulaşmasında

olmazsa

olmazın

hükümetin

devamlılığı

izlenimini

yaratmaktadır.
22. “Barış senedi meclisten geçti” başlıklı haberde, Çözüm Süreci Tasarısın
TBMM’de oylanarak yasalaşması haber olarak yayınlanmıştır (Barış Senedi
Meclisten

Geçti,

2014:

1).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde TBMM Genel Kurulundan geçen yasa, resmi kurum
belgesi olarak sunulmuştur. Haber gazetenin birinci sayfasından okuyucuya
aktarılmıştır. “Sürece yasal zırh” başlığı altında 27. sayfada haber
detaylandırılmıştır (Sürece Yasal Zırh, 2014: 27). Haberde Meclis toplantısını
gösteren bir resim karesi, ana resim olarak kullanılmıştır (Şekil 2.16.a.). Bu
resim karesinde yasanın yasallaşması için oy kullanan milletvekillerinin
resmi

görülmektedir.

Haberin

içeriği

dikkate

alındığında

tasarının

yasalaşması için AKP, CHP ve HDP’nin olumlu oy kullandığı görülmektedir.
Bu yasa çalışmasına olumlu oy vermeyen MHP grubunun aykırı tutumunu
vurgulamak için ana resim içerisinde MHP Genel Başkanın küçük bir remimi
kullanılmıştır (Şekil 2.16.a.). Sinirli bir ifade ile görüntülenen Devlet
Bahçeli’nin resminin altına görüntüsünde yansıttığı ruh halini pekiştir
mahiyette “Oturuma katılan Devlet Bahçeli, tasarının yasalaşmasına tepki
gösterdi” ifadesi eklenmiştir.
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK Ana Davada Tutuklu
Kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “20. İmralı görüşmesi”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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25. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Mahmur Kampına saldıran
İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile ilgili” gelişme Sabah Gazetesi
tarafından haber

yapılmamıştır

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi.

[04.05.2015]).
26. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Irak Kürdistan Bölgesel
Başkanı Mesud Barzani’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ile ilgili
yayınladığı tebrik mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
27. “Yeni Türkiye manifestosu” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun
başkanlığında kurulan 62 Hükümet Programı haber olarak yayınlanmıştır
(Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1).

Haber, haber retoriği açısından

değerlendirildiğinde Başbakan Ahmet Davutoğlu güvenilir bir kaynak olarak
sunulmuştur. Başbakan’ın konuşmalarından doğrudan alıntı yapılmıştır. İlk
sayfadan verilen haber de Başbakan Davutoğlu’nun resmi kullanılmıştır
(Şekil 2.17.). Gülümseyen bir ifade ile kürsü başında konuşurken çekilmiş bir
fotoğrafı yayınlanmıştır. Resimde öne çıkan bir diğer ayrıntı ise
Davutoğlu’nun kendinden emin bir duruş ile elini halka doğru uzatmış
olmasıdır. Bu resim ile haberin içeri birleştiğinde yeni hükümetin halka eline
uzattığı mesajı verilmektedir. Haberin detayı ise 21. Sayfada sunulmuştur
(Paralelle Mücadele Çözümde İrade, 2014: 21). Hükümet programı ile ilgili
detaylı bir bilgi verilen haberde TBMM de konuşmak üzere kürsüye yürüyen
Başbakan Davutoğlu’nun resmi kullanılmıştır (Şekil 2.17.a.). Milletvekilleri
tarafından ayakta alkışlandığının görüldüğü bu karede iktidar partisinin yeni
Başbakan’ın ve de açıkladığı hükümet programının yanında olduğu mesajı
kamuoyuna sunulmaktadır. 2 Eylül 2014 tarihli Sabah Gazetesinin 21.
sayfasında çözüm süreci ile ilgili bir başka habere de yer verilmiştir. “İmralı
Kesin Ateşkes Çağrısı yapacak” başlıklı haberde İmralı ile görüşen heyetlerin
verdiği bilgilere yer verilmiştir (İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı Yapacak,
2014: 21). Bu haber ile birlikte kullanılan resimde tek kara halinde Abdullah
Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 2.17.a.). İki elini göğüs hizasında
birleştirerek vermiş olduğu bir poz ile çekilen resim karesinde Abdullah
Öcalan terörist başından çok üniversite hocası imajı çizmektedir. Öcalan’ın
gülümsemesi dikkate alındığında haberin içeriğinde sunulduğu gibi olumlu
gelişmelerin habercisi gibi görünmektedir.
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28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden Abdullah Öcalan’a ait
“süreci çeşitli sıkıntılara rağmen sürdürüyoruz” mesajı Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır.

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
29. “İzinsiz Kürtçe okula mühür” başlıklı haberde yasa dışı Kürtçe eğitim veren
okul açama girişimi ve girişime yapılan yasal müdahale haber olarak
yayınlanmıştır (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde bazı STK’ların girişimi ile açılan Kürtçe
okullara yasal müdahale yapıldığı anlaşılmaktadır. Yasal müdahale karanı
veren Milli Eğitim Bakanlığı güvenilir kaynak olarak sunulmuştur. Haber
örtük alıntı yapılarak hazırlanmıştır. Haberin sunumunda STK’ların ardında
PKK terör örgütü olduğu vurgusu yapılarak PKK olumsuzlaştırılmıştır. Bu
haber ile birlikte Sabah Gazetesi her hangi bir resim kullanmamıştır (Şekil
2.18.).
30. “Paralel- PKK şer İttifakı” başlıklı haberde PKK ile Paralel yapı arasında ki
yasadışı ilişkinin belgeler ile sunulması; Türkiye devletinin Suriye’de saldırı
altında olan Kürtlerinde hamisi olduğunun mesajının verilmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Paralel PKK Şer İttifakı, 2014: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde İETT otobüsü ile bir itfaiye aracını molotofla
yakılması, ‘olay’ olarak aktarılmıştır. Haber de olayın zanlısı Ferhat Yıldız’ın
suçunu itiraf ederek poliste ifade verdiği aktarılmıştır. Ferhat Yıldız’ın polis
ifadesi resmi rapor olarak sunulmuştur. Haber metninde olaylara karışan “19
kişiden 2’si paralelci çıktı” açıklaması ile sayısal verilerin kullanıldığı tespit
edilmiştir. Olay tarihi ‘4 haziran’ olarak haberde sunularak zaman
belirtilmiştir. Türkiye gündemini meşgul eden ve hükümet tarafından ön
plana çıkarılan Feytullah Gülen ve ona bağlı yapı ile PKK’nın
ilişkilendirildiği görülmektedir. Haberin sunumunda PKK ve Paralel yapının
ortak çalıştığı algısı yaratılarak her ikisi de olumsuzlaştırılmıştır. 20 Eylül
2014 itibarı ile Türkiye’yi etkileyen önemli olaylardan biri olan Suriye’nin
Roja’va kasabasına saldıran İşid ile ilgili haberlerin üstünün örtüldüğü
görülmektedir. Türkiye’de Kürt siyasi aktörleri tarafından öne çıkarılan
Rojava konusu hükümet tarafından görmezden gelinmiştir. İşid’in Rojava’da
yaşayan Kürtlere yönelik saldırısı sonucu Türkiye’ye doğru başlayan göç ile
ilgili olarak Başbakan Davutoğlu’nun sınır kapılarının açılması için talimat
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verdiği yukarıda başlığı verilen haberin içerisine sıkıştırılmıştır. Başbakan’ın
talimatında Rojava’dan doğrudan söz etmemiştir. Başbakan Suriye’den gelen
Kürtler ifadesini kullanmıştır. Haberin içeriğine uygun olarak, PKK-Paralelci
ittifakını

belgelemek

açısından

PKK’lıların

gerçekleştirdiği

eylemde

İstanbul’da yakılan İETT otobüsünün resmi kullanılmıştır (Şekil 2.19.). Bu
eylemi gerçekleştirmek için Paralel yapıdan talimat aldığı iddia edilen Ferhat
Yıldız’ın fotoğrafı olayın yayınlandığı, resmin altına yerleştirilmiştir (Şekil
2.19.). Haberin içeriğinde Ferhat Yıldız’ız polise verdiği ifade belirtilerek
Paralel-PKK işbirliği belgeleri ile okuyucuya sunulmaya çalışılmıştır. Bu
haber ile birlikte Sabah Gazetesinin, hem PKK’yı hem de Paralel yapı olarak
nitelediği oluşumu aynı sepete yerleştirerek kamuoyu nezdinde her ikisine
olumsuzlaştırma gayreti içerisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca bu habere
iliştirilen Suriye’den Türkiye’ye göç eden Kürtlerin resmi Başbakan
Davutoğlu’nun açıklamaları ile birlikte dikkate alındığına Kürt kökenlilerinde
hamisi, koruyucusu Türkiye’dir mesajı verilmektedir. Bu mesajı destekler
mahiyette Türkiye’ye doğru göç eden Kürt kökenli Suriyelilerin yayınlandığı
resme “Bir kez daha insani görevini yerine getiren Türkiye sınırı açarak 5 bin
Suriyeli Kürdün korkularını giderdi” ifadesi eklemiştir.
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Öcalan’ın, bütün Kürtleri
direnişe çağırıyorum mesajı ile PKK-KCK’nın ateşkese son verebiliriz
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Dağdan dönüş için özel kurul geliyor” başlıklı haberde çözüm süreci ile
ilgili atılacak adımların, Bakanlar Kurulundan geçirilmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Dağdan Dönüş İçin Özel Kurul Geliyor, 2014: 28). Haber
girişinde belirtilen “Hükümet; ‘eve dönüş’ için düğmeye bastı. Çözüm süreci
için oluşturulacak kurul ve komisyonlar 11 Kritik konuda çalışacak. Sürecin
yasal, toplumsal ve ekonomik ayağını komisyonlar yürütecek” ifadeleri,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Bakanlar Kurulu güvenilir
kaynak olarak gösterilmiştir. Haberin içeriğinde, yeni adımların resmi
gazetede yayınlandığına vurgu yapılarak resmi kurum raporu sunumu
yapıldığı tespit edilmiştir. Haber girişinde atılacak olan adımların sayısal
başlıklar altında işaret edilerek vurgulandığı gözlemlenmiştir. Bu haberi
destekleyen resimde ise dağlar arasında silahları ile ilerleyen PKK’lıların
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arkadan çekilmiş bir görüntüsü yayınlanmıştır (Şekil 2. 20.). Bu resmin
uyandırdığı algı PKK’lıların silahları ile birlikte Türkiye’yi arkalarında
bırakıp gidiyor olduklarıdır. Ancak Sabah Gazetesi, çözüm sürecinde önemli
bir aktör olan Abdullah Öcalan’ın İmralı heyeti ile 1 Ekim 2014’de yaptığı
görüşmelere hiç değinmemiştir. Hükümetin tek taraflı bir gayreti ile
yürütülen çözüm süreci algısı yaratan Sabah Gazetesinin karşı taraf olan
PKK’nın çözüm sürecine bakış açısı ile ilgili habere yer vermediği tespit
edilmiştir.
33. “Tezkere çözümü garantiye aldı” başlıklı haberde Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaç halinde Irak ve Suriye’de kullanılmasına yönelik teskerenin meclisten
geçirilmesine dair haber yayınlanmıştır (Teskere Çözümü Garantiye Aldı,
2014:1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan
Davutoğlu’nun “Tezkere ulusal güvenliğimizi ve sınırlarımızı korurken
çözüm sürecini de garanti altına alıyor” açıklaması doğrudan alıntı yapılarak
sunulmuştur. Başbakan Davutoğlu güvenilir kaynak olarak gösterilmiştir.
Türkiye siyasetinde uzun bir tartışma konusu olan Türk Silahlı kuvvetlerinin
Irak ve Suriye’yi kapsayan askeri müdahale yapma konusunda ki teskereye
HDP süreç boyunca karşı çıkmıştır. Bu yetkinin PKK’ın Suriye kolu olan
PYD ve Irakta ki PKK kaplarını da hedef alabileceğini ön gördüklerinden
mecliste yapılan oylamada hayır oyu kullanmışlardır. Sabah Gazetesi ise
konuyu bu bağlamda ele almayarak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
söylemleri üzerenden haberi yayınlamıştır. HDP’nin endişelerinin aksine
teskerenin çözüm sürecinin garantisi olduğu vurgusunu yapmıştır. Haberde
kullanılan resim de habere uygun olarak seçilmiştir (Şekil 2. 21.). TBMM’nin
toplantı salonunun tam bir görüntüsü yayınlanarak teskerenin Türk milletinin
onayı ile geçirildiği algısı verilmiştir. Ayrıca haberle ilişkili olarak Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı ATV ve A haberin ortak yayınında çekilmiş
bir resmi kullanılmıştır (Şekil 2. 21.). Başbakan Davutoğlu bu resimde
oldukça rahat ve kendinden emin bir görüntü sergileyerek kendinse yöneltilen
sorulara hazır olduğu izlenimi vermektedir. 3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan
Sabah Gazetesinde, çözüm süreci ile ilişkili bir diğer başlık ise sayfa 22 de
verilmiştir (Öcalan Çözümü Kobani’ye Şartladı, 2014: 22). “Öcalan Çözümü
Kobani’ye şartladı” başlıklı bu haberde resim kullanılmamıştır (Şekil 2.21.a.).
Haber çok detaya girilmeden Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme yapan
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heyetin açıklamalarından bahsetmektedir. Ancak İmralı’ya giden heyette ki
siyasetçilerin

isimleri

haberde

kullanılmamıştır.

Haber

de

resmin

kullanılmamış olması ve de haberin esaslı unsurların törpülenmiş olduğu
dikkate alındığında Sabah Gazetesinin, çözüm süreci ile ilgili gelişmeleri
hükümetin gözlüklerinden takip ettiği sonucuna varılabilmektedir.
34. “Kobani provokasyonuna üç kurban” başlıklı haberde HDP’nin Kürt kökenli
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Koboni meselesi nedeni ile protesto
yapmaya çağırması ve bu çağrının ardından yaşanan gelişmeler haber olarak
yayınlanmıştır (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban, 2014: 18). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın
açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak güvenilir kaynak olarak gösterildiği
tespit edilmişti. Kobani olayları ile ilgili olarak da sayısal verilerin
kullanıldığı görülmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Özel Harekat
polislerinin aldıkları tedbirlere de değinilerek güven artırılmıştır. Haberin
sunumunda PKK’nın geçmiş olaylarına da atıfta bulunularak yaşanan olayları
bilinen durum modelleri içerisine yerleştirilmiştir. HDP ve PKK haberde
olumsuzlaştırılmıştır. Haber de olayların Türkiye’nin birçok ilinde meydana
gelmiş olduğu, bu olaylarda ölüm ile neticelenen vakalarında olmuş olduğu
yayınlansa da, Sabah Gazetesi tarafından yaşanan olayların boyutu ve de
ciddiyeti gölgelenmiştir. Nerdeyse ülkenin her yerinde iki gün boyunca
devam eden şiddet olayları ile ilgili detaylı bilgi verilmemiştir. Gelişmeler
Sabah Gazetesinin ana gündemine alınmamıştır. Bununla birlikte konu
hakkında yapılan haberde sokakların PKK militanları ve sempatizanları
tarafından şiddete sürüklendiği vurgulanarak eylemlere katılan göstericilerin
resimleri yayınlanmıştır (Şekil 2.22.). Yüzlerini kapatarak eylem yapan
göstericilerin yayınlandığı resim karesinde “İşid militanlarının yaptığı gibi
yüzlerini maskeyle kapatan provokatörler sokaklarda terör estirdi” ifadesi
kullanılarak resimdeki mesaj güçlendirmiştir. PKK ve İşid arasında ilişki ve
benzerlikler belirtilmiştir. Kamuoyu tarafından Suriye’de uyguladıkları şiddet
yüzünden antipati kazanmış olan İşid etkisi PKK’ya yönlendirmiştir. Sabah
Gazetesi yayınladığı bu haberler ile PKK aleyhinde yürüttüğü propagandaya
yeni bir boyut daha kazandırarak çözüm sürecinde ki tek meşru tarafın
Hükümet olduğu algısını pekiştirmeye çalıştırmaktadır. Haberde yaşanan
olayların boyutunun örtülerek sunulması ise hükümetin çözüm süreci ile PKK
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ve Kürt meselesinin şiddetten uzaklaştığı görüşünü desteklemek amacı
gütmektedir. Yaşanan olayların tüm gerçekliği ile yansıtılmamasının sebebi
PKK’nın şiddetten uzaklaşmadığı gerçeğini ortaya koyacağı bu nedenle de
hükümetin izlediği çözüm süreci programının hatalı olduğu algısının
doğabileceği endişesidir.
35. “Dikkat Gizli eller devrede” başlıklı haberde Koban’i meselesi nedeniyle
Türkiye genelinde yaşanan olaylar haber olarak yayınlanmıştır (Dikkat Gizli
Eller Devrede, 2014: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
Kobani protestoları çerçevesinde yaşanan olaylara örtük alıntı yapılarak yer
verilmiştir.

Haberin

içeriğinde

sayısal

verilerle

yaşanan

kayıplar

vurgulanmıştır. Haberin başlığında da sayı olarak Türkiye nüfusu
belirtilmiştir. Haberde PKK ve HDP olumsuzlaştırılmıştır. HDP’nin Kobani
olaylarını bahane ederek halkı protestoya çağırması üzerine başlayan olaylar
9 Ekim 2014 tarihine kadar yayınlanan Sabah Gazetesinde haber değeri
bulmamıştır. Yaşanan olaylar da ölü sayısının 23’e ulaşması ve Türkiye’nin
bir çok ilinde kontrolsüz bir şekilde gelişmeye devam etmesi üzerine konu
Sabah gazetesi tarafından haber yapılmıştır. Kobani provokasyonu olarak
nitelendirdiği haberi manşetten özel haber olarak veren Sabah Gazetesi
yayınladığı haberde olayların perde gerisinde yapancı dış güçlerin olduğuna
değinerek hedefin ‘barış’ süreci olduğu vurgusunu yapmıştır. PKK ile
yürütülen müzakereleri çözüm süreci olarak değerlendiren Sabah Gazetesi bu
kez ‘barış’ süreci kelimesini kullanması önemlidir. Haberin içeriğinde
olayları

gerçekleştirenlerin

PKK’nın

uyuyan

hücreleri

olduğu

da

belirtildiğinden bu eylemlerin çözüm sürecine yönelik değil ‘barış’ durumuna
yönelik olduğu mesajını vermektedir. Bu haber ile birlikte kullanılan üç kare
resimde Türkiye’nin değişik illerinde meydana gelmiş zarar ve ziyanı
gösteren kareler kullanılmıştır (Şekil 2.23.). Savaş alanına dönmüş sokak
görüntüleri ile yanmış binaların görüntüleri bozulan ‘barış’ durumunu
göstermektedir. Bu resim karelerinin vurguladığı mesajı güçlendirmek içinse
“Vandallar, İstanbul, Diyarbakır, Van, Mardin ve Siirt’te sokakları savaş
alanına çevirdi. Yüzlerce araç ve iş yeri ateşe verilirken bir çok banka
ATM’si ile sayısız iş yerlerinin camı kırıldı. Cadde ve sokak aralarına
kurulan barikatlar, yerinden sökülen trafik ışıkları ve mobese direkleri
milyonlarca liralık zarara yol açtı. Diyarbakır’da okullar 13 Ekim’e kadar tatil
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edildi. Olayların bilançosu ise 23 ölü, 18 yaralı…” ibaresini kullanmıştır.
Haberin içeriğinde ise hükümetin çözüm sürecini kurban etmeyeceği vurgusu
yapılarak yaşanan bu kötü olayların sorumluluğu karşı tarafa yıkılarak
hükümet lehine vurgulara devam edilmiştir.
36. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “PKK-KCK’nın Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları” hakkında ki gelişme Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
37. “Bu coğrafyanın en önemli projesi” başlıklı haberde Akil İnsanlar Heyeti ile
Dolmabahçe çalışma ofisinde buluşan Başbakan Davutoğlu’nun gündem ile
ilgili değerlendirmeleri haber olarak yayınlanmıştır (Bu Coğrafyanın En
Önemli Projesi, 2014: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
Başbakan Davutoğlu’nun “Çözüm süreci yerli ve özgün” sözlerinin doğrudan
alıntı yapılarak Başbakan’ın güvenilir kişi olarak sunulduğu tespit edilmiştir.
Başbakan “12 yıl içerisinde çözümün her yöntemini denedik” cümlesini
kullanarak zaman belirtmiştir. Haberin vurgusunu güçlendirmek için sayısal
verilerden yararlanılmıştır. Bu haber ile birlikte Dolmabahçe çalışma ofisinin
bir görüntüsü kullanılmıştır (Şekil 2.24.). Devletin güçlü ve gelişmeleri
kontrol ettiği algısı uyandıran resim karesine Başbakan Davutoğlu’nun resmi
de ilave edilmiştir (Şekil 2.24.). Başbakan Davutoğlu’nun Akil İnsanlar
Heyetine gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunduğu algısı verilen
resimde “Davutoğlu: Dolmabahçe’de ki ofisinde Akil İnsanlar Heyetiyle ilk
kez bir araya geldi” ifadesi kullanılmıştır. Haber detayında Akil İnsanların
toplantıdan memnun ayrıldığı vurgulanmıştır. Haber bütünlüklü olarak
değerlendirildiğinde Sabah Gazetesi çözüm sürecinin hükümetin bakış açısı
ile yürütülmesi gerektiği algısını pekiştirdiği görülmektedir.
38. “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı” başlıklı haberde çözüm süreci
kapsamında Hükümet, HDP ve PKK arasında yürütülen müzakereler ile ilgili
gelişme detayları haber olarak yayınlanmıştır (İmralı: Barış Sürecine Yönelik
Umudum

Arttı,

2014:

24).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde Hükmet, İmralı ve Kandil arsında çözüme yönelik bir
mesajlaşma trafiğinin hükümetin talepleri doğrultusunda örtük alıntı olarak
sunulduğu

görülmüştür.

Hükümet

taleplerini

sayısal

olarak

belirtip

muhataplarına iletmiştir. Haberde Hükümet güvenilir kaynak olarak
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gösterilerek olumlulaştırılmıştır. Haberde resim kullanılmamıştır (Şekil
2.25.). Haberin içeriği dikkate alındığında hükümetin, HDP aracılığı ile
PKK’nın ise Öcalan ve Kandil bağlantıları ile müzakere yürüttüğü
anlaşılmaktadır. Bu müzakere ilişkisinde Abdullah Öcalan’ın yaşanan sürece
‘barış Süreci’ algısı ile baktığı, Hükümet kanadının ise ‘çözüm süreci’ algısı
ile baktığı görülmektedir. Sabah Gazetesinin ise haberi sunarken dikkate
çarpmayacak şekilde sunduğu görülmektedir. Resim kullanılmamış olması,
haberlerin sayfa 24 de verilmesi bunlara örnektir. Sabah Gazetesi haberi
sunuş şekli ile çözüm sürecinde önemli bir aktör olan PKK tarafının inisiyatif
alabilen bir yapıda olduğu gerçeğini gizlemeye çalıştığı veyahut Hükümetin
PKK ile örtülü olarak yürüttüğü müzakereyi ifşa etmediği görülmektedir.
39. “Sınırlarda büyük oyun” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
açıklamaları haber olarak verilmiştir (Sınırlarda Büyük Oyun, 2014: 1).
Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın “bu rastgele bir oyun değil. Kobani eylemleri de büyük oyunun
içinde. Çözüm sürecini engelleme gayretleri de içinde” açıklamasının
doğrudan alıntı yapılarak Cumhurbaşkanının güvenilir bir kişi olarak
sunulduğu tespit edilmiştir. Haber de verilen bilgilerde Hükümet lehine bir
sunum yapıldığı görülmüştür. “Kalleş pusuda üç şehit verdik” başlıklı
haberde Hakkari’de üç askerin şehit edilmesi haber olarak yayınlanmıştır
(Kalleş Pusuda Üç Şehit Verdik, 2014: 1). Haberin girişinde “Hakkari’nin
Yüksekova ilçesinde yürümekte olan 3 askeri yüzleri maskeli 2 kişi arkadan
taradı. Ağır yaralanan Ramazan Gulle, Yunus Yılmaz ve Ramazan Köse
kaldırıldıkları hastanede şehit düştü” ifadelerine yer verilmiştir. Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde haberin sunumunda üç askerin şehit
düşmesi ile ilgili olayın anlatıldığı görülmüştür. Haber kaynağı olarak Genel
Kurmay Başkanlığının dolaylı açıklaması güvenilir bir kayak olarak
gösterilmiştir. Haber de sayısal ifadeler kullanılarak haberin vurgusu
güçlendirilmiştir. Haberde verilen bilgilerde PKK’nın çözüm sürecini
çıkmaza

yönlendiren

olumsuzlaştırılmaktadır.

terörist
‘Günün

bir

örgüt

Haberi’

olduğu
olarak

anlatılarak

yayınlanan

PKK
haberde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde yaşanan gelişmeler ile ilgili yaptığı
değerlendirmelere yer verilmiştir. Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin
Türkiye içerisine Kobani olayları olarak yansıyan kısmını çözüm sürecine
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darbe olarak değerlendirdiği aktarılmaktadır. Bu haberde kullanılan resim
Cumhurbaşkanlığı

uçağında

çekilmiş

bir

fotoğraftır

(Şekil

2.26.).

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beyaz gömlek ve kırmızı kravatla görüldüğü bu
resimde Türkiye devletini temsil ettiği mesajı okunmaktadır. Çevresinde
toplanan çok sayıda ki basın mensubuna gelişmeleri değerlendirdiği haber
yapılmıştır. Resmin uçak içerisinde çekilmiş olmasının bir diğer mesajı ise
yurt dışı ziyaretlerinde dahi Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’de ki gelişmeleri
yakından takip ettiği

algısın oluşturulmak

istenmesidir. Bu algıyı

güçlendirmek içinse resim karesine “Estonya dönüşü uçaktaki gazetecilere
gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK ve
siyasi uzantısı siyasi parti Türkiye’de barış istemiyor. Ülkede kaos ve gerilim
yaratmak istiyor” ifadesi kullanılmıştır. Haberin tamamı bütünlüklü olarak
değerlendirildiğinde Hükümet kanadını temsilen çözüm sürecinde önemli bir
aktör olan Cumhurbaşkanının PKK ve Kürt Siyasetinin temsilcisi HDP’ye
güvensizlik duyduğu mesajı vermektedir. Ancak haberin içeriğinde
hükümetin çözüm sürecine koyduğu katkıdan da bahsedilerek bu süreçte
olumlu katkının hükümet tarafından atılan adımlarla yürüdüğü vurgusu da
yapılarak hükümetin politikalarına olumlu yaklaşan bir haber yayınlanmıştır.
Haberin hemen alt kısmında ise çözüm süreci, ile ilgili önemli bir gelişmeye
daha yer verilmektedir. “Kalleş pusuda üç şehit verdik” başlıklı bu haberde
çözüm süreci ile birlikte başlayan kansız dönemin artık sona erdiği algısını
pekiştirecek bir haber yapılmıştır (Kalleş Pusuda Üç Şehit Verdik, 2014: 1).
Hakkari de üç askerin şehit edildiği olayda saldırıyı yapanlar hakkında bilgi
verilmese de saldırının PKK tarafından yapıldığı izlenimi uyandırılmıştır. Bu
haber ile ilişkili olarak da şehit olan üç askerin resimleri şehit edildikleri
yerdeki çalışmaların arasına serpiştirilerek kullanılmıştır (Şekil 2.26.). Her iki
haber birlikte değerlendirildiğinde hükümet kanadının diğer kanada karşı
yaklaşım tarzında güvensizliğin geliştiği izlenimi haberler de sunulmuştur.
40. “Süreci bitiren biz olmayacağız” başlıklı haberde Hükümetin şiddete
müsaade etmeyeceği açıklaması haber olarak verilmiştir (Süreci Bitiren Biz
Olmayacağız, 2014: 23). Haber girişinde “Çözüm sürecini bitiren tarafın
hükümet olmayacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Arınç: Ama birileri
bizden şiddet olaylarına karşı bir yumuşaklık beklemesin” ifadelerini
kullanmıştır. Başbakan Yardımcısı güvenilir kişi olarak gösterilmiştir.
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Arınç’ın açıklamalarından doğrudan alıntı yapılmıştır. Haberde sunulan
bilgide Hükümetin çözüm sürecine sahip çıkarak halkı korumak için gerekli
tedbirleri alacağı vurgulanarak hükümetin bakış açısıyla bir haber
sunulmuştur. Bu haber ile ilgili kullanılan resimde Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 2. 27.). Başbakan Yardımcısı
Arınç’ın Türk bayrağı önünde açıklama yaparken resmedilmiş bir
fotoğrafının kullanılması yapılan açıklamanın Türk milleti adına yapıldığı
algısını pekiştirmektedir. Elinde tutuğu kalem ile çözüm süreci ile ilgili her
gelişmenin devlet tarafından not edildiği mesajını da vermektedir. Bu resim
karesinde ki duruşu ile Başbakan Yardımcısı Arınç haberin detayında yaptığı
örtülü ikazı destekler bir duruş içerisindedir. Bu haberin hemen altında
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına yer verilerek üç gün önce
şehit edilen askerlerin faillerinin yakalandığı duyurulmaktadır (Hain
Saldırının Failleri Yakalandı, 2014: 23). Başbakan Yardımcısı Arınç’ın
uyarılarını destekler mahiyette sunulan haberde devletin güçlü olduğu,
şiddete bulaşanlara karşı gerekli adli mekanizmasının süratle çalıştırabileceği
mesajı

verilmektedir.

Bu

haber

ile

birlikte

kullanılan

Başbakan

Davutoğlu’nun resminde kararlı bir duruş vardır (Şekil 2. 27.). Habere ilişik
olarak kullanılan diğer bir resim karesi ise saldırı da şehit düşen Şehit Uzman
Çavuş Ramazan Gül’ün cenazesinden bir karedir. Şehit’in gözü yaşlı oğlunun
da resme eklendiği bu ilişikte PKK terör örgütünün çocukları gözü yaşlı
bırakan vahşi bir yapı olduğu kamuoyuna hatırlatılmaktadır. Bu haberin
devamında ise PKK terör örgütünün bomba yapımında kullanılan amonyum
nitrat çaldığı haber de yayınlanmıştır (Terör Örgütü Yarım Ton Amonyum
Nitrat Çaldı, 2014: 23). Bu haberde resim kullanılmamıştır (Şekil 2. 27.).
Ancak sayfanın detayı ile birlikte değerlendirildiğinde PKK’nın şiddeti bir
araç olarak kullanan ve mücadele edilmesi gereken güvenilmez bir yapı
olduğu algısı pekiştirildiği görülmektedir. Sabah Gazetesinin bu haberlerle
Hükümet kanadını destekleyen yayınlar yaptığı tespit edilmiştir.
41. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’nin Halkı tekrardan
sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
42. “Kör nokta suikastı” başlıklı haberde PKK’nın Astsubay Nejdet Aydoğdu’yu
şehit etmesi haber olarak yayınlanmıştır (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29).
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Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Astsubay Nejdet
Aydoğdu’nun şehit olması ile ilgili olayın detaylı aktarıldığı tespit edilmiştir.
Saldırı ile ilgili açıklama yapan Genel Kurmay Başkanlığı güvenilir kaynak
olarak sunulmuştur. Şehidin eşi Esra Aydoğdu ile annesi Selma Aydoğdu;
şehit için düzenlenen törende cenazenin yakın görgü tanığı olarak
yansıtılmıştır. Çözüm süreci ile şiddet olaylarının azaldığını haberlerine
taşıyan Sabah Gazetesinde, haber sunumu açısından bu yaklaşımdan
vazgeçildiği görülmektedir. Haberde ilk kez PKK kampların da eğitilerek
şehirlere yerleştirilen ‘öz savunma’ birliklerinden söz edilmesi PKK’nın
eylem stratejisinde yeni bir boyut kazandığının sinyallerini vermektedir.
Haber ile birlikte kullanılan dört resim vardır (Şekil 2.28.). Birinci resim ana
haberin hemen üst başında yayınlanmıştır. Şehidin cenazesinin askeri kargo
uçağına yüklendiği bu karede şehide ait tabutun Türk bayrağına sarılı bir
şekilde askeri tören mangası tarafından taşındığı görülmektedir. Aynı kare
içerisine yerleştirilen, şehidin eşinin ağlarken yayınlanan bir görüntüsü
bulunmaktadır. Şehit eşinin kendisini kucaklayan bir bayan üsteğmen ile bir
yakınının kolları arasında zorlukla ayakta durabildiği görülmektedir. Aynı
zamanda hamile olduğu belli olan şehit eşinin resmimin altına “Şehit
Astsubay Nejdet Aydoğdu’nun eşi Esra Aydoğdu güçlükle ayakta durabildi.
Hamile olan Aydoğdu’nun ellerini sık sık karnına koyması dikkat çekti”
ifadeleri kullanılarak yaşanılan trajedinin boyutu tüm gerçekliği ile
yansıtılmaya çalışılmıştır. Haberde kullanılan ikinci resim ise olay yerinde
polisin yaptığı araştırmayı gösteren bir karedir. Bu resimle ilgili olarak ise
resme eklenen ibarede “1 yıllık evliydi, Diyarbakır Bağlar’da eşiyle Pazar
alışverişine çıktığı esnada başından vurulan Astsubay Aydoğdu, henüz 1
yıllık evliydi. Aydoğdu’nun eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Saldırının
yapıldığı sokaktaki kameraların Kobani eylemlerinde tahrip edildiği ortaya
çıktı” yazmaktadır. Haberin içeriği ve resme eklenen ifade dikkate
alındığında Sabah Gazetesi, hayatının baharında ve aktif olarak görev
alanında olmadan silahsız bir Astsubayın kalleşçe öldürüldüğünü, karısının
hamile olduğunu vurgulayarak, olay yerinde ki kameraların ise Kobani
olayları esnasında tahrip edildiğini belirterek, PKK’nın bölgede şiddeti geri
getirmeye çalışan bir yapı olduğu algısını uyandırmaktadır. Bu haber ile
birlikte kullanılan üçüncü resim ise Aydoğdu çiftinin birbirlerini kucakladığı
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mutlu bir sahnedir. Bu kare ile Sabah Gazetesi bu mutlu ve genç çiftin yok
edildiği mesajını vermektedir. Dördüncü resim ise şehidin annesinin
resmedildiği bir karedir. Şehit annesinin resminin yayınlanması ile anaların
tekrardan PKK yüzünden ağlamaya başladığı vurgulanmaktadır.
43. “Çözüm için sürece format atılıyor” başlıklı haberde çözüm sürecinde
Hükümet kanadının, yaşanan şiddet olayları nedeniyle politika değişikliğine
gideceğinin duyurulması haber olarak yayınlanmıştır (Çözüm İçin Sürece
Format Atılıyor, 2014: 23). Haber girişinde, “Bakan Eker yeni dönemin
kodlarını

Sabah’a

açıkladı:

HDP,

PKK

güdümünde

kalırsa

siyasi

muhataplıktan çıkar. Teröre taviz verilmeyecek, demokratik süreç devam
edecek” ifadeleri kullanılarak Bakan Eker güvenilir kişi olarak gösterilmiştir.
Eker’in yaptığı açıklamalardan doğrudan alıntı yapılmıştır. Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Haberde verilen bilgilerin hükümet
kanadının görüşleri çerçevesinde aktarıldığı ve okuyucunun o yönde
düşünmesi için yönlendirildiği, hükümetin olumlulaştırıldığı tespit edilmiştir.
Çözüm sürecine olumsuz etki eden 6-7 Eylül olayları ve ardından gelen dört
şehit haberi üzerinde Hükümetin çözüm süreci ile ilgili politika değişikliğine
gideceğinin sinyallerinin verildiği bu haberde PKK’nın muhataplıktan
çıkarıldığı, HDP’nin ise PKK çizgisinde siyaset yapmaya devam etmesi
durumunda muhatap olmaktan çıkarılacağı vurgulanmıştır. Bu haber ile
birlikte Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in resmi kullanılmıştır
(Şekil 2.29.). Hükümet adına konu hakkında açıklama yapan Bakan Mehdi
Eker’in elinde tuttuğu kalem ile oynarken yayınlanan resimde yaşanan
gelişmeler ile ilgili tepkili olduğu ifadesi gözlenmektedir. Resme eklenen
“HDP heyeti hükümet kanadı ile görüşmek için randevu beklerken, İmralı’ya
ziyaret konusunda da henüz izin çıkmadı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
İmralı ziyareti konusunda ‘ortalık yakılıp yıkılırken görüşme taleplerini bir
kez daha görüşürüz. Şiddet devam ederse tavrımız farklı olur’ demişti”
ifadesi eklenmiştir. Haberin detayı resim ile birlikte irdelendiğinde hükümet
kanadının ortak bir fikir birliği içerisinde sürecin farklı bir yolda devam
edeceğinin sinyallerini verilmektedir. Sabah Gazetesi tarafından yayınlanan
bu haberde, HDP-PKK tarafının konu hakkında ki değerlendirmelerine yer
verilmemiştir.
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44. “Önce kamu düzeni ve tam eylemsizlik” başlıklı haberde Hükümet ile HDP
tarafının çözüm sürecinin yeni olgularını görüşmesi ile ilgili habere yer
verilmiştir (Önce Kamu Düzeni Ve Tam Eylemsizlik, 2014: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde HDP’li Pervin Buldan ile Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamalarına örtük alıntı yapılarak yer
verildiği görülmüştür. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan güvenilir kişi
olarak sunulmuştur. Haberde hükümet görüşlerinin baskın olarak sunulduğu
tespit edilmiştir. Bu haber ile kullanılan resimde Bakan Yalçın Akdoğan ile
HDP heyetinin resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.30.). Resimde dikkati çeken
Bakan Yalçın Akdoğan’ın sağ elini HDP heyetine doğru uzatmış olmasıdır.
HDP heyetinde bulunan ve resim karesine giren Pervin Buldan, Sırrı Süreyya
Önder ve İdris Baluken’in kendilerine uzatılan ele sadece baktıklarıdır. Sabah
Gazetesinin yayınladığı bu fotoğraf karesi ve haberin içeriği birlikte
değerlendirildiğinde Hükümetin her şeye rağmen çözüm süreci için elini karşı
tarafa uzattığı ancak HDP heyetinin bu eli tutmak için istekli görünmediği
mesajı verilmektedir.
45. “İki yalanlama” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarına yer
verilmiştir (İki Yalanlama, 2014: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarından doğrudan
alıntı yapılarak Başbakan’ın güvenilir kişi olarak sunulduğu tespit edilmiştir.
Haberde sayısal ifadeler de kullanılmıştır. Bu haber ile ilgili kullanılan
resimde Başbakan Davutoğlu’nun uçakta olduğu görülmektedir (Şekil 2. 31.).
Kendisine eşlik eden basın heyetine gündemi değerlendirildiği belirtilen
ifadeler ile sunulan resimde, Başbakanın kendinden emin bir duruş sergilediği
görülmektedir. Ayrıca açıklama yaptığı masanın üzerinde yerleştirilen kırmızı
beyaz karanfillerle Türk milletini temsil ettiği pekiştirilmektedir.
46. “Çözümde karşılıklı adımlar hızlanacak” başlıklı haberde Selahattin
Demirtaş’ın süreç ile ilgili önerileri haber olarak yayınlanmıştır. Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarının
dolaylı olarak aktarıldığı bu açıklamaların detaylandırılmadığı görülmüştür.
Selahattin

Demirtaş’ın

açıklamalarının

aksine

haberin

sunuluşunda

Hükümet’in görüşlerine de örtük alıntı olarak yer verilerek haberin Hükümet
lehine olumlulaştırılarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu haber ile ilgili
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olarak da Sabah Gazetesi resim kullanmayarak haberi ikincil bir haber
konumuna sokmayı yeğlemiştir (Şekil 2.32.).
47. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “CHP Genel Başkanının
Diyarbakır ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Silahlara veda Nevruz’da” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın Nevruz
2015’e yönelik mesajı, haber olarak yayınlanmıştır (Silahlara Veda
Nevruz’da, 2014: 1). Haber girişinde “İmralı’da silahsızlanma takvimi, 4-5 ay
sonra çözüme ulaşılabilir” ifadeleri ile kullanılmıştır. Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın açıklamasına atıfta
bulunulsa da açıklama dolaylı olarak kullanılmıştır. Haber girişinde zaman
kavramının kullanılarak haberin güçlendirildiği görülmüştür. Haberin
hükümet lehine bir sunum ile yönlendirildiği tespit edilmiştir. 6-7 Eylül
olaylarının

yaşanması

üzerine

çözüm

sürecinde

bir

durgunluğun

yaşanmasının ardından, 1 Aralık 2014 itibarı ile çözüm sürecinde tekrardan
hareketliliğin yaşandığı görülmektedir. Hükümetin son dönemlerde ortaya
koydu tavır ile çözüm sürecinin PKK tarafının silahları bırakması koşuluna
bağlandığı anlaşılmaktadır. 1 Aralık 2014 tarihinde, HDP’e heyetinin
İmralı’dan getirdiği mesaj bu yönde olumlu bir gelişmeye işaret etmektedir.
Sabah Gazetesinin izlediği haber politikası içerisinde İmralı’nın sesine pek
yer verilmese de Hükümetin taleplerine onay veren, veyahut boyun eğdiği
izlenimi veren Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına geniş yer verilmiştir.
Abdullah Öcalan’ın 2015 Nevruz’unda silahlara veda edilebileceği mesajını
vermiş olması Sabah Gazetesi tarafından haber manşetine taşınmıştır. Ayrıca
haber 20. sayfada geniş bir yer bulmuştur. Haberin detayında silah bırakma
sürecinin Kandil ile görüşüleceğine yer verilmiştir (Silahlara Veda Baharda,
2014: 20). Bu haberin sunumunda sayfa 20 de iki resim kullanılmıştır (Şekil
2.33.b.). Birinci resimde Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya Önder
başkanlığında, Pervin Buldan ve İdris Baluken yer almaktadır. Yaptıkları
açıklamayı teyit edici şekilde basına demeç verdikleri bir karede
yayınlanmışlardır. İkinci resim ise arazide yürüyen ve silah taşıyan
PKK’lıların görüntüsüdür. Resim karesinde öne çıkan detay resmin
siyahlatılmış veyahut gölgelendirilmiş olarak yayınlanmasıdır. Resmin bu
şekilde karartılması ile PKK’nın silahlı güçlerinin artık tarihin sayfalarında
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kalan eski bir anı olduğu izlenimi yaratılmak istenmiştir. Bu haberi Sabah
Gazetesi açısından öne çıkaran önemli unsur PKK-HDP kanadının
açıklamalarına geniş yer vermesidir. Genel itibarı ile PKK-HDP kanadının
açıklamalarına yer vermeyen aksine bu tarafı itibarsızlaştıran haberler yapan
gazetenin bu haberi öne çıkarmasında da ince bir detay yatmaktadır. Yukarda
da izah edildiği üzere kopma noktasına gelen müzakereler ile ilgili olarak
Hükümetin ön koşul olarak ortaya koyduğu silahların susması ve şiddet
eylemlerine son verilmesi yönünde ki ısrarının PKK-HDP tarafından kabul
edildiği algısının hakim olmasıdır. Bu haber her ne kadar PKK-HDP kaynaklı
olsa da Hükümet politikasını destekler içeriklere sahip olduğundan öne
çıkarılmıştır. Sabah Gazetesi ayrıca Başbakan Davutoğlu’nun Balıkesir’de
katıldığı bir miting ile ilgili de haberi de manşetlerine taşımıştır (Türk Kürt
Kardeş Ayrımcılık Kalleş, 2014: 1). Parlamento da ki üçüncü büyük parti
olan MHP’nin Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren Başbakan Davutoğlu’nun
MHP’ye Tunceli ili üzerinden yüklendiği konu edilmiştir. Türkler ve
Kürtlerin kardeş olduğu vurgusu öne çıkarılmıştır. Bu haber ile ilgili olarak
kullanılan resimde Başbakan Davutoğlu’nun boynuna astığı şalda PKK
tarafından kullanılan ve Kürt milliyetçiliğinin sembol renkleri haline gelen
Sarı, Kırmız, Yeşil renklerinin öne çıkartıldığı görülmektedir (Şekil 2.33.).
Haberin detayı sayfa 18 de sunulmuştur (Milliyetçiliği Savunan Ayrımcılık
Yapamaz, 2014: 18). Haberin detayında da yine Başbakan Davutoğlu’nun iki
adet resmi öne çıkarılmıştır (Şekil 2.33.a.) Balıkesirde’ki mitingden karelerin
yansıtıldığı resimde Başbakan Davutoğlu’nun boynunda ki şal dikkat
çekmeye devam etmektedir. Her ne kadar

şal içerisinde farklı renkler

bulunsa da haberin detayında vurgulanan Türk-Kürt kardeşliği ile birlikte bu
şal beraber okunduğunda Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürercinde ki
sıkıntıların aşılmış olmasından ve yeni bir ivme ile gelişmelerin
şekillenmesinden duyduğu memnuniyet ile karşı tarafa mesaj verdiği
anlaşılmaktadır.
49. “Kandil’de silah bırakma zirvesi” başlıklı haberde silahların bırakılması
yönünde izlenecek görüşme süreci haritası hakkında ki gelişmeler haber
olarak yayınlanmıştır (Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17). Haber
girişinde “çözüm süreci takvimi yeniden işlemeye başladı. HDP heyeti MİT
ve Hükümet yetkilileri ile görüşüp Kandil’e gidecek ifadeleri kullanılmıştır”.
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Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde MİT ve Hükümet
yetkilileri güvenilir resmi kurum olarak sunularak örtük alıntı yapıldığı tespit
edilmiştir. Haberin verdiği bilgiler değerlendirildiğinde haberin hükümet
politikaları çerçevesinde hazırlandığı görülmüştür. Haberde öne çıkan ana
tema çözüm süreci görüşmelerinin hükümetin talep ettiği koşullar çizgisinde
yeniden yapılandırılmış olmasıdır. Bu unsur dikkate alındığında haber
kaynağı olarak her ne kadar Sırrı Süreyya Önder’in açıklamalarına yer verilse
de aslında hükümet politikasının başarısı vurgulanmaktadır. Haberin kaleme
alınış şekli dikkate alındığında PKK-HDP-Kandil tarafına karşı hükümetin
bir belirleyici ağırlık kazandığı algısı uyandırılmaktadır. Bu haberi önemli
kılan diğer bir unsur ise MİT aracılığı ile ilk kez Kandil’de bir doğrudan
müzakerenin yapılacak olduğunun duyurulmasıdır. Haberde ana haberi
çevreleyen dört adet resim kullanılmıştır (Şekil 2.34.). Bu dört resmin
tamamın da PKK mensuplarının silahlı kişiler olduğu görülmektedir. Ancak
resimlerin tamamı siyah renk içerisinde sunulmuştur. Resimlerin siyah renge
dönüştürülerek basılmasında iki anlama ulaşmak mümkündür. Bunlardan
birincisi PKK silahlı unsurlarının karanlık yüzünün simgelenmesidir. Diğeri
ise haberin içeriği ile birlikte ortaya çıkan anlamdır. PKK’nın silah
bırakmasından söz eden haber yakın bir gelecekte silahlı PKK unsurlarının
karanlığa gömüleceği algısının yaratılmasıdır.
50. “İmralı taslağına “öncelik” ayarı” başlıklı haberde İmralı heyeti ile Başbakan
Davutoğlu başkanlığında yürütülen çözüm süreci hakkında ki toplantı haber
olarak yayınlanmıştır. Haberin metninde Abdullah Öcalan’ın Hatip Dicle’yi
silahların bırakılması konusunda yetkilendirdiği bilgisi dolaylı alıntı olarak
sunulmuştur (İmralı Taslağına Öncelik Ayarı, 2014: 20). Haber, haber
retoriği

açısından

değerlendirildiğinde

Başbakan

Yardımcısı

Yalçın

Akdoğan’ın da süreçle ilgili görüşlerine yer verilerek hükümet kanadı
güvenilir kurum olarak sunulmuştur. Haberde öne çıkan Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak Hükümetin üzerinde
hassasiyetle durduğu ‘asayiş ve çekilme’ konularında ki tavrıdır. Bu haber ile
birlikte Hükümet kanadı ile görüşen İmralı heyetinin resmi kullanılmıştır
(Şekil 2.35.). Resim karesinde Sırrı Süreyya Önder, Hatip Dicle, Pervin
Buldan ve İdris Baluken görünmektedir. İmralı heyetinin Hükümetin talepleri
ile hem fikir olmadıkları kısa cümlelerle Sabah Gazetesinde aktarılmıştır.
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Yayınlanan resim karesinde de, İmralı heyetinin de bulunan HDP’lilerin
Hükümet ile aynı görüşte olmadıklarının ifadeleri yüzlerine yansımıştır.
Özellikle Pervin Buldan’ın iki elini kavuşturarak yere bakıyor olması moral
bozukluğunu simgeleyen bir görüntüdür.
51. “Demirtaş’ın sokak çağrısına siyaset sert tepki gösterdi: Sokağa çağırmak
kabul edilemez” başlıklı haberde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Sokağa Çağırmak Kabul Edilemez,
2014: 23). Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Atalay: Vatandaşı, milleti
sokağa çağırmak kabul edilemez. Bunlar yine eski alışkanlıklardır. Siyaseti
şiddetin gölgesinde yürütme heveslerinin tezahürleridir ifadeleri haber girişi
olarak kullanılmıştır. Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
Başkan Yardımcısı Beşir Atalay’ın açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak
güvenilir kişi olarak sunulduğu tespit edilmiştir. Hükümet adına konuşan Ak
Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay’ın sert bir üslupla Selahattin
Demirtaş’ı eleştirdiğine vurgu yapılmıştır. Bu haber ile birlikte HDP tarafı bir
kez daha şiddeti bir araç olarak kullanan bir parti olarak sunulmuştur. Bu
haber ile birlikte kullanılan resimde Ak Parti Genel Merkezinde açıklamalara
cevap veren Beşir Atalay’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 2.36.). Beşir Atalay’ın
resminin önüne de Türk Bayrağı yerleştirilerek Türk milletini temsil eden
tarafın Ak Parti ve Hükümet olduğu algısı da yaratılmıştır.
52. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Cemil Bayık’ın silah
bırakmak ölüm demektir” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
53. “Silahsız Siyasetin ışıkları göründü” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile HDP heyetinin görüşmesi hakkında bilgi örtük alıntı
olarak yayınlanmıştır (Silahsız Siyasetin Işıkları Göründü, 2014: 1). Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde haberde sunulan bilgilerin
hükümetin çözüm sürecinde ki yaklaşımı yönünde sunulduğu tespit
edilmiştir. İki ayrı sayfada ve iki konu altında verilen haberlerin içeriği
incelendiğinde Hükümet kanadının çözüm süreci ile ilgili olumlu mesajlar
verdiği görülmektedir. HDP heyetinin de sözlerine yer veren gazete haberin
sunuluş şeklinde HDP’nin hükümet ile hem fikir olduğu izlenimi yansıtmıştır.
Hem birinci sayfada (Şekil 2.37.) hem de 22 sayfa da (Şekil 2.37.a.)
haberlerle ilgili kullanılan resimler aynıdır. Başbakan Davutoğlu’nun
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açıklamalarının yer aldığı haberde Başbakan’ın tek kare resmi yayınlanmıştır.
Muhataplarına iki elini kullanarak detaylı bir izah yaptığı görülmektedir,
resimde ki gülümseyen yüzü haberin içeriği ile uyumludur. Davutoğlu’nun
resminde verdiği mesaj haberin içeriğindeki olumlu atmosferi yansıtmaktadır.
HDP heyeti ile görüşen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın resmi de
haber de kullanılan resimler arasındadır. Elleri ile madde madde bir şeyleri
saydığı izlenimi uyandırmaktadır. Resim karesinde Yalçın Akdoğan’ın ciddi
duruşu dikkat çekicidir. Haberin HDP heyeti ile görüştüğünü konu aldığı
düşünüldüğünde Yalçın Akdoğan’ın HDP’yi çözüm sürecinde hükümetin
istediği çizgiye çektiği algısı uyandırdığı görülmektedir. Bu haber ile birlikte
kullanılan diğer resim ise Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın resmidir.
HDP heyetini temsilen yayınlanan resimde Sırrı Süreyya Önderin süreç ile
ilgili yaptığı açıklama aktarılmaktadır. Resmin içeriğinde öne çıkan önemli
bir unsur ise Pervin Buldan’ın duruşu ve yüz mimikleridir. İki elini göğsüne
kavuşturan

Pervin

Buldan’ın

dudaklarını

büzüştürmüş

olmasından

memnuniyetsiz bir ruh hali içerisinde olduğu ancak hükümetin taleplerine
boyun eğdiği mesajı okunmaktadır.
54. “Çözüm sürecinde rotayı millet çizer” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti ve açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014: 26). Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın: “Toplumun kabul etmeyeceği herhangi bir adımı atmayacağız.
Rotayı millet çizer” ifadeleri doğrudan alıntı yapılarak yayınlandığı
görülmüştür. Yalçın Akdoğan güvenilir kaynak olarak sunulmuştur. Haberin
içeriğine bakıldığında Sabah Gazetesinin öne çıkardığı unsur Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın süreç ile ilgili olarak Şanlıurfa’dan yaptığı
açıklamalardır.

Sürecin

hükümetin

çizgisinde

yürütüleceği

vurgusu

yapılmıştır. Bu vurguya da paralel olarak Kandil’in şiddetten uzaklaşması
kapsamında hükümetin koyduğu ön koşulu kabullendiği algısını yaratacak
olan içerikler eklenmiştir. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın boynuna astığı poşu ile yayınlanmış bir resmi
kullanılmıştır (Şekil 2.38.).Akdoğan’ın kucağına aldığı Şanlıurfalı bir bebekle
bölge halkı ile birlikte olduklarının mesajını vermektedir. Ayrıca resimde ki
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gülümseyen ifadesi dikkate alındığında devletin bölgeyi, bölge halkının
değerlerine önem vererek sevgi ile kucakladığı mesajı da verilmektedir.
55. “Karanlık ele dikkat” başlıklı haberde Hüda-Par Partisi mensubu üç kişinin
öldürülmesi ile ilgili olay haber olarak yayınlanmıştır (Karanlık Ele Dikkat,
2014: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde öldürülme
olayının detaylı bir şekilde aktarıldığı tespit edilmiştir. Haber girişinde
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan: “Ne zaman sonuca, çözüme yaklaşsak
hep bir karanlık el devreye girdi” ifadeleri kullanılarak Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğandan doğrudan alıntı yapılarak Yalçın Akdoğan güvenilir kişi
olarak sunuluştur. Çözüm sürecinde şiddetten uzaklaşma çabalarının sarf
edildiği günlerde yaşanan bu gelişme güven ortamına bir kez daha zarar
vermiştir. Haberi manşete taşıyan Sabah Gazetesi haber ile ilgili iki resim
kullanmıştır (Şekil 2.39.). Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın elinde
mikrofon tutarken yayınlanan resminde ki ifadesi öne çıkan bir vurgudur.
Haber ile birlikte kullanılan diğer resimde yaşanan olaylara müdahale eden
polis özel harekatın uzaktan çekilmiş bir resmi bulunmaktadır (Şekil 2.39.).
Bu resim karesine eklenen ifadede “Birileri Cizre’yi karıştırıyor. Cizre’de bir
PKK’lının cenazesine katılan teröristler gece silahlarla Huda-Par’lıların
evlerine saldırdı. 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı” denilmiştir. Sabah Gazetesi bu
haber ile PKK’nın şiddet unsurunu kullanan bir yapı olduğunu öne
çıkartmıştır.
56. “Paralelcilerin Cizre Fitnesi” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun
Cizre’de yaşanan olaylar ile Paralel Yapı arasında kurduğu ilişki haber olarak
yayınlanmıştır (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde Başbakan’ın açıklamaları doğrudan alıntı
yapılarak sunulduğu görülmüştür. Başbakan güvenilir kişi olarak lanse
edilmiştir. Haberin verdiği bilgiler dikkate alındığında Sabah Gazetesinin
okuyucuyu gündemi değerlendirirken Hükümetin görüşü çerçevesinde
değerlendirme yapmaya yönlendirdiği görülmektedir. Yaşanan olayları
hükümetin mücadele alanı olarak gördüğü ve Paralel yapı olarak
nitelendirdiği organizasyon ile ilişkilendirdiği tespit edilmiştir. Bu haber ile
birlikte kullanılan resimde Cizre’de çıkan olayların yarattığı tahribat
gösterilmektedir (Şekil 2.40.). Bu resim karesinin üzerine de Başbakan
Davutolu’nun resmi yerleştirilmiştir. Haberin resmi Başbakan’ın mesajı ile
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birlikte değerlendirildiğinde halkı selamlayan Başbakan’ın güçlü ve karalı
duruşu ile endişe edilecek bir şey yok her şey kontrol altında mesajı verdiği
izlenimi uyandırmaktadır.
Sabah Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan haberlerde haberlerin retoriği:
1. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan’nın af talebi yok açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “Cizre’de İzinsiz gösteri” başlıklı haberde Cizre’de izinsiz gösteri esnasında
12 yaşında ki bir çocuğun öldürülmesi ile ilgili haber yayınlanmıştır
(Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde

Cizre

de

yaşanan

olayın

aktarıldığı,

Polis

açıklamalarının güvenilir kaynak olarak sunulduğu, sayı kullanıldığı, İçişleri
Bakanı Efkan Ala’nın açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak kullanıldığı,
Efkan Ala’nın güvenilir kişi olarak sunulduğu, HDP Eşbaşkanı Hatip
Dicle’nin de açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak yorumsuz olarak
yayınlandığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi, eylemi yapan grubun içeriği
ile ilgili bilgi vermemektedir. Hatip Dicle’nin “çözüm sürecini engellemek
isteyen Paralel” açılaması dikkat çekicidir. Bu açıklama Hükümet politikaları
ile uyumlu olduğundan Sabah Gazetesi tarafından kullanılmıştır. Haberin ana
içeriğine uygun olarak kullanılan resimde yüzleri maskeli göstericilerin iş
araçları ile yolları kapattıkları görülmektedir (Şekil 3.1.).
3. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015 de ki görüşmesi”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “23 Ocak 2015’de Kadil ile
HDP heyetinin görüşmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Hükümetin 6-7 Ekim 2014
olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri” Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
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6. “Çözüm sürecinde yakında güzel şeyler olacak” başlıklı haberde Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Çözüm
Sürecinde Yakında Güzel Şeyler Olacak, 2015: 21). Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın “Önümüzdeki günlerde, haftalarda güzel şeyler olacağını
düşünüyorum” açıklaması haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
doğrudan alıntı yapıldığı görülmüştür. Yalçın Akdoğan güvenilir kişi olarak
sunulmuştur. Zaman kavramlarına haberin metninde yer verilmiştir. Haber
de resim kullanılmamıştır (Şekil 3.2.). Haberin 21 sayfadan verilmiş olması
resim kullanılmadan yayınlanması Sabah Gazetesinin çözüm süreci ile ilgili
haberleri ikinci plana ittiği izlenimi uyandırmaktadır.
7. “Tarih’i çağrı Nevruz’da” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinin görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Tarihi
Çağrı

Nevruz’da,

değerlendirildiğinde

2015:
İmralı

22).
heyeti

Haber,
ile

haber

görüşen

retoriği
Yalçın

açısından
Akdoğan’ın

değerlendirilmelerinin haberde yer aldığı tespit ediliştir. Abdullah Öcalan’ın
açıklamalarına örtük alıntı olarak atıfta bulunulsa da; Öcalan’ın veyahut
İmralı heyetinin açıklamalarına doğrudan yer verilmeyerek haberde sunulan
bilgi hükümetin bakış açısı ile habere yansıtılmıştır. Başbakan Yardımcısı
Yalçın

Akdoğan

güvenilir

kişi

olarak

gösterilerek

hükümet

olumlulaştırılmıştır. Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinden Sırrı Süreyya’nın çözüm sürecinde, müzakere
sürecinin işeyişi hakkında konuştukları anlaşılmaktadır. Haber, PKK’nın
silahlara Nevruz 2015 tarihinde veda edebileceği vurgusu ile olumlu bir
şekilde sunulsa da; HDP heyetinin İç Güvenlik Yasa Tasarısının geri
çekilmesini, sürecin ilerlemesi için koşul olarak masaya taşıdığı bilgisini de
içermektedir. Haber ile birlikte kullanılan resimde sırtları dönük PKK silahlı
güçlerinin resimleri görülmektedir (Şekil 3.3.). Bu resim ve haberin silahlara
veda yönünde öne çıkarılan olumlu tarafı dikkate alındığında PKK’nın
silahlarını alıp gitmek üzere olduğu algısının uyandırıldığı görülmektedir.
8. “Çözümde tarihi viraj: Silahlar susuyor” başlıklı haberde HDP heyeti ile
Kandil arasında yapılacak olan görüşmeler ile ilgili Hükümetin beklentileri
haber olarak yayınlanmıştır (Silahlar Susuyor, 2015: 28). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde haberin sunumunda Hükümetin
yaklaşımları örtük alıntı olarak öne çıkarılarak haberin, okuyucuyu
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hükümetin görüşleri doğrultusunda yönlendirildiği tespit edilmiştir. Sayfa 28
den yayınlanan haberin içeriğinde Kandil ile görüşmeye giden HDP
heyetinin silahların susması yönünde mesajla dönmesi beklenmektedir.
Olumlu temenniler ile kaleme alınmış haberde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın açıklamaları referans alınmıştır. Haber ile ilgili olarak resim
kullanılmamıştır (Şekil 3.4.).
9. “Eve dönüş için bahar takvimi” başlıklı haberde Hükümet kanadının silahları
bırakma çağrısı beklentisi ve ardından atılacak demokratik düzenlemeler ile
ilgili adımların aşamaları ile ilgili haber yayınlanmıştır (Eve Dönüş İçin
Bahar

Takvimi,

2015:

1).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde hükümet açıklamalarını Cumhurbaşkanının beklentileri
üzerine şekillendirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından
dolaylı alıntı yapılarak Cumhurbaşkanı güvenilir kişi olarak sunulmuştur.
Haber

metninde

verilen

bilgiler

hükümet

kanadının

politikaları

doğrultusundadır. Haberin içeriği ise “Silahlar aradan çıkıyor, siyaset
devreye giriyor: Eve Dönüş’te bahar takvimi” başlığı altında sayfa 20’de
yayınlanmıştır (Eve Dönüş’te Bahar Takvimi, 2015: 20) . Haber
incelendiğinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve de
Hükümet kanadının demokratik atılımlar ile süreci tamamlamak için Kandilİmralı-HDP tarafından silahlara veda ile ilgili çağrıyı bekledikleri
vurgulanmaktadır. Haber Kandil ile görüşen HDP heyetinin Kandil’den
olumlu mesaj getirdiği yönünde sunulmuştur. Sürecin Hükümetin dikte ettiği
şekilde ilerlemesi gerektiği vurgusu haberde öne çıkmaktadır. Haberin
içeriğine uygun olarak kullanılan resimde sırtları dönük dört PKK’lının
ileriye doğru bakarken çekilmiş bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 3.5.a.).
Resim haberin detayı ile birlikte okunduğunda, bu PKK’lıların habere uygun
bir şekilde Türkiye’ye dönmek için olumlu bir haberi beklediklerini
düşündürmektedir.
10. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Davutoğlu’nun:
Çözüm süreci Kritik aşamada açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan Şartlı silah bırakma çağrısı yaptı açıklaması” Sabah Gazetesi
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tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
12. “Düşmanlığımızdan Korkun” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Düşmanlığımızdan Korkun, 2015:
20). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın “kimse Türkiye’nin düşmanlığını kazanmak
istemesin” açıklamasının doğrudan alıntı yapılarak kullanıldığı tespit
edilmiştir. Arınç güvenilir kişi olarak sunulmuştur. Haberin sunumundan
Sabah Gazetesinin süreç ile ilgili olarak kamuoyunu hükümet politikaları
doğrultusunda yönlendirdiği tespit edilmiştir. Gündemin ana konusu
Türkiye’nin yaptığı Şah-Fırat operasyonu ile ilgilidir. Ancak Arınç’ın
söylemleri arasında çözüm süreci açısından önem arz eden konulara da
değinildiği tespit edilmiştir. “Kandil’in silah bırakma konusunda engel
çıkardığı Arınç’ın açıklamalarında yer bulmuştur. Haber ile ilgili olarak
yayınlanan resimde Bülent Arınç’ın Başbakanlıkta çekilmiş bir resmi
yayınlamıştır (Şekil 3.6.). Haberin içeriğine uygun olarak elini tehditkar bir
tarzda ileri doğru uzattığı bir kare kullanılmıştır. Bu haberde her ne kadar
çözüm sürecinde yaşanan tıkınmadan üstü kapalı olarak bahsedilse bu
tıkanıklığın üstü örtülü olarak yayınladığı görülmektedir.
13. “Çözüm süreci toplantısında PKK’ya tarihi çağrı çıktı: Silah bırak, şimdi
barış zamanı” başlıklı haberde çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah
Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapması yayınlanmıştır (Silahı
Bırak Şimdi Barış Zamanı, 2015: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın açıklamalarını İmralı heyetinden
Sırrı Süreyya Önder tarafından dolaylı alıntı yapılarak yayınlandığı
görülmüştür. Açıklamaların Dolmabahçe de ki Başbakanlık ofisinde
yapılmış olması habere ayrı bir sunum kazandırmaktadır. Yapılan açıklama
Hükümet kanadı ile İmralı arasında varılmış bir mutabakat olarak
sunulmuştur. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın da açıklamalarına yer
verilerek

açıklamalara

güvenirlik

kazandırılmıştır.

Haberin

metni

incelendiğinde iki eşit tarafın vardığı bir anlaşma izlenimi oluşturulmuştur.
Sabah Gazetesi, on bir değişik başlık altında ve dört değişik sayfasında
konuyu değişik aktörlerin açıklamaları ile ele almıştır. Haberin duyurulduğu
ana başlık “Çözüm süreci toplantısında PKK’ya tarihi çağrı çıktı: Silah bırak
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şimdi barış zamanı”

şeklinde yayınlanmıştır (Silahı Bırak Şimdi Barış

Zamanı, 2015: 1). HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı Nihat Akdoğan
arasında Dolmabahçe de ki çalışma ofisinde yapılan toplantının ardından
duyuruyu HDP’li Sırrı Süreyya Önder yapmıştır. Sabah Gazetesinin ‘çözüm
süreci’ yerine ‘barış zamanı’ vurgusu yapması önemlidir. Bu vurgu ile HDP
tarafından sürece takılan isimlendirmeye yakınlaşmıştır. Ayrıca bu süreçteki
geçmiş haberlerde yaptığı gibi HDP tarafından gelen açıklamaları
karatmamıştır. Bu yaklaşım Sabah Gazetesinin olaya tarafsız yaklaştığı
izlenimi yaratsa da açıklamanın içeriği dikkate alındığında HDP ve Abdullah
Öcalan tarafının aslında Hükümetin talep ettiği noktaya çekilerek Hükümetin
arzu ettiği şekilde sürece katkı kaymaya başlamasının da mesajıdır. Haberin
birinci sayfadan verilen kısmında İmralı heyeti ile hükümet kanadından
bakanların tokalaşmak için bir birleriyle yarıştığı bir resim karesi
kullanılmıştır (Şekil 3.7.). Her iki tarafında yüzünde ki gülümseme dikkat
çekicidir. Haberin içeriğini destekler mahiyette ümitleri yükselten bir
karedir. Haberin devamı ise sayfa 22 de verilmiştir (Barışa Bir Adım Daha,
2015: 22). Bu haberle de ilgili olarak yayınlanan resimde İmralı heyeti ve
hükümet heyetinin toplantı halinde ki resmi kullanılmıştır (Şekil 3.7.a.).
Resim karesinde Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan’ın Kandile
yollayacağı beyanatı okurken görülmektedir. Bu resmi destekler mahiyette
de resim karesine “Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından silahların
bırakılması için yapılan çağrıyı HDP’li Sırrı Süreyya Önder yaptı” ifadesi
kullanılmıştır. Haberin detayında Başbakan Yardımcısı Nihat Akdoğan’ın da
olumlu mesajlar verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca haberde çözüm sürecinde
silahların bırakılmasının ardından hükümetin gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği
10 maddelik demokratikleşeme aşamasından da söz edilmektedir. Resim
karesinin verdiği diğer mesaj ise toplantıya katılanların oturdukları
konumlarında gizlidir (Şekil 3.7.a.). Görüşmenin yapıldığı salonda Başbakan
Yardımcısı Nihat Akdoğan katılımcıların tümüne göre merkezi bir konumda
oturmaktadır ve lider olduğu izlenimi taşımaktadır. HDP heyeti ise
çevresinde toplanmıştır. Başbakan Yardımcısı Akdoğan’ın Türk bayrakları
arasında ki bu duruşu resme bakanlara “HDP’liler hükümetin taleplerine
boyun eğdiler” mesajını vermektedir. Sabah Gazetesinin birinci sayfadan
verdiği konu ile ilgili ikinci haber “Çağrılar güzel şimdi sıra uygulamada”
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başlığı altında verilmiştir (Çağrılar Güzel Şimdi Sıra Uygulamada, 2015: 1).
Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın

gelişmeler

ile

ilgili

değerlendirmesini konu alan haberde Cumhurbaşkanı’nın ön profilden bir
resmi

yayınlanmıştır

(Şekil

3.7.).

Haberin

içeriği

incelendiğinde

Cumhurbaşkanı’nın gelişmeleri olumlu karşılamakla birlikte yaşanan bu
olumlu havaya temkinli yaklaştığı anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın
endişelerini teyit edercesine haberde kullanılan resme “Cumhurbaşkanı
Erdoğan Suudi Arabistan’a giderken, silah bırakma çağrısına net mesaj
verdi: Tabii çağrılar güzeldir asıl olan uygulamadır. İki maymun oynanıyor.
Acaba bu uygulama araziye ne kadar yansıyacaktır? Bundan önce maalesef
yansımadı. Temennim odur ki açıklamaların arkasında durulur. Heyet ile
Demirtaş’ın açıklamaları farklı. Burada iki maymun oynanıyor” ifadesi
eklenmiştir.

Haberin

Cumhurbaşkanı

23.

Erdoğan’ın

Sayfa
resmi

da

verilen
tek

kare

devamında
olarak

ise

yine

kullanılarak

Cumhurbaşkanı’nın endişelerine yer veren bir haber yapılmıştır (Önemli
Olan Uygulamadır, 2015: 23). Dolmabahçe görüşmesi ile ilgili olarak
yapılan bir diğer haber ise “Darbe gitti, çözüm geldi” başlığı altında yine
birinci sayfada yayınlanan Başbakan Davutoğlu’nun süreç ile ilgili
değerlendirmeleridir (Darbe Gitti Çözüm Geldi, 2015: 1). Ak Parti Gençlik
Kolları Toplantısında yaptığı bu değerlendirme ile ilgili olarak Başbakan’ın
gülümseyen bir ifade ile halkı selamlarken resmedilmiş bir pozu
yayınlanmıştır (Şekil 3.7.). Haberin devamı ise sayfa 24’de yayınlanmıştır
(Şiddetin Dili Son Bulacak,

2015: 24). Başbakanın katıldığı Ak Parti

Gençlik Kolları Toplantısı esnasında gençleri selamlarken yayınlanan bir
resmi bu habere eklenmiştir (Şekil 3.7.c.). Cumhurbaşkanı’na kıyasla
gelişmeleri çok daha olumlu karşılayan Başbakan’ın değerlendirmeleri yeni
bir aşamaya geçildiği vurgusunu taşımaktadır. Dolmabahçe görüşmeleri ile
ilgili olarak Sabah Gazetesi 22 sayfasında süreçte ki diğer aktörlerin
yaklaşımlarını da içeren haberlere yer vermiştir. “Çağrı bölgede olumlu hava
yarattı” başlığı altında yayınlanan haberde bölge halkının gelişmeden
memnun olduğu vurgusu haber yapılmıştır (Çağrı Bölgede Olumlu Hava
Yarattı, 2015: 22). Sivil Toplum Örgütlerinin açıklamalarına yer verilen
haberde Diyarbakır’da gelişmeleri televizyondan canlı yayında izleyip takip
eden Diyarbakırlıların resmedildiği bir kare yayınlanmıştır (Şekil 3.7.a.).
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Yaşanan bu gelişme ile ilgili Sabah Gazetesinin sayfa 22’den sunduğu diğer
bir haber ise “Barışı hep birlikte çok istiyoruz” başlığı altında HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarıdır (Barışı Hep Birlikte Çok
İstiyoruz 2015: 22). Demirtaş’ın gelişmeleri olumlu karşıladığı belirtilen
haberde Selahattin Demirtaş’ın küçük bir resmi kullanılmıştır (Şekil 3.7.a.).
“Gözyaşları durursa bölgede dinamizm yaşanacaktır” başlıklı bir diğer
haberde ise Van Ekonomi Zirvesinde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın değerlendirmelerine yer
verilmiştir (Gözyaşları Durursa Bölgede Dinamizm Yaşanacaktır, 2015: 22).
Bu haber ile ilgili olarak da Van Ekonomi Zirvesine katılan bakanların
resimleri yayınlanmıştır (Şekil 3.7.a.). Haberin içeriği değerlendirildiğinde
her iki bakanın da gelişmeleri olumlu yaklaştığı görülmektedir. “Silahları
bırakmak huzur getirecek” başlıklı haberde 22. sayfadan yayınlanmıştır
(Silahları Bırakmak Huzur Getirecek, 2015: 22). CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçtaroğlu’nun konu hakkında ki değerlendirilmesi aktarılmıştır. Sabah
Gazetesinin genel olarak Kılıçtaroğlu’nun değerlendirmelerini haberlerine
yansıtmaması açısından bu haberin yayınlanması dikkat çekicidir. Haberin
içeriği incelendiğinde yaşanan sürece ilişkin Kılıçtaroğlu’nun da olumlu
mesaj verdiği görülmektedir. Sabah Gazetesinin konu ile ilgili olarak
yayınladığı

son haber “Bahçeli açıklamaya ihtiyatlı yaklaştı” başlıklı

haberdir (Bahçeli Açıklamaya İhtiyatlı Yaklaştı, 2015: 22). MHP Genel
Başkanı

Devlet

Bahçeli’nin

değerlendirmelerine

yer

veren

haber

incelendiğinde gelişmelere ihtiyatlı yaklaşan Bahçeli’nin değerlendirme
yapmadan yorum yapmayacağı anlaşılmaktadır. 1 Mart 2015 tarihli Sabah
Gazetesi çözüm süreci bağlamında bir bütün olarak değerlendirildiğinde
gazetenin Dolmabahçe buluşmasını en önemli haber konumuna yükselterek
sürecin hükümetin arzuladığı şekilde sürdürüldüğü algısını pekiştirmek
istemektedir.

Bunun

yanında

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın

temkinli

yaklaşımına da geniş yer ayırarak sürecin gidişatına göre pozisyon alacağının
sinyalleri verilmektedir.
14. “Kandil’in tavrı sürece aykırı” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Kandil’in Tavrı Sürece
Aykırı, 2015: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından doğrudan alıntı yapıldığı
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görülmüştür. Haberin sunumundan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe
mutabakatına temkinli yaklaştığı anlaşılmaktadır. Abdullah Öcalan’ın yaptığı
çağrı, süreç açısından olumlu bir hava yaratsa da, Sabah Gazetesi tarafından
yayınlanan haberlerde temkinli bir yaklaşımın izlerine rastlanmaktadır.
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tabii çağrılar güzeldir, ama asıl olan
uygulamadır”

açıklamasının

doğrudan

alıntı

yapılarak

aktarıldığı

görülmüştür. Haberin metninde sayısal veriler kullanılmıştır. Haberin
sunumunda

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın

karşı

tarafa

güvenmediği

anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesinde, Abdullah
Öcalan’ın açıklamasından memnun olduğu belirtilse de, Kandil, İmralı ve
HDP

arasında

fikir

ayrılıklarının

bulunduğu

öne

çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanı özellikle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın
açıklamalarını tutarsız olduğu vurgusunu öne çıkarması dikkat çekicidir. Bu
haber ile birlikte kullanılan resimde Cumhurbaşkanı’nın Suudi Arabistan’da
yapacağı görüşme için Suudi Arabistan’a giderken uçakta gündemi
gazetecilere değerlendirdiği anlaşılmaktadır (Şekil 3.8.). Resim ile birlikte
kullanılan ifade de “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a giderken
uçakta gazetecilere gündemle ilgili değerlendirmeler yaptı” cümleleri
kullanılmıştır. Cumhurbaşkanı’nın değerlendirmelerine sayfa 20 de ayrıca
yer verilmiştir. “Kandil’in tavrı süreci tehdit ediyor” başlığı altında sayfa 20
de

yayınlanan

haberde

Cumhurbaşkanı’nın

süreç

ile

ilgili

değerlendirmelerine geniş yer verilmiştir (Kandil’in Tavrı Süreci Tehdit
Ediyor, 2015: 20). Haberin içeriğine uyumlu olarak birinci sayfada
kullanılan resim tekrardan kullanılmıştır (Şekil 3.8.a.). Her iki haber başlığı
altında sunulan haberin içeriğinde Cumhurbaşkanı’nın süreç ile ilgili olarak
temkinli olduğu ayrıca taraflara güvenmediği vurgusu ortaya çıkmaktadır.
Cumhurbaşkanı’nın temkinli açıklamalarına rağmen Sabah Gazetesi HDP’li
Pervin Buldan’ın açıklamalarına yer vermiştir. Sabah Gazetesi yayınladığı
“Pervin Buldan: Artık barışa çok yakınız. İşte sürecin 3 adımı” başlıklı haber
altında gündeme ilişkin Pervin Buldan’ın değerlendirmelerine de yer
vermiştir (İşte Sürecin 3 Adımı, 2015: 1). Sabah Gazetesinin genel olarak
PKK-HDP taraflarının açıklamalarına haberlerinde yer vermediği dikkate
alındığında bu açıklamanın Sabah Gazetesi tarafından yayınlanmış olması
önemlidir.

Haberle ilgili olarak Pervin Buldan’a ait küçük bir resim
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kullanılmıştır. Haberin içeriği ile ilgili olarak sayfa 22’de “Buldan: Barışa
çok yakınız” başlığı altında da bir haber yapılmıştır (Buldan Barışa Çok
Yakınız, 2015: 22). Ancak sayfa 22 de yayınlanan haber karatılmış bir PKK
militanının resmi içerisinde yayınlanmıştır (Şekil 3.8.c.). Haberin içeriği her
ne kadar olumlu bir tablo çizse de Sabah Gazetesinin haberi bu tablo
içerisinde sunmuş olması Pervin Buldan ile PKK arasında ki ilişkiyi örtülü
olarak ortaya koyması açısından önemlidir. Sabah Gazetesi çözüm süreci ile
ilgili yayınladığı “Güneydoğu’da Silah bırakma heyecanı: “Anneler
çocuklarının damatlığını görecek” başlıklı haberi ise sayfa 21’den
yayınlamıştır (Anneler Çocuklarının Damatlığını Görecek, 2015: 21).
Yaşanan gelişmelerin ‘ölümleri’ durduracağı algısını pekiştiren bu haberin
içeriğinde bölge halkının olumlu etkilendiği mesajı verilmektedir. Bu haber
ile birlikte kullanılan resimde gelişmeleri televizyondan takip eden bölge
halkı kullanılmıştır (Şekil 3.8.b.). Resimde yöresel kıyafetler öne
çıkmaktadır. Sayfa 21’de öne çıkan bir diğer haber ise “Lafta Kalmasın”
başlığı altında yayınlanan haberdir (Lafta Kalmasın, 2015: 21). Hükümeti
oluşturan Bakan ve AKP yöneticilerinin açıklamalarına yer verilmiştir. Bu
haber ile birlikte görüş beyanında bulunan kişilerin resimleri yayınlanmıştır
(Şekil 3.8.b.). Haberde öne çıkan ana vurgu ise açıklama yapan Hükümet
taraftarı olan bu yetkililerin açıklamalarının, Cumhurbaşkanı’nın çizgisine
yakın olmasıdır. Süreçteki gelişmeden memnun olmakla birlikte temkinli
oldukları anlaşılmaktadır. Sayfa 21’in bir diğer önemli başlığı ise Abdullah
Öcalan’ın açıklamasına dünya basınında nasıl yer verildiği ile ilgili olarak
haber yapılmasıdır (Tarihi Bir Dönemeç, 2015: 21). Sabah Gazetesi süreç ile
ilgili olarak dünya basınının konu ile ilgili haberlerine yer vermemektir
ancak bu açılama ile ilgili yaşanan gelişmeleri dünya basınında ki manşetler
ile gazeteye taşımıştır. Bu haber ile ilgili resim kullanılmamıştır (Şekil
3.8.b.). Başlıklarda öne çıkan detay ise dünya basınında Abdullah Öcalan
için ‘Kürt Lider’ ifadelerinin kullanılmış olmasıdır. Sayfa 21 de çözüm
süreci ile ilgili olarak MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşlerine de yer
verilmiştir. “Böyle bir kepazeliğe şahit olunmadı” başlığı altında Devlet
Bahçeli’nin görüşleri aktarılmıştır (Böyle Bir Kepazeliğe Şahit Olunmadı,
2015: 21). Sürece karşı olan Devlet Bahçeli’nin Dolmabahçe de taraflar
arasında yapılan açıklamaları sert bir dilde eleştirdiği görülmüştür. Haberde
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Devlet Bahçeli’nin tek kare resmi kullanılmıştır (Şekil 3.8.b.). Sabah
Gazetesi, sayfa 22’de süreç ile ilgili olarak haber yayınlamıştır.
“Dolmabahçe’nin şifreleri” başlıklı haberde Dolmabahçe’de buluşan
heyetlerin resmi yayınlanarak oturma düzeni ve oturumun gizli mesajları
irdelenmiştir (Dolmabahçe’nin Şifreleri, 2015: 22). Hükümetin ev sahibi
olduğu vurgusu öne çıkarılmıştır (Şekil 3.8.c.). “Tarihi açıklamayı üç adım
izleyecek”

başlıklı 22 sayfada ki diğer bir haberde ise sürecin nasıl

ilerleyeceği konusunda bilgi verilmiştir Tarihi Açıklamayı Üç Adım
İzleyecek, 2015: 22). Hükümete dayandırılan bilgilendirmede resim
kullanılmamıştır (Şekil 3.8.c.). “2 yıllık takvim üç koldan dönüş” başlığı
altında verilen bir diğer haber de ise dağ kadrosu ve Türkiye dışında bulunan
PKK’lıların nasıl tekrardan topluma kazandırılacakları ile ilgili bilgi
verilmektedir (2 Yıllık Takvim 3 Koldan Dönüş, 2015: 22). Olumlu bir
yaklaşımla kaleme alınan bu haberde de resim kullanılmamıştır (Şekil
3.8.c.). 22. sayfanın son haberi ise “Kandil: Tarihi çağrı” başlığı altında
sunulmuştur

(Kandil

Tarihi

Çağrı, 2015:

22). Haber

için resim

kullanılmamıştır (Şekil 3.8.c.). Haber, sürecin olumlu yönlerini öne çıkaran
Kandil’in açıklamalarını konu edinse de Kandil tarafının çekincelerini ortaya
koyması açısından önemlidir. 2 Mart tarihinde yayınlan haberler bir bütün
olarak değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın silahları bırakma çağrısı
genel olarak olumlu karşılanmıştır. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Hükümet tarafının konuyu temkinli yaklaştığı görülmüştür.
Sabah Gazetesi açısında ise tüm tarafların görüş ve açıklamalarına yer
vermesi açısından önemli bir yaklaşımı barındırdığı tespit edilmiştir.
15. “Kapıda nöbet tutan hocalar gördük” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Kapıda Nöbet Tutan
Hocalar

Gördük,

2015:

22).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanı’nın “Darbecileri teşvik eden üniversite
hocaları gördük. Başörtülüleri içeri sokmamak için kapıda bekleyen
hocalara, ikna odalarına psikolojik baskılara tanık olduk” açıklaması
doğrudan alıntı yapılarak kullanılmıştır. Cumhurbaşkanı güvenilir kişi olarak
sunulmuştur. Çözüm süreci ile ilgili olarak da dolaylı açıklamalara yer
verilmiştir. Haberin sunumunda verilen bilgide Cumhurbaşkanın süreç ile
ilgili ne anladığı aktarılmaktadır. Gündemi etkileyen bu açıklamalarda

338

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürecin ilerleyebilmesi için PKK
tarafının adım atmasını gerektiği mesajlarını verdiği görülmektedir. Bu haber
ile ilgili kullanılan resimde Cumhurbaşkanlığı forsunun takılı olduğu bir
kürsü üzerinden Cumhurbaşkanın konuşma yaptığını gösteren resim
kullanılmıştır (Şekil 3.9.). Haberin içeriğine uygun olarak açıklamalarda
bulunan Cumhurbaşkanı’nın konuşması resim ile desteklenmiştir.
16. “Çözüm için izleme heyeti” başlıklı haberde İzleme Heyetinin oluşturulması
ile ilgili HDP’li Pervin Buldan İle Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
görüşmesi örtük alıntı olarak yayınlanmıştır (Çözüm İçin İzleme Heyeti,
2015: 28). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde taraflar arası
bir görüşmenin olduğu anlaşılmaktadır. Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan güvenilir kaynak olarak gösterilmiştir. Haberin içeriğinde
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP’li Pervin Buldan’ın mecliste
yaptıkları bir görüşme ile ilgili bilgi aktarılmaktadır. Çözüm sürecinin de
İmralı heyeti ile birlikte İmralı adasına gidecek olan İzleme heyeti ile ilgili
yapılan toplantı haberi ile ilgili her iki tarafın da açıklamalarına yer
verilmiştir. Haber ile birlikte Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın resmi
yayınlanmıştır (Şekil 3.10.).
17. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Nevruz 2015 öncesi HDP
heyetinin İmralı ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Sürecin teminatı Erdoğan’a güven” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın İzleme Heyeti ile ilgili açıklamalarına doğrudan alıntı
olarak yer verilmiştir (Sürecin Teminatı Erdoğan’a Güven, 2015: 1). Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan güvenilir kaynak olarak gösterilerek haberde sunulan bilgilerin
hükümet kanadının görüşleri doğrultusunda aktarıldığı tespit edilmiştir.
Haber birinci sayfadan yayınlanmıştır. Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’nın süreç ile ilgili olarak oluşturulan izleme heyeti hakkında bilgi
aktardığı haberde, sürecin doğuşu ve ilerlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
almış olduğu inisiyatife bağlanmıştır. Bu haber ile birlikte Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 3.11.). Beyaz
gömlek üzerine kırmızı kravat taktığı bu renklerle de Türkiye’yi sembolize
ettiği anlaşılmaktadır.
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19. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.

[04.05.2015]).
20. “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Çözüm Süreci Tüm
Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1). Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Süreç, ülke
genelinde ölümler dursun, anneler ağlamasın, 78 milyon tümüyle sürece
dahil” açıklaması doğrudan alıntı yapılmıştır. Haberin içeriğinde sayı
kullanılarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Haberde Cumhurbaşkanı
olumlulaştırılmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çözüm
süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” başlıklı açıklamalarını gazete birinci
sayfadan

manşetten verilmiştir . Ayrıca bu haberin devamı “78 milyon

tümüyle bu sürece dahil” başlığı sayfa 23 de yayınlanmıştır (78 Milyon
Tümüyle Bu Sürece Dahil, 2015: 23). Birinci sayfada verilen ilk başlık ve
haber içeriği ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı’nın Kiew ziyareti dönüşü
uçakta basın mensupları ile yaptığı toplantıda ki açıklamalarına yer verilerek,
uçakta basın mensupları ile çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 3.12.).
Haberin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizlide katıldığı toplu
açılış töreninde ki konuşmalarına da yer verilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın
yüzlerce kişiye hitap ettiği bir kare resim olarak kullanılmıştır (Şekil 3.12.).
Rabia selamı ile halkı selamladığı resimde dikkat çeken bir ayrıntıdır. Açılış
törenine katılanların ve meyandın Türk bayrakları ile süslü olması Nevruz’da
verilen bir mesaj olarak değerlendirilmektedir. Bu resim karesinde “Nevruz
Barışın miladı olsun: “Nevruz annelerinin son gözyaşları barışın ve
dayanışmanın miladı olsun dedi. Erdoğan Twiterden 5 dilde Nevruz mesajı
yayınladı” ifadesi kullanılmıştır. Haberin 23. Sayfasında verilen devamında
da uçakta basın mensupları ile birlikte çekilmiş resmi ile Denizli’de ki açılış
töreninde çekilmiş bir diğer resmi kullanılmıştır (Şekil 3. 12.b.). Haberin
detayı incelendiğinde Cumhurbaşkanı’nın sürece ilk etapta olumlu yaklaştığı
görülse de sürecin uygulaması ve izleme heyeti ile ilgili olarak izlenecek
olan yol haritasından farklı görüşlere sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu noktalarda hükümetle aynı görüşleri
paylaşmadığını belirtmesi dikkat çekicidir. “Barış Nevruzu” başlığı altında
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sayfa birden yayınlanan diğer bir haberde de Diyarbakır’da gerçekleştirilen
Nevruz kutlamaları ile ilgili haberlere yer verilmiştir (Barış Nevruzu, 2015:
1). Bu haberde kullanılan resimde ön planda iki genç kızın zafer işareti
yaparken çekilmiş resimleri yayınlanmıştır (Şekil 3.12.).

Resmin geri

planında yakılan Nevruz ateşi ve kalabalık halk kitlesi görülmektedir.
Resimde ki genç kızların ve arkada ki halk kitlesinin sarı, kırmızı, yeşil
renkleri ile süslendikleri, kıyafetlerini de bu tonlardan seçtikleri dikkat
çekmektedir. PKK’yı temsilen kullanılan bu üç rengin meydanda ki
ağırlığını gölgelemek için Sabah Gazetesi resme “Nevruza katılanlar, alana
yöresel kıyafetlerle geldi” ifadesini eklemiştir. Bu haberin devamı ise sayfa
20’de “Nevruzda barış ateşi yükseldi” başlığı altında yayınlanmıştır
(Nevruz’da Barış Ateşi Yükseldi, 2015: 20). Sayfa 20 de yayınlanan resimde
Nevruz kutlamalarına katılan 500 bin kişilik kalabalığın resmi yayınlanmıştır
(Şekil 3.12.a.). Bu resimde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri ise
meydanda tek bir Türk bayrağının bulunmamasıdır. PKK’yı temsilen birçok
sembolün ise meydanı doldurduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca Abdullah
Öcalan’ın mesajını halka duyuran Sırrı Süreyya Önder’in de resmi
yayınlanmıştır (Şekil 3.12.a.). Sırrı Süreyya Önder’in resminin arkasında
görülen Pervin Buldan ve İdris Bakuken’in de boyunlarında sarı, kırmız,
yeşil renklerde atkıların olduğu dikkat çekicidir. Nevruz mesajı ile ilgili
olarak birinci sayfada “Gençleri değil silahları gömelim” başlığı altında
Başbakan Davutoğlu’nun da yaptığı açıklamalara yer verilmiştir (Gençleri
Değil Silahları Gömelim, 2015: 1). Bu haberde İstanbul’da düzenlenen bahar
şenliğinde konuşma yapan Başbakan Davutoğlu’nun sürecin ölümleri
durdurmaya yönelik duygusal yanlarına değindiği görülmektedir. Haberle
birlikte Başbakan’ın halkı selamlayan bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 3.12.).
Haberin devamı sayfa 24 de yer verilmiştir (Gençleri Değil Silahları
Gömelim a, 2015; 24). Aynı başlık altında verilen bu haber devamında ise
Bahar şöleninden resim kareleri kullanılmıştır (Şekil 3.12.c.). Tanınmış
şarkıcı ve türkücülerin sahne aldığı etkinlikte Başbakan Davutoğlu’nun
sahneye çıkarak “bir başkadır benim memleketim” isimli şarkıya eşlik ettiği
vurgusu öne çıkmıştır.
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21. “Ben bu makama zembille inmedim” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Ben Bu Makama
Zembille

İnmedim,

2015:

1).

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın,

“eğer

eleştiriyorsam, bunu ülkem, milletim, çözüm, kardeşlik ve barış adına
yapıyorum” açıklaması doğrudan alıntı yapılarak sunulmuştur. Haber
metninde verilen bilgide Cumhurbaşkanın sürecin gidişatından memnun
olmadığı sunumunun yapıldığı anlaşılmaktadır. Sürecin başlatanı olarak
Hükümet tarafından sürekli olarak lanse edilen Cumhurbaşkanı’nın son
dönemlerde atılan adımlarla ilgili temkinli, uyarı içeren ve de kendisi
açısından uygun bulunmayan adımları açıklaması kamuoyu nezdinde
Hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında görüş ayrılığı olduğu izlenimi
uyandırmaktaydı. Bu nedenle “Ben bu makama zembille inmedim” başlıklı
haberle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilerek konu izah
edilmiştir. Cumhurbaşkanın iki kolunu açıp herkesi kucaklayan bir algının
oluşturulduğu bir resim karesinde resmedilmiştir (Şekil 3.13.). Bu haberde
Cumhurbaşkanı’nın yapıcı eleştirilerde bulunduğu vurgusu öne çıkarılmıştır.
Bu haberle ilişkili olarak “Cumhurbaşkanı’nı daha fazla bilgilendirmeliyiz”
başlığı altında yapılan diğer bir haberde ise Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın, Cumhurbaşkanı’nın eleştiri yaptığı konularda hatanın hükümette
olduğunu açıklaması dikkat çekicidir (Cumhurbaşkanı’nı Daha Fazla
Bilgilendirmeliyiz, 2015: 1). Aradaki görüş farklılıklarını Cumhurbaşkanı’nı
yeteri kadar bilgilendirmediklerine bağlayan Arınç’ın, Cumhurbaşkanı ile
Hükümet arasında ki açıklama farklılığını yumuşatmaya çalıştığı tespit
edilmiştir. Bu haber ile birlikte Bülent Arınç’ın resmi kullanılmıştır (Şekil
3.13.). Sabah Gazetesinde öne çıkan bir diğer önemli haber ise Abdullah
Öcalan’ın Eşme Ruhu diye ifade ettiği ve PKK ile TSK’nın işbirliği yaptığı
iddiası ile ilgili gelişmedir (TSK Asla Muhatap Almayacağız, 2015: 1). TSK
tarafından sert bir dille reddedilen açıklamada TSK’nın terörle mücadele
edeceği öne çıkarılmıştır.
22. “Akdoğan: Erdoğan sürecin orkesta şefi” başlıklı haberde, Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamalarına örtük alıntı olarak yer
verilmiştir (Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28). Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan güvenilir kaynak olarak gösterilerek haberde sunulan bilgilerin
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hükümet kanadının görüşleri doğrultusunda aktarıldığı tespit edilmiştir. Son
günlerde Hükümet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında görüş ayrılıkları
olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberleri bertaraf etmek için Hükümet
tarafından yapılan açıklamalara ek olduğu görülmektedir. Bu aşamada
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçteki en önemli aktör olduğu vurgusu öne
çıkarılmaktadır. Bu haber ile ilgili olarak Akdoğan’ın küçük bir resmi habere
iliştirilerek yayınlanmıştır (Şekil 3.14.).
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Sırrı Süreyya Önder’in
“Artık Siyasetle görüşüyoruz açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “HDP için oy isteyip Askere saldırdılar” başlıklı haberde, HDP’ye silah zoru
ile oy toplama çalışması içerisinde olan PKK’lı grup ile Askerin silahlı
çatışması haber olarak yayınlanmıştır (HDP İçin Oy İsteyip Askere
Saldırdılar, 2015: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
yaşanan olayın aktarıldığı, TSK’nın güvenilir kaynak olarak gösterildiği,
haberin

sunumunda

PKK

terörist

bir

örgüt

olarak

anlatılarak

olumsuzlaştırıldığı tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde Ağrı’da ağaç dikme
etkinliği sırasında Asker ile PKK’nın çatıştığı, PKK tarafından 5 kişinin
öldürüldüğü askeri kanattan ise yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Sabah
Gazetesi bu haberinde PKK’yı terör örgütü, saldırganları da terörist olarak
sunmuştur. Yaşanan olayı HDP için oy talebine bağlayan Sabah Gazetesi
Hükümet lehine bir haber yayınlamıştır. Haber ile ilgili olarak kullanılan
resimde yüzleri kamufle edilmiş askerlerin silahlı resimleri yayınlanmıştır
(Şekil 3.15.).
25. “Hedefleri sandık” başlıklı haberde, Başbakan Davutoğlu’nun 11 Nisan 2015
tarihinde PKK çıkan çatışma ile ilgili değerlendirmeleri haber olarak
yayınlanmıştır (Hedefleri Sandık, 2015: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, haber girişinde “PKK’lı teröristlerin Ağrı’da ki hain
saldırısını değerlendiren Başbakan Davutoğlu: Bu tuzakları çok gördük.
Hedefleri

demokrasi

ve

sandık”

ifadeleri

kullanılarak

Başbakan

Davutoğlu’nun açıklamalarından doğrudan alıntı yapılmıştır. Haberin
sunumunda PKK terör örgütü olarak gösterilerek olumsuzlaştırılmıştır.
Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarını içeren birinci başlıkta PKK’nın
yaklaşan seçim sürecini etkilemek açısından silahlı propaganda yaptığı
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vurgusu öne çıkmıştır. Bu haber ile ilgili olarak Başbakan’ın Ak Parti
İstanbul İl Kongresinde konuştuğu vurgulanmıştır. Bu başlık ile ilgili olarak
da Başbakan’ın kongrede gençleri selamlarken gösterildiği bir resim
seçilmiştir (Şekil 3.16.). Sayfa 24 deki haberde ise İçişleri Bakanlığının
saldırının nasıl olduğuna dair açıklamalarına yer verilerek PKK’nın bu
saldırı ile çözüm sürecini hedef aldığı vurgulanmıştır (Sürece Pusu, 2015:
24). Her iki haberde de; Sabah Gazetesinin, PKK’nın terörist bir örgüt
olduğunu ve güvenilmezliğini öne çıkardığı tespit edilmiştir. Sayfa 24 deki
haber için 3 adet fotoğraf kullanılmıştır (Şekil 3.16.a.). Birinci karede
haberin içeriğine ilişkin olarak alınan güvenlik tedbirlerini vurgulayan bir
kare kullanılmıştır. Askeri personel ve araçların bölgede güvenlik tedbiri
aldığı algısını pekiştiren bu resmin yanında, Ağrı’da kepenklerin
kapatıldığını gösteren bir kare daha yayınlanmıştır. Bu resim ile PKK’nın
baskıcı yönü öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Haberde kullanılan üçüncü
resimde ise Başbakan Davutoğlu’nun çatışmada yaralanan askerleri ziyaret
edip başlarından öptüğü bir kare seçilmiştir.
26. “Çözüm süreci Ak Parti Beyannamesinde: Özgürlüğün güvencesi yeni
anayasa olacak” başlıklı haberde, Ak Parti seçim beyannamesini açıklaması
örtük alıntı olarak yayınlanmıştır (Özgürlüğün Güvencesi Yeni Anayasa
Olacak,

2015: 26). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde

beyannamenin

güvenilir

rapor

olarak

sunulduğu,

sayı

kullanılarak

yayınlandığı tespit edilmiştir. Ak Partinin seçim beyannamesine çözüm
süreci ile ilgili demokratik adımların atılacağı sözünü ve de anayasal
değişikliğe ilişkin verdiği sözü yerleştirmesi, sürecin hükümet kanadı
tarafından sürdürülmeye devam edileceği mesajını vermektedir. Bu haber ile
birlikte kullanılan resimde Başbakan Davutoğlu ve AKP’li yetkililerin toplu
halde çekilmiş resmi yayınlamıştır (Şekil 3.17.).
27. “Yalçın Akdoğan’dan HDP’ye: Gizli gündemleri kantonlar üretmek” başlıklı
haberde, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın HDP’nin seçim
beyannamesini

değerlendirmesi

haber

olarak

yayınlanmıştır

(Gizli

Gündemleri Kantonlar Üretmek, 2015: 30). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Akdoğan’ın açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak
sunulduğu,

Akdoğan’ın

güvenilir

kaynak

olarak

gösterildiği

gözlemlenmiştir. Haberin sunumunda verilen bilgide Sabah Gazetesinin
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kamuoyunu

hükümetin

görüşleri

doğrultusunda

yönlendirdiği

tespit

edilmiştir. Haber sayfa 30 dan yayınlanmıştır. Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın HDP’ye ait seçim beyannamesini değerlendirdiği bu haberde
Yalçın Akdoğan’a ait vesikalık bir fotoğraf kullanılmıştır (Şekil 3.18.).
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’den somut adım
çağrısı açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman ve Diyarbakır’da tarihi mesajlar verdi:
“Bölemeyecekler

ayıramayacaklar”

başlıklı

haberde,

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın açıklamaları yayınlanmıştır (Bölemeyecekler Ayıramayacaklar,
2015:

1).

Haber,

Cumhurbaşkanı

haber

Erdoğan’ın

retoriği

açısından

açıklamaları

değerlendirildiğinde

doğrudan

alıntı

yapılarak

sunulmuştur. Haber metninde verilen bilgide Cumhurbaşkanının sürecin
gidişatında ki HDP’ye ait tutumdan rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. Haberin
sunumunda Cumhurbaşkanın HDP’ye karşı tavır aldığı anlaşılmaktadır.
Sabah Gazetesi okuyucusunu bu tavra destek olmaya yönlendirmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili HDP’yi eleştirdiği bu
haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halka yaptığı konuşmayı gösteren bir
fotoğraf kullanılmıştır (Şekil 3.19.). Fotoğraf karesinde yüzlerce kişinin Türk
Bayrakları ile Cumhurbaşkanı’nı dinlemek için meydanı doldurduğu
görülmektedir. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bu haberde
kullanılan resmi desteklemek için “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk, Kürt,
Zaza ayrımı yok. Tek bayrak, tek vatan, bu yolda kardeş, hep birlikte
Türkiye olacağız” ifadesini kullanmıştır.
30. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK’dan Çözüm süreci
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP Heyetinin Kandile
gitmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır(Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK: Korucuları artık
hedef

almayacağız

açıklaması”

Sabah

Gazetesi

tarafından

yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

haber
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33. “Kandil-Paralel
Davutoğlu’nun,

Pazarlığı
7

var”

Haziran

başlıklı

2015

haberde

seçiminden

yönlendireceklerine dair açıklamaları

Başbakan
sonra

süreci

Ahmet
nasıl

yayınlanmıştır (Kandil Paralel

Pazarlığı Var, 2015: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
“Başbakan Davutoğlu Diyarbakır’da STK’lara açıkladı: KCK’nın Kandil’de
Paralel’e yaptığı görüşmeleri ayrıntıları ile biliyoruz” cümlesinin haber
girişinde kullanıldığı görülmüştür. Başbakan’ın açıklamaları doğrudan alıntı
yapılarak kullanılmıştır. Başbakan güvenilir kişi olarak sunulmuştur. Haberin
içeriğinde zaman ve sayısal verilere yer verilerek haberin taşıdığı etki
güçlendirilmiştir.

Haber

de

verilen

bilgide

hükümetin

politikaları

olumlulaştırılmıştır. Başbakan Davutoğlu’nun ağır sözlerle PKK-Kandil ve
HDP tarafını eleştirdiği, bu haberde Kandil’in Paralel yapı olarak bilinen
yapı ile ittifak halinde çalıştığı vurgulanmaktadır. Haberin içeriğinde öne
çıkan bir diğer unsurun ise ‘çözüm sürecinin’ hükümet kanadı açısından 7
Haziran sonrasında ki seçimlere kadar rafa kaldırıldığıdır. HDP kanadının
Kandilden talimat aldığını iddia eden Başbakan, 8 Hazirandan sonra çözüm
süreci ile ilgili kimi muhatap alacaklarına karar vereceklerini söylemektedir.
Davuoğlu’nun bu açıklamaları Diyarbakır’da ki miting meydanında yapmış
olması manidardır. Bu haber ile ilgili kullanılan resimde binlerce
Diyarbakırlının seçim meydanını Türk Bayrakları ile donattığı görülmektedir
(Şekil 3.20.). Bu haber için kullanılan resme “Başbakan Davutoğlu,
Diyarbakır mitingini dolduran hınca hınç kalabalığa seslendi” ifadesi
eklenmiştir. Ayrıca resmin üzerine kendinden emin bir ifade ile duran
Başbakanın fotoğrafının da yerleştirilmiş olması, resmin verdiği mesajı
güçlendirmektedir. Başbakanın coşkulu bir görüntüsünün kullanıldığı bu
karede Başbakan’ın rakiplerine meydan okur bir de havası vardır. Yine
resmin

sol

tarafına

eklenen

ifadeler

ile

verilmek

istenen

mesaj

güçlendirilmiştir: “Biri Türk, biri Kürt ırkçısı. Başbakan Davutoğlu ha CHP,
ha HDP’e biri Türk, diğeri Kürt ırkçısı. Bunların ikisi de tek tipçi. Demirtaş
Batı’da sözde Barış güvercini, buraya geldiğinde Kandil’e dönüp artık yeter
indirin silahları diyebiliyor mu? HDP’nin İstanbul, Eskişehir adayları gelip
ahlak abidesi Diyarbakır’ın huzuruna çıkabilir mi? Böyle iki yüzlülere oy
vermeyin. Bunlar Kürt Baasçıları. Bunların zihinleri ve gönülleri parçalı.
Çocukları dağa kaçırıp bize oy vermezseniz çocuklarınızı salmayız diyorlar”.
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Sabah Gazetesi yayınladığı bu haber ile bir kez daha hükümet yanlısı bir
yayın

politikası

izlediğini

ortaya

koyarak

süreci

hükümet

lehine

yorumlamıştır.
4.2.3.d.

Yerel Tutarlılık

van Dijk (http://thebrandage.com, [13/10/2016])’e göre, “Yerel ve küresel
tutarlılık Hem söylem analistleri hem de sıradan dil kullanıcıları öncelikle anlamla
ilgilenirler: Bu metin veya konuşma neyle ilgili, ne anlama gelir, dil kullanıcıları için
ne gibi imaları vardır? Bu tür soruların cevabının bir kısmı, kelimeler, cümleler,
paragraflar veya bütün söylemler için tesfir kuralları hazırlayan metin semantiğinde
verilir. Anlamı tanımlamak için kullanılan önemli bir semantik kavram, bir cümlenin
kavramsal anlam yapısı olarak tanımlanabilen önermedir”
Metin semantiğinde incelenen önemli kavramlardan biri metnin yerel
tutarlılığıdır: Metnin müteakip önermeleri nasıl birbirine bağlı olduğunu inceler.
Metinlerin böylesi yerel tutarlılıklarının en önemli koşullarından biri, metin
önermelerinin zaman, durum, sebep ve sonuç gibi ilişkilerle birbirlerine bağlı
olaylara atıfta bulunmalarıdır. Metin senaryoları hakkındaki sosyal ve ortak bilgimiz,
metnin kavramları ve önermeleri arasındaki eksik bağlantıları kurar. Dünya bilgileri
ve inançlarına duyulan bu bağımlılık tutarlılığı öznel ve düşünsel hale getirir. Bu tür
imasal bir tutarlılığın yanı sıra önermeler de ikinci önerme, ilk önermeye kıyasla bir
‘belirtme, açıklama, karşıtlık ya da örnek”’ işlevi gördüğünde, işlevsel olarak da
tutarlı olabilirler. Haberlerde önermeler çoğu zaman bir belirtme ilişkisiyle
birbirlerine bağlıdırlar. Spesifik önermeler, genel önermelerin ardından daha çok
bilgi verirler. Bir sonraki cümlede dramatik girişimin nelerden oluştuğunu ortaya
koyarlar. Kim, ne, nerede ve nasıl yaptı soruları aydınlanır. Aynı şekilde, sonraki
cümleler öncekilerin açıklamalarını ‘talep, itiraz’

içerebilirler ve spesifik

değerlendirme imaları taşıdıklarında, düşünsel işlevleri de olabilir. Söylemin önemli
bir özelliği de hem yerel hem de küresel olarak tutarlı olmasıdır. Bir metnin, ardarda
gelen cümleler arasındaki anlamsal ilişkilerinin yanı sıra genel bir semantik
bütünlüğü bulunur. Bizim sezinleyerek tema ya da konu olarak bildiğimiz kavramlar
bu küresel tutarlılığı tanımlar. Konular kavramsal olarak metni özetler ve onun en
önemli bilgilerini belirtir. Kuramsal bir biçimde, bu tür konular semantik büyük
önermeler olarak, yani metindeki bir sıra önermeden türeyen önermeler olarak,
tanımlanabilir (http://thebrandage.com, [13/10/2016]).
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Sabah Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan yerel ve küresel tutarlılık :
1. “İmralı’da Üç Ziyaretçi” başlıklı haberde, İmralı da bulunan Abdullah Öcalan
ile Kürt siyasetçilerinin görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (İmralı’da Üç
ziyaretçi, 2013: 1). Haberin başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir.
Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde
“Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, BDP’li Ayla Akad ve bir Avukat,
Abdullah Öcalan’la Yaklaşık beş saat görüştü” önermesine yer verilmiştir.
Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından daha çok bilgi taşımaktadır.
2. “Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz” başlıklı haberde, PKK ile yürütülen çözüm
süreci girişimlerini bloke etmek açısından PKK’nın yurt dışında yaşayan üç
bayan yöneticisin infazı hakkında ki haber yayınlanmıştır (Sabotaj Gibi Üç
Derin İnfaz, 2013: 1). Haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği
varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve
düşünsel hale getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta
okuyucuya ‘sabotaj’ kelimesi ile küresel tutarlılık sunulmaktadır. Haber
girişinde söz edilen ikinci önermede “PKK’ya silah bıraktırma sürecinin
hızlandığı bir dönemde, Paris’te Öcalan’a yakın üç önemli kadın militan
kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü”

denmektedir. İkinci önerme, ilk

önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme
birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde önermeler
belirtme, açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
3. “Hepimiz Barışız” başlıklı haberde, Fransa’da öldürülen üç PKK’lı kadının
cenaze töreni haber olarak yayınlanmıştır (Hepimiz Barışız, 2013: 1). Bu
ölümlere rağmen barış sürecinin önemi ve devamlılığı konu edilmiştir. Haber
başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz
konusudur. ‘Barış’ kelimesi ile küresel tutarlılık okuyucuya sunulmaktadır.
Haber girişinde “Kürsüden barış sloganları haykırıldı, beyaz güvercinler
uçuruldu. Diyarbakır’daki barışın gövde gösterisi tüm Türkiye’nin umudunu
yansıttı” önermesine yer verilmiştir. İkinci önerme, başlıktaki önermenin
önceliklerini açıklamaktadır. İkinci önerme yerel tutarlılık içerisin de barış
talebi içermektedir.
4. “Anadilde Savunma “Sille Tokat Yasalaştı” başlıklı haberde, çözüm süreci
açısından önemli bir gelişme olan ana dilde savunmanın yasallaşması haber
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olarak yayınlanmıştır (Ana Dilde Savunma Sille Tokat Yasalaştı, 2013: 1).
Haberin başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel
bir önerme olarak sunulmuştur. Başlığın içeriğinde küresel tutarlılık
okuyucuya sunulmuştur. Haberin girişinde “Anadilde Savunma hakkı veren
tasarı mecliste kavgalı gürültülü geçti. Görüşmeler sırasında MHP, HDP ve
CHP birbirine girdi” önermesine yer

verilmiştir. Haber girişi spesifik

önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
5.

“En büyük destek Diyarbakır’dan” başlıklı haberde, çözüm sürecine halkın
verdiği desteği yansıtmak açısından hükümet destekli kamuoyu araştırması
haber olarak yayınlanmıştır (En Büyük Destek Diyarbakır’dan, 2013: 1). Bu
önermede bir duruma değinilmektedir. Haber girişinde belirtilen “Başbakan
Erdoğan için sürekli olarak kamuoyunun nabzını tutan Pollmark’ın sahibi
Dalmış: Barışa en büyük destek Diyarbakır sokaklarından geliyor” önermesi
ile genel bir durumdan, spesifik bir duruma doğru bir geçiş ilişkisi vardır.

6. “Şehidime koşup müjde veririm” başlıklı haberde, şehit aileleri ve eşlerinin
çözüm sürecine destek olduğunu gösteren haber yayınlamıştır (Şehidime
Koşup Müjde Veririm, 2013: 1). Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar
söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber
girişinde belirtilen ikinci önermede “Teröre evlatlarını, eşlerini veren, terör
acısını en derinden yaşayan ailelerin çözüm umudu ortak: Bizim acımız
herkesin barışı olsun” ifadesi kullanılmıştır.

Birinci önermede belirtilen

siyasal ima ile sebep ilişkisi kurulmuştur.
7. “Önce tetikten eller çekilecek başlıklı haberde, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakıp ateşkes yapması gerektiğini öne çıkardığı
haber yayınlanmıştır (Önce Eller Tetikten Çekilecek,

2013: 1). Haber

girişinde belirtilen ikinci önermede “çözüm sürecinin ikinci aşamasında terör
örgütünün baharda silahsızlanmaya başlaması hedefleniyor” denilmektedir.
Haber başlığında belirtilen önerme ile haber girişinde belirtilen önerme
birbiriyle zamansal olarak bağlantılıdır. Her iki önerme arasında nedensel bağ
bulunmaktadır.

Bu

önermelerdeki

iki

ifade

de

aynı

olaya

atıfta

bulunmaktadır. İki eylem birbiriyle bağlantılıdır. Bu önermeler aynı zamanda
kavramsal olarak da ilişki içerisindedirler.
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8. “Kan-Dil’ine son verin” başlıklı haberde, İmralı ile görüşmeye giden heyetin,
görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasına yer verilmekle birlikte heyet ile
İmralı ziyareti öncesi görüşen MİT’in heyete yaptığı uyarılara da yer
verilmiştir (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1). Haberin başlığında kavramsal
olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak
sunulmuştur. Haberin girişinde “İmralı-Mit görüşmelerinde Öcalan’a toplumu
rahatsız edecek söylemlerden uzak durması söylendi” ifadesi kullanılmıştır.
Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok
bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır,
ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı
okuyucuya sunmaktadır.
9. “Erdoğan’dan çifte uyarı” başlıklı haberde, Başbakan Erdoğan’ın çözüm
süreci ile ilgili görüşleri aktarılmıştır (Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1).
Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede
siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede
“Başbakan çözüm süreci ile ilgili BDP ve sivil topluma 2 net cevap verdi”
ifadesi kullanılmıştır.
kurulmuştur.

İkinci

Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki
önermede

başlığın

ardından

daha

çok

bilgi

bulunmaktadır.
10. “Sağduyu ve coşku” başlıklı haberde, PKK’nın elinde tuttuğu kamu
görevlilerini serbest bırakması ile ilgili haber ile Galatasaray Futbol takımının
yurda dönüşü ilişkilendirilerek haber olarak sunulmuştur (Sağduyu ve Coşku,
2013: 1). Başlıkta belirtilen önerme toplumun sosyal ve ortak bilgilerine
dayanan kavramlardır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede “İki Dönüş
Hikayesi-PKK’nın elindeki 8 kamu görevlisi, ikinci Habur krizi yaşanmadan
yurda döndü-Avrupa Fatihi CİM Bom’u taraftarları büyük coşku ve sevinçle
bağrına bastı” ifadeleri kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci önerme
arasında sebep ve durum ilişkisi kurulmuştur. Birinci önermede okuyucuya
küresel tutarlılık sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki ile de yerel
tutarlılık okuyucuya sunulmuştur.
11. “Diyarbarış” başlıklı haberde, İmralı heyetinin üçüncü İmralı ziyareti ile ilgili
Diyarbakır’da doğan beklenti ile ilgili haber yapılmıştır (Diyarbarış, 2013: 1).
Birinci önerme olarak sunulan başlıkta yapılan vurgu düşünsel ima
taşımaktadır. İkinci önerme olarak değerlendirebileceğimiz haber girişinde
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“Savaş Ay, tarihi nevruz kutlaması öncesi Diyarbakır’ın nabzını tuttu.
Heyecan büyük, sözlerde ve gözlerde hep barış umudu var” ifadeleri
kullanılmıştır. İkinci önermede ki cümleler öncekinin açıklamalarını
içermektedir. Bu açıklamalar ile metinde yerel tutarlılık kurulmuştur.
12. “PKK çekiliyor” başlıklı haberde, İmralı Heyeti ile iletilen Abdullah
Öcalan’ın mesajı 21 Mart 2013 Nevruzunda Diyarbakır’da halka okunmuştur
(PKK Çekiliyor, 2013: 1). Bu önerme ile toplumun sosyal ve ortak bilgisine
hitap edilmiştir. Haber girişinde belirtilen ikinci önerme de ise “çekilene infaz
yok- silahlar sussun dışarı çıkın” ifadeleri kullanılmıştır. İkinci önerme ile
birinci önerme arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak metnin yerel tutarlılığı
sağlanmıştır. “PKK çekiliyor” önermesi okuyucu tarafından kendi değerleri
üzerinde sezinlendiğinden küresel tutarlılığı metinde yansıtmaktadır.
13. “İmralı’ya giden dördüncü heyette ayni isimler” başlıklı haberde, İmralı ile
görüşen heyetin basın açıklaması haber olarak yayınlanmıştır (İmralı’ya
Giden Dördüncü Heyette Ayni İsimler, 2013: 1). Haber başlığında belirtilen
önermede açıklamada bulunularak küresel tutarlılık metne yansıtılmıştır.
Haberin birinci paragrafında kullanılan önermede “Ankara çözüm sürecini
hızlandıracak iki hamle daha yaptı. Akil İnsanlar heyetinde ki isimler
açıklanırken aynı anda İmralı’ya iki heyet daha gönderdi” ifadelerine yer
vererek birinci önerme ile sebep-sonuç ilişkisi kurarak yerel tutarlılığı metne
yansıtmıştır.
14. “63 omuz ümit yüklü” başlıklı haberde, Akil İnsanlar Komisyonun kurulması
ile ilgili haber yayınlanmıştır (63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1). Birinci
önerme olarak sunulan başlıkta yapılan vurgu düşünsel ima taşımaktadır. Bu
önerme ile metne küresel tutarlık yansıtılmıştır. İkinci önerme olarak
kullanılan haber girişinde “Çözüm yolunda yeni adım, merakla beklenen akil
insanlar komisyonu açıklandı: 63 isim, süreci anlatıp umut aşılayacak”
ifadeleri kullanılarak sezgisel vurgu taşıyan birinci önerme ile ‘kim ve nasıl
yapılacak’ sorularına cevap verilerek küresel tutarlılık ile yerel tutarlık
arasında ilişki kurulmuştur.
15. “İşte taş atan çocuklar korosu” başlıklı haberde Hükümet yanlısı
Belediyelerin teröre bulaşma ihtimali olan çocukları müzik ile şiddetten
uzaklaştırma yolunda attığı adımlar ile ilgili haber yayınlanmıştır (İşte Taş
Atan Çocuklar Korosu, 2013: 1). Başlıkta belirtilen önermede çocuklar
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korosu ‘örneklenerek’ metinde küresel tutarlık gösterilmiştir. İkinci önerme
olarak kullanılan “Adana’da Örnek Proje: Terör istismarına açık çocuklar
müzikle eğitildi; ortaya 95 kişilik Ebru Korosu ve Dans topluluğu çıktı”
ifadesidir. Haber girişinde durum ve sonuç ilişkinse değinilerek önermeler
arasında ilişki kurularak metinde yerel tutarlılığa yer verilmiştir.
16. “4. Yargı Paketi Mecliste kabul edildi” başlıklı haberde PKK-KCK
mensuplarının serbest kalmasına yardımcı olabilecek dördüncü yargı paketi
ile ilgili haber yayınlanmıştır (4. Yargı Paketi Mecliste Kabul Edildi, 2013:
1). Başlıkta belirtilen önermede açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir.

Haberde haber girişi kullanılmamıştır. Haber

metninde birinci önerme ile durum ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık
kazandırılmıştır.
17. “Ertelemeyin çıkıp gidin” başlıklı haberde İmralı’da tutuklu bulunan
Abdullah Öcalan’ın İmralı heyeti ile PKK’ya ilettiği mesaj haber yapılmıştır
(Ertelemeyin Çıkıp Gidin, 2013: 1). Haberin başlığında kavramsal olarak
metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur.
Haberin girişinde “BDP Heyeti ile görüşen Öcalan çekilme formülünü
netleştirdi: Silah bırakılmazsa süreç tıkanır. Çekilme bir an önce başlasın”
ifadesi kullanılmıştır. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
18. “PKK 8 Mayıs’ta çekiliyor” başlıklı haberde, PKK’nın Türkiye’den hangi
tarihte çekileceklerini ilan ettiği haber yayınlanmıştır (PKK 8 Mayısta
Çekiliyor, 2013: 1). Başlıkta belirtilen önermede, açıklamada bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “Kandil: Silahın
yerine demokratik siyasete geçiş kapısı araladı” ifadesi kullanılmıştır. Birinci
önerme ile ikinci önerme arasında zaman-durum ilişkisi kurularak metine
yerel tutarlılık kazandırılmıştır.
19. “Bugün olsa dağa çıkmam” başlıklı haberde, PKK’nın Türkiye sınırları dışına
çekilmesi ile ilişkili olan haberde, 1999 yılında Türkiye’ye dönen Seydi
Fırat’ın açıklamalarına yer verilmiştir (Bugün Olsa Dağa Çıkmam, 2013: 1).
Başlıkta belirtilen önermede; açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde: “Çözüm süreciyle nelerin
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değiştiğini 1999 da PKK’nın ilk barış grubuyla dağdan inen Seydi Fırat’ın
sözleri anlatıyor” ifadesi kullanılmıştır. Birinci önerme ile ikinci önerme
arasında

zaman-sebep

ilişkisi

kurularak

metine

yerel

tutarlılık

kazandırılmıştır.
20. “Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım” başlıklı haberde, çözüm sürecinde hızlı
gelişmelerin yaşandığı bir dönemde patlak veren Gezi olaylarını ele alan bir
haber yapılmıştır (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım, 2013: 1). Başlıkta
belirtilen önermede; açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde, “Başbakan Erdoğan: Çevre hassasiyeti olan
kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bu Başbakanınızla ortak yapın” ifadesi
kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci önermenin arasında durum-sebep
ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır.
21. “BDP’li Demirtaş ve Buldan

İmralı’da” başlıklı haberde, çözüm süreci

kapsamında devam eden İmralı ziyaretlerinin yedincisi haber olarak
yayınlanmıştır (BDP’li Demirtaş İle Buldan İmralı’da, 2013: 1). Başlıkta
belirtilen önermede; belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberde haber girişi kullanılmamıştır. Haberin metninde verilen
önermeler ile, başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde
ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık
kazandırmaktadır.
22. “Türkiye Hazır” başlıklı haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
inisiyatifi ile kurulan Akil İnsanlar Heyetinin 81 ili kapsayan çözüm süreci
konulu

çalışmasının

sonuç

raporunun

sunulduğu

toplantının

haberi

yayınlanmıştır (Türkiye Hazır, 2013: 1). Bu önerme ile toplumun sosyal ve
ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haber girişinde belirtilen ikinci önerme de ise
“81 ili karış karış gezen Akil İnsanlar, raporlarını Başbakan Erdoğan’a sundu.
Ortak tespit: Türkiye barış sürecine hazır” ifadeleri kullanılmıştır. İkinci
önerme ile birinci önerme arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak metnin
yerel tutarlılığı sağlanmıştır. ‘Türkiye Hazır’ önermesi okuyucu tarafından
kendi değerleri üzerinde sezinlendiğinden küresel tutarlılığı metinde
yansıtmaktadır.
23. “Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” başlıklı haberde, PKK’a ile
mücadelede devletin gayrı meşru yolar kullandığı dönemlerden kalma
tetikçilerinden birinin öldürüldüğünün ima edildiği haber yayınlanmıştır
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(Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz, 2013: 1). Belirtilen önermede; açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “Adı
Ergenekon ve 55 infazla anılan eski korucu Ramazan Erkan sokakta başından
tek kurşunla öldürüldü” ifadelerine yer verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci
önerme arasında, durum-sebep-sonuç ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık
kazandırılmıştır.
24. “BDP: Çözüm Sürecinde Kırılma Riski Görmüyoruz” başlıklı haberde, İmralı
Heyetinin, PKK’nın yürütme organı olan Kandil dağında bulunan yetkilileri
ile yaptıkları toplantı hakkında haber yayınlanmıştır (BDP Çözüm Sürecinde
Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27). Belirtilen önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haber de haber girişi
kullanılmamıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
25. “Kandil’de ‘Çözüm’ yapılanması oldu” başlıklı haberde, PKK’da çözüme
yönelik yapılan yönetim değişikliği ile ilgili haber yayınlanmıştır (Kandil’de
Çözüm Yapılanması Oldu, 2013: 25). Başlıkta belirtilen önermede,
belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde “Öcalan’ın isteği üzerine PKK’da Karayılan yerine Bayık geçerken,
Karayılan örgütün silahlı kanadı HPG’nin başında görevlendirildi. Örgüt
Çözüm Sürecine devam dedi” ifadelerine yer verilmiştir. Birinci önerme ile
ikinci önerme arasında, durum-sebep-sonuç ilişkisi kurularak metine yerel
tutarlılık kazandırılmıştır.
26. “İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok” başlıklı haberde, çözüm süreci
açısından önem arz eden İmralı ziyaretlerinin sekizincisi hakkında haber
yayınlanmıştır (Şekil 1.26.). Belirtilen önermede; açıklamada bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.

Haber de haber girişi

kullanılmamıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
27. “Konferanstan önce çekilme hızlansın” başlıklı haberde, 23 Temmuz 2013
tarihli Kürt Ulusal Konferansı ön hazırlık toplantısı öncesinde konuşan Kuzey
Irak

Bölgesel

Kürt

Yönetimi

Başkanın

açıklamaları

yayınlanmıştır

(Konferanstan Önce Çekilme Hızlansın, 2013: 22). Belirtilen önermede,
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açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde “Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Barzani; PKK’dan Erbil’de ki Kürt
Konferansı öncesinde yurtdışına çıkış sürecinin hızlanmasını istedi”. Birinci
önerme ile ikinci önerme arasında, zaman-sebep-sonuç ilişkisi kurularak
metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır.
28. “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” başlıklı haberde, PKK yöneticisi Cemil
Bayık’ın çekilmenin devam edebilmesi için 1 Eylül 2013 tarihine kadar
hükümet tarafından beklentileri olduğunu anlatan haber yayınlanmıştır (Bayık
1 Eylül’e Kadar Adım Atın, 2013: 23). Belirtilen önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haber de haber girişi
kullanılmamıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
29. “BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti” başlıklı haberde, BDP heyetinin 9. Kez
İmralı ziyareti ile ilgili haber yayınlanmıştır (BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya
Gitti, 2013: 26). Başlıkta belirtilen önermede; belirtmede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.

Haber de haber girişi

kullanılmamıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
30. “Dün dış, bugün iç güvenlik çekilmemenin beş nedeni” başlıklı haberde,
PKK’nın çekilmeyi durdurması ile ilgili haber ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın değerlendirmeleri yayınlanmıştır (Dün Dış Bugün İç Güvenlik
Çekilmemenin Beş Nedeni, 2013: 24). Belirtilen önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“Başbakan Erdoğan dün kurmayları ile sürpriz bir güvenlik zirvesi yaptı.
Suriye’de yapılacak olası müdahalenin tartışıldığı zirvede senaryolar
konuşulurken, bugün de iç güvenlikle ilgili zirve yapılacağı öğrenildi”
ifadelerine yer verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında, zamansebep-sonuç ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır.
31. “BDP’liler İmralı’dan mesajla döndü” başlıklı haberde, İmralı da bulunan
Abdullah Öcalan ile onuncu kez yapılan görüşme ile ilgili haber
yayınlanmıştır (BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü, 2013: 24). Başlıkta
belirtilen, önermede belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
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verilmiştir. Haber de haber girişi kullanılmamıştır. Haberin metninde verilen
önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde
ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık
kazandırmaktadır.
32. “Öcalan zelzele dindi” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın 11. İmralı
ziyareti ile ilgili verdiği mesaj haber olarak yayınlanmıştır (Öcalan Zelzele
Dindi, 2013: 18). Belirtilen önermede; açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “PKK Lideri Abdullah
Öcalan, dün İmralı adasında

kendisini ziyaret eden BDP heyeti ile

yayınladığı mesajında: Büyük bir çabayla yürüttüğümüz bu çalışmalar
toplumu rahatlattı, büyük zelzele dindi” ifadelerine yer verilmiştir. Birinci
önerme ile ikinci önerme arasında, zaman-sebep-sonuç ilişkisi kurularak
metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır.
33. “HDP Kongresi ve Barikat siyaseti” başlıklı haberde, Halkların Demokratik
Partisinin kurulması ile ilgili makale haber olarak yayınlanmıştır (Övür, HDP
Kongresi Ve Barikat Siyaseti, 2013: 22). Bu önerme ile toplumun sosyal ve
ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile
başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci
önerme

öncekinin

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

kazandırmaktadır.
34. “13 Kasım 2013 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan İmralı ziyaretleri’ ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
35. “Biz Kardeşiz” başlıklı haberde, Diyarbakır’da Mesut Barzani’nin de
katıldığı Diyarbakır buluşması ile ilgili haber yayınlanmıştır (Biz Kardeşiz,
2013: 1). Başlıkta belirtilen önerme toplumun sosyal ve ortak bilgilerine
dayanan kavramlardır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede; “Başbakan
Erdoğan Diyarbakır’daki tarihi buluşmada konuştu: Biz ezelden ebede
kardeşiz. Sadece yol arkadaşı değil kader arkadaşıyız. Mahşere kadar biriz,
beraberiz” ifadeleri kullanılmıştır. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum
ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
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36. “Kürdistan Kavgası” başlıklı haberde, TBMM’de Kürdistan tartışması ile
ilgili yaşanan kavga ile ilgili haber yayınlanmıştır (Kürdistan Kavgası, 2013:
23). Başlıkta belirtilen önerme toplumun sosyal ve ortak bilgilerine dayanan
kavramlardır. Haber de haber girişi kullanılmamıştır. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
37. “Yıllar sonra Öcalan” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan İle İmralı heyetinin,
İmralı heyeti ile yürüttüğü çalışmaları esnasında çekilmiş resimlerine yer
verilmiştir (Yıllar Sonra Öcalan, 2013: 22). Başlıkta belirtilen önermede,
belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haber de
haber girişi kullanılmamıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta
verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme
öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
Sabah Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan yerel ve küresel tutarlılık :
1. “Operasyonda hedef Süreç” başlıklı haberde, BDP-HDP heyetinin İmralı ile
görüşmesi aktarılmıştır, Abdullah Öcalan’ın heyet aracılığı ile ilettiği 17
Aralık Operasyonlarının çözüm sürecine yönelik olduğuna dair mesaj
aktarılmaktadır (Operasyon’da Hedef Süreç, 2014: 20). Belirtilen önermede;
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde “BDP-HDP heyetinin İmralı görüşmesinin perde arkasında çarpıcı
diyaloglar yaşandı. Abdullah Öcalan, 17 Aralık Operasyonları ile çözüm
sürecinin hedef alındığını belirterek BDP ve HDP’yi uyardı” ifadelerine yer
verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında, anlamsal ilişki vardır.
Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne
yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
2.

“Öcalan’dan Barzani’ye mektup” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın
Kürdistan Bölgesi Lideri Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili haber
yayınlanmıştır(Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014: 26). Başlıkta belirtilen
önermede, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Haberin girişinde “HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve
Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana dün sabah terör örgütü ele başı
Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti” ifadelerine yer
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verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
3.

“Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’ın sorgu
görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Demokratik Özerklik
tartışmaları” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Üniversiteye Kürdoloji
Kütüphanesi” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. “Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” başlıklı haberde, Başbakan Erdoğan ile çözüm
süreci kapsamında karşı karşıya gelen Feytullah Gülen’in sürece verdiği
zarar ile ilgili haber aktarılmaktadır (Gülen Örgütü Kürt Düşmanı, 2014: 1).
Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde Başbakan Erdoğan: “Pensilvanya’daki ırkçı zat,
çözüm sürecini baltalamak için CHP ve MHP ile birlikte ihanet hücumları
yapıyor” ifadelerine yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
7. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK davasında ilk tahliye”
ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Türk Dil Kurumundan
Türkçe-Kürtçe sözlük” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun” başlıklı haberde, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın tutukluluk
koşulları ile ilgili çıkardığı karar ile ilgili haber yayınlanmıştır (AİHM
İmralı’da Koşullar Uygun, 2014: 1-23). Haberin başlığında kavramsal olarak
metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur.
Haberin girişinde “AHİM, Öcalan’ın tutukluluk koşulları için ‘2009’ dan
sonra ihlal yok” ifadelerine yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir,
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başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile
yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
10. “Çözüme devam Nevruz’u” başlıklı haberde, Diyarbakır’da Kalabalık bir
halk kitlesinin katılımı ile kutlanılan çözüme devam mesajı içeren Nevruz
kutlamaları ile ilgili haber yayınlanmıştır (Çözüme Devam Nevruz’u, 2014:
1-21). Haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum
önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale
getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya
‘çözüme

devam’ kelimeleri ile küresel tutarlılık sunulmaktadır. Haber

girişinde söz edilen ikinci önermede “Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğine 250
bin kişi katıldı. 16 dilde kutlama pankartı asıldı” denmektedir. İkinci önerme,
ilk önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki
önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde
önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
11. “MİT’e Meclis denetimi” başlıklı haberde,

MİT kanununda öngörülen

değişiklik ile ilgili haber yayınlanmıştır (MİT’e Meclis Denetimi, 2014: 24).
Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “T.B.M.M. Genel Kurulu’nda Ak
Parti’nin önerisi ile MİT Yasa Teklifi gündeme alındı. Ancak itirazlar nedeni
ile uzun süre yasa teklifinin görüşmelerine geçilemedi. Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay, kurulacak bir komisyonda T.B.M.M’nin MİT’i denetleyeceğini
söyledi” ifadelerine yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
12. “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” başlıklı haberde,
Jandarma faaliyet raporu ile çözüm sürecinin şehit sayında yarattığı olumlu
tablo haber olarak yayınlanmıştır (İşte Barış ve Huzur, 2014: 1). Haberin
başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir
önerme olarak sunulmuştur. Başlığın içeriğinde küresel tutarlılık okuyucuya
sunulmuştur. Haberin girişinde, “Jandarma’nın faaliyet raporu, çözüm süreci
ile gelen huzuru ortaya koydu” ifadelerine yer verilmiştir. İlk önerme küresel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum
ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır. “BDP’liler HDP’ye
katılma kararı aldı” başlıklı haberde, BDP ve HDP’nin meclis çatısı altında
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grup oluşturması haber olarak yayınlanmıştır (BDP’liler HDP’ye Katılma
Kararı Aldı, 2014: 26). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “HDP Eşbaşkanı
Ertuğrul Kürkçü, BDP milletvekillerinin katılımıyla TBMM’de HDP grubu
oluşturma kararı aldıklarını belirti” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
13. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “17 İmralı Ziyareti” ile ilgili
gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır” (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. “HDP 27 vekille Meclis’te” başlıklı haberde, BDP ve HDP’nin, HDP çatısı
altında birleşerek tek bir parti altında çalışmaya karar vermesi haber olarak
yayınlanmıştır (HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20). Başlıkta belirtilen
önermede, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Haberin girişinde “iki isim BDP’de kaldı. BDP’li Sakık Ağrı Belediye
Başkanlığı seçimlerine gireceği, Demirtaş da partiyi kongreye götüreceği için
bir süre daha BDP’de kalacak. Her iki isim Kongre sonrası HDP’ye katılacak.
Kemal Aktaş , Aysel Tuğluk ve Leyla Zana ise siyaset yasaklı oldukları için
HDP’ye katılamıyor” önermesine yer

verilmiştir. Haber girişi spesifik

önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
15. “Çocuklarımızı geri ver Apo” başlıklı haberde, PKK’nın 18 yaş altında ki
çocukları dağa kaçırması ve ailelerin bu olaylar üzerine BDP’li Diyarbakır
belediyesi önünde başlattıkları eylemler haber olarak yayınlanmıştır
(Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22). Haber başlığında okuyucu
tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. ‘Geri ver
Apo’ kelimeleri ile küresel tutarlılık okuyucuya sunulmaktadır. Haber
girişinde “Piknik bahanesi ile PKK tarafından kaçırılan çocukların aileleri
Diyarbakır’da eyleme başladı. ‘Öcalan çocuklarımızı derhal serbest
bırakmalı’ diyen aileler BDP’nin kendilerine yüz çevirdiğini söyledi”
önermesine yer verilmiştir. İkinci önerme, başlıktaki önermenin öncekilerini
açıklamaktadır. İkinci önerme yerel tutarlılık içerisin de barış talebi
içermektedir.
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16. “5 ev değiştim kurtaramadım” başlıklı haberde, PKK tarafından oğlu
kaçırılan bir annenin acı dolu hikayesi anlatılmaktadır (5 Ev Değiştirdim
Kurtaramadım, 2014: 1). Haberin başlığında kavramsal olarak metin
özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin
girişinde “Çocuğunu kaçıran PKK’ya isyan bayrağı açan Hediye Y.: Terör
Örgütü biricik yavrumu dağa götürmesin diye 5 ev değiştim. Ama olmadı”
önermesine yer verilmiştir.

İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya

sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
17. “Silahların bırakılması yolunda 6 kritik adım” başlıklı haberde, Hükümetin
çözüm sürecinin ileri götürülmesi ile ilgili ele aldığı altı kritik başlık haber
olarak yayınlanmıştır (Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik Adım, 2014:
19). Haberin başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı
genel bir önerme olarak sunulmuştur. Başlığın içeriğinde küresel tutarlılık
okuyucuya sunulmuştur. Haberin girişinde

“Çözüm sürecinde yeni yol

haritası netleşmeye başladı. Yeni planda dağdan inişte etkin pişmanlık
dışında da bir formül, yerel yönetim, özerklik şartının imzalanması yer
alıyor” önermesine yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
18. “Sürecin 3 kilit kodu” (Sürecin Üç Kilit Kodu, 2014:1), “Hayata, eve,
siyasete dönüş” (Hayata Eve Siyasete Dönüş, 2014: 31) başlıklı haberlerde,
çözüm süreci kapsamında sürecin hangi başlıklar altında devam edeceğini
gösteren hükümete ait yaklaşım haber olarak yayınlanmıştır. Birinci, başlıkta
belirtilen önermede, örneklemede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde Diyarbakır dün adil ve kalıcı barış için tarihi bir
adıma daha sahne oldu. Çözüm sürecinde yeni bir döneme girildi. Hükümetin
kurmayları dün Diyarbakır’da adil ve kalıcı barış için çizilecek yol haritasını
bir araya geldikleri kitle örgütleriyle değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı
Atalay, “Yeni Türkiye’nin Açılan Kilidi” adlı kurultayda, yasal düzenleme de
yapılacak. Meclise de gidilecek, hayata, eve, siyasete dönüş, hepsi
değerlendirilecek dedi, önermesine yer verilmiştir. İlk önerme küresel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum
ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
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19. “Silah zoru ile bizi ayırdılar” başlıklı haberde, PKK’nın terörü bir araç olarak
kullandığının manşetlere taşınması haber olarak yayınlanmıştır (Silah Zoruyla
Bizi Ayırdılar, 2014:1). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “PKK’nın kaçırdığı
çocuklar dramına bir anne çığlığı da Belçika’dan yükseldi” ifadesine yer
verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Diyarbakır’da ki
direnişçi anneler açlık grevinde” başlıklı haberde, PKK’nın terörü bir araç
olarak kullandığının manşetlere taşınması haber olarak yayınlanmıştır
(Diyarbakır’daki Direnişçi Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1). Başlıkta
belirtilen önermede; belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde “Diyarbakır Büyükşehir Belediye önünde
oturma eylemi yapan aileler, Lice ilçesinde meydana gelen olaylar nedeniyle
eylemlerine dün bir gün ara verdi” ifadesine yer verilmiştir. İkinci önermede
ki cümleler öncekinin açıklamalarını içermektedir. Bu açıklamalar ile
metinde yerel tutarlılık kurulmuştur. “Astsubay yaralı, 1 terörist öldü,
Genelkurmay, Licey’i saat saat anlattı” başlıklı haberde, PKK’nın terörü bir
araç olarak kullandığının manşetlere taşınması haber olarak yayınlanmıştır
(Astsubay Yaralı 1 Terörist Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı,
2014: 1). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde, “Genelkurmay, Diyarbakır
Lice’de 2 kişinin ölümü ile ilgili açıklama yaptı” ifadesine yer verilmiştir.
Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme
ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “PKK çözüm sürecini baltalamak
istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam kaçırma, 3 şehit” başlıklı haberde,
PKK’nın terörü bir araç olarak kullandığının manşetlere taşınması haber
olarak yayınlanmıştır (PKK Çözüm Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94
Saldırı, 19 Adam Kaçırma, 3 Şehit, 2014: 1). Başlıkta belirtilen önermede,
örneklemede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde, “güvenlik raporlarına göre PKK yılın ilk 4 ayında 94 eyleme imza
attı” ifadesine yer verilmiştir. İkinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi
içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
20. “Çözüme iki yıllık yol haritası” başlıklı haberde, Hükümetin çözüm süreci
kapsamında silahların 2 yıl içerisinde bırakılmasına yönelik çalışması haber
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olarak yayınlanmıştır (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1). Haberin
başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir
önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “Silahsız siyasete geçiş
sürecinde uzman heyetler önemli rol oynayacak” önermesine yer verilmiştir.
Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından daha çok bilgi taşımaktadır.
“HDP’nin köşk adayı resmen Demirtaş” başlıklı haberde, HDP Eşbaşkanı
Selahattin

Demirtaş’ın

Cumhurbaşkanlığı

adaylığı

haber

olarak

yayınlanmıştır (HDP’nin Köşk Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22). Başlıkta
belirtilen önermede, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir.

Haberin

girişinde

“HDP’nin

Köşk

adayı

Demirtaş,

Cumhurbaşkanı kim olursa olsun iç barışın çalışmalarını aktifleştireceklerini
söyledi” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok
bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
21. “Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor” başlıklı haberde, İçişleri Bakanı Efkan
Ala’nın çözüm sürecinde hükümetin atacağı yeni adımlar ile ilgili açıklaması
haber olarak yayınlanmıştır (Silah Bırakma Kurulu Oluşturuluyor, 2014: 1).
Haberin başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel
bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “Hükümet diyalog süreci
ile ilgili tarihi bir adım için yol haritası üzerinde çalışıyor. Buna göre ‘izleme
kurulu’ oluşturulacak. ‘Silahları bırakma kurulu’ süreci takip

edecek”

ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
22. “Barış senedi meclisten geçti” başlıklı haberde, çözüm Süreci Tasarısın
TBMM’de oylanarak yasalaşması haber olarak yayınlanmıştır (Barış Senedi
Meclisten Geçti, 2014: 1). Haberin başlığında kavramsal olarak metin
özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Başlığın
içeriğinde küresel tutarlılık okuyucuya sunulmuştur. Haberin girişinde
“çözüm süreci tasarısı Ak parti vekillerinin 237 evet oyuyla meclisten geçti”
önermesine yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur.
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK Ana Davada Tutuklu
Kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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24. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “20. İmralı görüşmesi”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Mahmur Kampına saldıran
İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile ilgili” gelişme Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

Meselesi

(Kürt

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
26. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Irak Kürdistan Bölgesel
Başkanı Mesud Barzani’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ile ilgili
yayınladığı tebrik mesajı” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
27. “Yeni Türkiye manifestosu” başlıklı haberde, Başbakan Davutoğlu’nun
başkanlığında kurulan 62. Hükümet Programı haber olarak yayınlanmıştır
(Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1). Haber başlığında okuyucu tarafından
bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta küresel
tutarlılık okuyucuya sunulmaktadır. Haber girişinde “Davutoğlu önce ilk grup
toplantısını

yaptı,

denmektedir.

ardından

İkinci

mecliste

önerme,

hükümet

başlıktaki

programını

önermenin

okudu”

öncekilerini

açıklamaktadır. İkinci önerme yerel tutarlılık içerisin de mevcut durumu
aktarmaktadır.
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden Abdullah Öcalan’a ait
“süreci çeşitli sıkıntılara rağmen sürdürüyoruz” mesajı Sabah Gazetesi
tarafından

haber

yapılmamıştır

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
29. “İzinsiz Kürtçe okula mühür” başlıklı haberde, Yasa dışı Kürtçe eğitim veren
okul açama girişimi ve yasal müdahale haber olarak yayınlanmıştır (İzinsiz
Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24). Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar
söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber
girişinde belirtilen ikinci önermede “Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari de Kürtçe
eğitim vereceği duyurulan 3 okulla ilgili ‘izinsiz eğitim kurumu açmak’ ve
‘örgüt adına suç işemek’ maddeleri kapsamında soruşturma açıldı” ifadesi
kullanılmıştır. Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur.
İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
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30. “Paralel- PKK şer ittifakı” başlıklı haberde, PKK ile Paralel yapı arasında ki
yasadışı ilişkinin belgeler ile sunulması, Türkiye devletinin Suriye’de saldırı
altında olan Kürtlerinde hamisi olduğunun mesajının verilmesi haber olarak
yayınlanmıştır” (Paralel

PKK Şer İttifakı, 2014: 1). Haber başlığında

okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur.
‘Şer ittifakı’ kelimeleri ile küresel tutarlılık okuyucuya sunulmaktadır. Haber
girişinde “İETT otobüsü ile bir itfaiye aracını molotofla yakan 19 kişiden 2’si
paralelci çıktı. Sinsi ihanet deşifre oldu” denmektedir. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından ikinci önerme

daha çok bilgi taşımaktadır.

İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Öcalan’ın, bütün Kürtleri
direnişe çağırıyorum mesajı” ile “PKK-KCK’nın ateşkese son verebiliriz
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Dağdan dönüş için özel kurul geliyor” başlıklı haberde, çözüm süreci ile
ilgili atılacak adımların Bakanlar Kurulundan geçirilmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Dağdan Dönüş İçin Özel Kurul Geliyor, 2014: 28). Başlıkta
belirtilen önermede, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde “Hükümet ‘eve dönüş’ için düğmeye bastı.
Çözüm süreci için oluşturulacak kurul ve komisyonlar 11 Kritik konuda
çalışacak. Sürecin yasal, toplumsal ve ekonomik ayağını komisyonlar
yürütecek” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha
çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
33. “Tezkere çözümü garantiye aldı” başlıklı haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaç halinde Irak ve Suriye’de kullanılmasına yönelik teskere haber olarak
yayınlanmıştır (Teskere Çözümü Garantiye Aldı, 2014:1). Belirtilen
önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Haberin girişinde “Başbakan Davutoğlu: Tezkere ulusal güvenliğimizi ve
sınırlarımızı korurken çözüm sürecini de garanti altına alıyor” ifadelerine yer
verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında, sebep-sonuç ilişkisi
kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır.
34. “Kobani provokasyonuna üç kurban” başlıklı haberde, HDP’nin Kürt kökenli
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Koboni meselesi nedeni ile protesto
etmeye çağırması, bu çağrının ardından yaşanan gelişmeler haber olarak
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yayınlanmıştır (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban, 2014: 18). Haber
başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz
konusudur. ‘Provokasyon’ kelimesi ile küresel tutarlılık okuyucuya
sunulmaktadır. Haber girişinde “İşid’in Koban’i saldırısını bahane eden PKK
sempatizanları İstanbul, Şırnak, Siirt, Muş, Diyarbakır, Van, Bitlis,
Adıyaman, Hakkari başta olmak üzere çok sayıda ki kentte sokakları savaş
alanına çevirdi” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
35. “Dikkat Gizli eller devrede” başlıklı haberde, Koban’i meselesi nedeniyle
Türkiye genlinde yaşanan olaylar haber olarak yayınlanmıştır (Dikkat Gizli
Eller Devrede, 2014: 1). Haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği
varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve
düşünsel hale getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta
okuyucuya ‘oyuna gelmeyin’ kelimesi ile küresel tutarlılık sunulmaktadır.
Haber girişinde söz edilen ikinci önermede “Ankara’da alarm: Uyuyan
hücreler uyandırıldı, yabancı provokatörler sahaya indi. Amaç: Barışı
dinamitlemek” denmektedir. İkinci önerme, ilk önermeye kıyasla bir
belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme birlikte işlevsel olarak
da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle
birbirlerine bağlanmaktadırlar.
36. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “PKK-KCK’nın Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları” hakkında ki gelişme Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
37. “Bu coğrafyanın en önemli projesi” başlıklı haberde, Akil İnsanlar Heyeti ile
Dolmabahçe çalışma ofisinde buluşan Başbakan Davutoğlu’nun gündem ile
ilgili değerlendirmeleri haber olarak yayınlanmıştır (Bu Coğrafyanın En
Önemli Projesi, 2014: 1). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “Akil İnsanlar
heyetiyle buluşan Başbakan Davutoğlu: Çözüm süreci yerli ve özgün”
ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
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38. “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı” başlıklı haberde, çözüm süreci
kapsamında Hükümet, HDP ve PKK arasında yürütülen müzakereler ile ilgili
gelişme detayları haber olarak yayınlanmıştır (İmralı: Barış Sürecine Yönelik
Umudum Arttı, 2014: 24). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “HDP Grup
Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile İstanbul Milletvekilleri
Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet dün İmralı Ada’sına giderek Abdullah
Öcalan ile görüştü” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
39. “Sınırlarda büyük oyun” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın gündemi değerlendirmesi haber olarak yayınlanmıştır (Sınırlarda
Büyük Oyun, 2014: 1). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “Cumhurbaşkanı
Erdoğan: Bu rastgele bir oyun değil. Kobani eylemleri de büyük oyunun
içinde. Çözüm sürecini engelleme gayretleri de içinde” ifadelerine yer
verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
40. “Süreci bitiren biz olmayacağız” başlıklı haberde, Hükümetin şiddete
müsaade etmeyeceğinin mesajı haber olarak yayınlanmıştır (Süreci Bitiren
Biz Olmayacağız, 2014: 23). Belirtilen önermede düşünsel imalar söz
konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde
belirtilen ikinci önermede “Çözüm sürecini bitiren tarafın hükümet
olmayacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Arınç: “Ama birileri bizden
şiddet olaylarına karşı bir yumuşaklık beklemesin” ifadeleri kullanılmıştır.
Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede
başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
41. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’nin Halkı tekrardan
sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
42. “Kör nokta suikastı” başlıklı haberde, PKK’nın Astsubay Nejdet Aydoğdu’yu
şehit etmesi haber olarak yayınlanmıştır (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29).
Haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi
söz konusudur. ‘Suikast’ kelimesi ile küresel tutarlılık okuyucuya
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sunulmaktadır. Haber girişinde “Hain saldırıda şehit edilen Astsubay Nejdet
Aydoğdu memleketine uğurlandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Bu arada saldırının yapıldığı sokaktaki tüm kameraların tahrip edildiği ortaya
çıktı” önermesine yer verilmiştir. İkinci önerme, başlıktaki önermenin
önceliklerini açıklamaktadır.
43. “Çözüm için sürece format atılıyor” başlıklı haberde, çözüm sürecinde
Hükümet kanadının yaşanan şiddet olayları nedeniyle politika değişikliğine
gideceğinin duyurulması ile ilgili haber yayınlanmıştır (Çözüm İçin Sürece
Format Atılıyor, 2014: 23). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“Bakan Eker yeni dönemin kodlarını Sabah’a açıkladı: HDP, PKK
güdümünde kalırsa siyasi muhataplıktan çıkar. Teröre taviz verilmeyecek,
demokratik süreç devam edecek” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
44. “Önce kamu düzeni ve tam eylemsizlik” başlıklı haberde, Hükümet ile HDP
tarafının çözüm sürecinin yeni olgularını görüşmesi ile ilgili haber
yayınlanmıştır (Önce Kamu Düzeni Ve Tam Eylemsizlik, 2014: 1). Haberin
başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir
önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “HDP heyeti ile görüşen
Akdoğan çözüm sürecinin sağlıklı ilerlemesi için eylemsizlik vurgusu yaptı”
ifadesi kullanılmıştır. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
45. “İki yalanlama” başlıklı haberde, Başbakan Davutoğlu’nun açıklamaları
haber olarak yayınlanmıştır (İki Yalanlama, 2014: 1). Haber başlığında
okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur.
Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale getirebilmek için bilgiye ve
inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya ‘yalanlama’ kelimesi ile küresel
tutarlılık sunulmaktadır. Haber girişinde söz edilen ikinci önermede
“Başbakan Davutoğlu, İç Güvenlik Bakanlığı ve Üçüncü Göz iddialarını
yalanladı” denmektedir. İkinci önerme, ilk önermeye kıyasla bir belirtme,
açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı
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olabilmektedir. Bu haberde önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle
birbirlerine bağlanmaktadırlar.
46. “Çözümde karşılıklı adımlar hızlanacak” başlıklı haberde, Selahattin
Demirtaş’ın süreç ile ilgili önerileri haber olarak yayınlanmıştır (Çözümde
Karşılıklı Adımlar Hızlanacak, 2014: 24). Belirtilen önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“çözüm sürecinde taraflar yeniden masaya oturdu, diyalog kanallarının
sürekli açık tutulması ve süreçte atılacak adımların hızlanması kararlaştırıldı”
ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
47. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “CHP Genel Başkanının
Diyarbakır ziyareti ” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Silahlara veda Nevruz’da” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın Nevruz
2015’e yönelik mesajı haber olarak yayınlanmıştır” (Silahlara Veda
Nevruz’da, 2014: 1). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde, “İmralı’da silahsızlanma
takvimi, 4-5 ay sonra çözüme ulaşılabilir” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
49. “Kandil’de silah bırakma zirvesi” başlıklı haberde, Silahların bırakılması
yönünde izlenecek görüşme süreci hakkında ki gelişmeler haber olarak
yayınlanmıştır (Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17). Haber başlığında
okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur.
Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale getirebilmek için bilgiye ve
inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya ‘zirve’ kelimesi ile küresel
tutarlılık sunulmaktadır. Haber girişinde söz edilen ikinci önermede; “Çözüm
süreci takvimi yeniden işlemeye başladı. HDP heyeti MİT ve Hükümet
yetkilileri ile görüşüp Kandil’e gidecek” denmektedir. İkinci önerme, ilk
önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme
birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde önermeler
belirtme, açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
50. “İmralı taslağına “öncelik” ayarı” başlıklı haberde, İmralı heyeti ile Başbakan
Davutoğlu başkanlığında yürütülen çözüm süreci hakkında ki toplantı haber
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olarak yayınlanmıştır (İmralı Taslağına Öncelik Ayarı, 2014: 20). Başlıkta
belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal
imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede “HDP
heyeti İmralı’nın taslağını sundu ‘asayiş, çekilme’ önceliğinin altı çizilen
çözüm zirvesinde, taslağın buna göre güncellenmesi öngörüldü” ifadesi
kullanılmıştır. Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur.
İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
51. “Demirtaş’ın sokak çağrısına siyaset sert tepki gösterdi: Sokağa çağırmak
kabul edilemez” başlıklı haberde, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Sokağa Çağırmak Kabul
Edilemez, 2014: 23). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı Atalay: Vatandaşı, milleti sokağa çağırmak kabul edilemez.
Bunlar yine eski alışkanlıklardır. Siyaseti şiddetin gölgesinde yürütme
heveslerinin tezahürleridir” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur.
52. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Cemil Bayık’ın silah
bırakmak ölüm demektir” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
53. “Silahsız

Siyasetin

ışıkları

göründü”

başlıklı

haberde,

Başbakan

Davutoğlu’nun açıklamaları ve Başbakan Yardımcı Yalçın Akdoğan ile HDP
heyetinin görüşmesi hakkında bilgi haber olarak yayınlanmıştır (Silahsız
Siyasetin Işıkları Göründü, 2014: 1). Belirtilen önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde,
“HDP heyetinin Başbakan Yardımcısı Akdoğan’la görüşmesinde bir dönüm
noktası daha aşıldı” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
54. “Çözüm sürecinde rotayı millet çizer” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti ve açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014: 26). Belirtilen
önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Haberin girişinde, “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan çözüm sürecine
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ilişkin “Toplumun kabul etmeyeceği herhangi bir adımı atmayacağız. Rotayı
millet çizer, dedi” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
55. “Karanlık ele dikkat” başlıklı haberde, Hüda-Par Partisi mensubu üç kişinin
öldürülmesi ile ilgili olay haber olarak yayınlanmıştır (Karanlık Ele Dikkat,
2014: 1). Haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum
önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale
getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya
‘karanlık el’ kelimesi ile küresel tutarlılık sunulmaktadır. Haber girişinde söz
edilen ikinci önermede “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan: Ne zaman
sonuca, çözüme yaklaşsak hep bir karanlık el devreye girdi” denmektedir.
İkinci önerme, ilk önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi
görmektedir. Her iki önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir.
Bu

haberde

önermeler

belirtme,

açıklama

ilişkisiyle

birbirlerine

bağlanmaktadırlar.
56. “Paralelcilerin Cizre Fitnesi” başlıklı haberde, Başbakan Davutoğlu’nun
Cizre’de yaşanan olaylar ile Paralel Yapı arasında kurduğu ilişki haber olarak
yayınlanmıştır (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1). Başlıkta belirtilen
önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu
yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede “Başbakan
Davutoğlu: Paralel yapı Cizre’de olayları abartarak toplumda huzursuzluk
çıkarmaya çalıştı” ifadesi kullanılmıştır. Birinci önermede belirtilen siyasal
ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi
bulunmaktadır.
Sabah Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz eden
gelişmeler için kullanılan yerel ve küresel tutarlılık :
1. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan’ın af talebi yok açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2.

“Cizre’de İzinsiz gösteri” başlıklı haberde, Cizre’de izinsiz gösteri
esnasında 12 yaşında ki bir çocuğun öldürülmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22). Başlıkta
belirtilen önerme toplumun sosyal ve ortak bilgilerine dayanan
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kavramlardır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede “Şırnak’ın Cizre
ilçesinde İzinsiz gösteri düzenleyen gruba polis gaz bombası ile müdahale
etti” ifadeleri kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci önerme arasında
sebep ve durum ilişkisi kurulmuştur. Birinci önermede okuyucuya küresel
tutarlılık sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki ile de yerel
tutarlılık okuyucuya sunulmuştur.
3. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015 de ki görüşmesi”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
4. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “23 Ocak 2015’de Kadil
ile HDP heyetinin görüşmesi” Sabah gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
5. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Hükümetin 6-7 Ekim
2014 olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
6. “Çözüm sürecinde yakında güzel şeyler olacak” başlıklı haberde,
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP heyetinin görüşmesi haber
olarak yayınlanmıştır (Çözüm Sürecinde Yakında Güzel Şeyler Olacak,
2015: 21). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde, “Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan, Çözüm Sürecinde iyi bir noktaya gelindiğini belirterek
‘Önümüzdeki günlerde, haftalarda güzel şeyler olacağını düşünüyorum’
dedi” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha
çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
7. “Tarih’i çağrı Nevruz’da” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinin görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır
(Tarihi Çağrı Nevruz’da, 2015: 22). Haber başlığında okuyucu tarafından
bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta ki
tutarlılığı öznel ve düşünsel hale getirebilmek için bilgiye ve inançlara
ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya ‘tarih’i çağrı’ kelimeleri ile küresel
tutarlılık sunulmaktadır. Haber girişinde söz edilen ikinci önermede
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“Öcalan’ın Nevruzda silahlara veda çağrısı yapması beklenirken, HDP
heyeti

güvenlik

paketinin

geri

çekilmesini

gündeme

getiriyor”

denmektedir. İkinci önerme, ilk önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama,
işlevi görmektedir. Her iki önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı
olabilmektedir. Bu haberde önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle
birbirlerine bağlanmaktadırlar.
8. “Çözümde tarihi viraj: Silahlar susuyor” başlıklı haberde, HDP heyeti ile
Kandil arasında yapılacak olan görüşmeler ile ilgili Hükümetin
beklentileri haber olarak yayınlanmıştır (Silahlar Susuyor, 2015: 28).
Haberin başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı
genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “Hükümetle
görüştükten sonra dün Kandil’e giden HDP heyetinin PKK’ya ‘kalıcı
eylemsizlik çağrısı’ yapacağı öğrenildi. PKK’nın Lider kadrosunun ise
‘çağrıya uyuyoruz’ karşılığı vermesi bekleniyor” ifadesi kullanılmıştır.
Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok
bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır,
ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı
okuyucuya sunmaktadır.
9. “Eve dönüş için bahar takvimi” başlıklı haberde, Hükümet kanadının
silahları bırakma çağrısı beklentisi ve ardından atılacak demokratik
düzenlemeler ile ilgili adımların aşamaları haber olarak yayınlanmıştır
(Eve Dönüş İçin Bahar Takvimi, 2015: 1). Birinci önerme olarak sunulan
başlıkta yapılan vurgu düşünsel ima taşımaktadır. Bu önerme ile metne
küresel tutarlık yansıtılmıştır. İkinci önerme olarak kullanılan haber
girişinde “Silahlar aradan çıkıyor, siyaset devreye giriyor: Eve Dönüş için
bahar takvimi” ifadeleri kullanılarak sezgisel vurgu taşıyan birinci
önerme ile ‘kim ve nasıl yapılacak’ sorularına cevap verilerek küresel
tutarlılık ile yerel tutarlık arasında ilişki kurulmuştur.
10. “Çözüm

Süreci”

kapsamında

gündeme

etki

eden

“Başbakan

Davutoğlu’nun: çözüm süreci Kritik aşamada açıklaması” Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
11. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın:
Öcalan Şartlı silah bırakma çağrısı yaptı açıklaması” Sabah gazetesi
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tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
12. “Düşmanlığımızdan Korkun” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı
Bülent

Arınç’ın

açıklamaları

haber

olarak

yayınlanmıştır

(Düşmanlığımızdan Korkun, 2015: 20). Belirtilen önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde,
“Türk silahlı kuvvetlerinin Şah Fırat operasyonunu müthiş bir başarıyla
tamamladığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Operasyona
dünyada hayranlık var. Kimse Türkiye’nin düşmanlığını kazanmak
istemesin, çağrıyı demokratik atılımlar izleyecek” ifadelerine yer
verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
13. “Çözüm süreci toplantısında PKK’ya tarihi çağrı çıktı: Silah bırak, şimdi
barış zamanı” başlıklı haberde, HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın Dolmabahçe görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır
(Silahı Bırak Şimdi Barış Zamanı, 2015: 1). Belirtilen önermede,
açıklamada

bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.

Haberin girişinde “Bugüne kadar karşılıklı ateşkes önerisinden ileriye
gitmeyen Öcalan ilk kez olarak PKK’dan kongresini toplayıp silah
bırakma kararı almazını istedi” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile
yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
14. “Kandil’in

tavrı

sürece

aykırı”

başlıklı

haberde,

Dolmabahçe

görüşmelerinin ardından tarafların süreçle ilgili değerlendirmeleri haber
olarak yayınlanmıştır (Kandil’in Tavrı Sürece Aykırı, 2015: 1). Belirtilen
önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı 10
maddeyi söyledi ama Kandil ve HDP’de hava çok farklı. Bu da huzur ve
güvenlik için bir tehdit” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
15. “Kapıda nöbet tutan hocalar gördük” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır
(Kapıda Nöbet Tutan Hocalar Gördük, 2015: 22). Belirtilen önermede,
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açıklamada

bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.

Haberin girişinde “İlk kez Rektörlerle bir araya gelen Erdoğan:
Darbecileri teşvik eden üniversite hocaları gördük. Başörtülüleri içeri
sokmamak için kapıda bekleyen hocalara, ikna odalarına psikolojik
baskılara tanık olduk” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur.
16. “Çözüm için izleme heyeti” başlıklı haberde, İzleme heyetinin
oluşturulması ile ilgili HDP’li Pervin Buldan ile Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Çözüm İçin
İzleme Heyeti, 2015: 28). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“çözüm sürecinde önemli bir adım daha atıldı. HDP’liler ile birlikte
İmralı’ya gitmek üzere izleme heyeti oluşturulacağı belirtildi. Heyetin
akil insanlardan seçileceği ileri sürüldü” ifadelerine yer verilmiştir.
Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
17. “Çözüm süreci” kapsamında gündeme etki eden “Nevruz 2015 öncesi
HDP heyetinin İmralı ziyareti” Sabah gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Sürecin teminatı Erdoğan’a güven” başlıklı haberde, Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın İzleme Heyeti ile ilgili açıklamaları haber
olarak yayınlanmıştır (Sürecin Teminatı Erdoğan’a Güven, 2015: 1).
Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa
yer verilmiştir. Haberin girişinde, “Barış süreci müzakerelerinin
koordinatörü Yalçın Akdoğan: Bu süreci Erdoğan başlattı. Ona güvenle
büyük destek oluştu” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur.
19. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “ Selahattin Demirtaş’ın:
Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır açıklaması” Sabah gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
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20. “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” başlıklı haberde, Abdullah
Öcalan’ın Nevruz açıklaması ve bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanının
değerlendirmeleri ile ilgili haberler yayınlanmıştır (Çözüm Süreci Tüm
Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1).

Belirtilen önermede, açıklamada

bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde,
“Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreç, ülke genelinde ölümler dursun, anneler
ağlamasın üzerine kurulu. 78 milyon tümüyle sürece dahil” ifadelerine
yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
21. “Ben bu makama zembille inmedim” başlıklı haberde, Hükümet ile
Cumhurbaşkanlığı arasında çözüm süreci ile ilgili olarak ortaya çıkan
görüş

ayrılıkları

ile

ilgili

sürecin

yumuşatılması

haber

olarak

yayınlanmıştır (Ben Bu Makama Zembille İnmedim, 2015: 1). Belirtilen
önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir.

Haberin

girişinde,

“Cumhurbaşkanı

Erdoğan:

Eğer

eleştiriyorsam, bunu ülkem, milletim, çözüm, kardeşlik ve barış adına
yapıyorum” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
22. “Akdoğan: Erdoğan sürecin orkesta şefi” başlıklı haberde, Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır
(Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28). Belirtilen
önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde, “Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan,
gazeteciler ile sohbetlerinde çözüm sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalar
yaptı” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha
çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
23. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “Sırrı Süreyya Önder’in
“Artık Siyasetle görüşüyoruz açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır. (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. “HDP için oy isteyip askere saldırdılar” başlıklı haberde, HDP’ye silah
zoru ile oy toplama çalışması içerisinde olan PKK’lı grup ile Askerin
silahlı çatışması haber olarak yayınlanmıştır (HDP İçin Oy İsteyip Askere
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Saldırdılar, 2015: 1). Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar söz
konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber
girişinde belirtilen ikinci önermede “Ağrı’da sözde ağaç dikme etkinliğini
‘HDP’ye oy verin’ zorbalığına dönüştüren teröristler, güvenlik önlemi
alan Jandarma’ya da ateş açtı” ifadesi kullanılmıştır. Birinci önermede
belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın
ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
25. “Hedefleri sandık” başlıklı haberde, Başbakan Davutoğlu’nun 11 Nisan
2015 tarihinde PKK çıkan çatışma ile ilgili değerlendirmeleri haber olarak
yayınlanmıştır (Hedefleri Sandık, 2015: 1). Belirtilen önermede,
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Haberin girişinde, “PKK’lı teröristlerin Ağrı’da ki hain saldırısını
değerlendiren Başbakan Davutoğlu: Bu tuzakları çok gördük. Hedefleri
demokrasi ve sandık” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur.
26. “Çözüm süreci Ak Parti Beyannamesinde: Özgürlüğün güvencesi yeni
anayasa olacak” başlıklı haberde, Ak Partinin seçim beyannamesinin
açıklanması haber olarak yayınlanmıştır (Özgürlüğün Güvencesi Yeni
Anayasa Olacak, 2015: 26). Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar
söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber
girişinde belirtilen ikinci önermede “Beyannamede Çözüm Süreci’yle
ilgili, demokratik adımlar konusunda anayasal değişimin şart olduğu
vurgulanırken, silahın gündemden çıkması için tüm tedbirler alınacak”
denildi ifadesi kullanılmıştır. Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile
ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi
bulunmaktadır.
27. “Yalçın Akdoğan’dan HDP’ye: Gizli gündemleri kantonlar üretmek”
başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın HDP’nin
seçim beyannamesini değerlendirmesi haber olarak yayınlanmıştır (Gizli
Gündemleri Kantonlar Üretmek, 2015: 30). Belirtilen önermede,
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Haberin girişinde, “Akdoğan HDP beyannamesinde yer alan yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi ve demokratik özerkliğin altında ‘Kanton’
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düşüncesinin yattığını söyledi” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile
yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
28. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP’den somut adım
çağrısı açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman ve Diyarbakır’da tarihi mesajlar verdi:
“Bölemeyecekler ayıramayacaklar” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Bölemeyecekler
Ayıramayacaklar, 2015: 1). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde, “Silahların
gölgesinde particilik oynamaktan vazgeçmeyenlerin ‘çözüm sürecini’
eleştirme hakkı yoktur” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
30. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK’dan çözüm süreci
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “HDP Heyetinin Kandile
gitmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Çözüm Süreci” kapsamında gündeme etki eden “KCK: Korucuları artık
hedef almayacağız açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
33. “Kandil-Paralel Pazarlığı var” başlıklı haberde, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun Diyarbakır mitinginde 7 Haziran 2015 seçiminden sonra
süreci

nasıl

yönlendireceklerine

dair

açıklamaları

haber

olarak

yayınlanmıştır (Kandil Paralel Pazarlığı Var, 2015: 1). Belirtilen
önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde, “Başbakan Davutoğlu Diyarbakır’da
STK’lara açıkladı: KCK’nın Kandil’de Paralel’e yaptığı görüşmeleri
ayrıntıları ile biliyoruz” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.

378

4.3. Özgür Gündem Gazetesinde Yer Alan Haberlerin Analizi
4.3.1.

Makro Yapıya Yönelik Tematik Analiz

4.3.1.a.

Başlıklar

Özgür Gündem Gazetesinde yapılan tarama sonucunda Türkiye ve PKK arasında
yürütülen çözüm süreci müzakereleri ile ilgili yapılan haber başlıklarında en çok
vurgulanan

temanın

PKK

ile

yürütülen

görüşmelerde,

tarafların

yaptığı

açıklamalardan çok Kürt Halk Önderi olarak görülen Abdullah Öcalan’ın süreçle
ilgili açıklamaları olduğu tespit edilmiştir. KCK’nın da süreç içerisinde Kürtleri
temsil eden bir yapı olarak lanse edildiği diğer bir tespittir. BDP ve HDP gibi Kürt
siyasi hareketlerini temsil eden partilere ve açıklamalarına da yer verilse de Özgür
Gündem Gazetesi tarafından bu açıklamaların ikinci planda tutulduğu dikkat
çekicidir. Süreç içerisinde PKK’ya üçüncü kişiler tarafından yapılan çağrılar olduğu
görülmektedir. Bunun yanında devlete karşı oldukça radikal bir şekilde başkaldırı
mesajlarının verildiği, özellikle iktidarda ki AKP partisinin, Kürtlere karşı savaş ilan
ettiği vurgusu; çözüm sürecine rağmen öne çıkarılmaktadır. Devletin polis ve askeri
güçlerinden bahsedilirken AKP’nin polisi, AKP’nin Askeri olarak ifade edildikleri
görülmüştür. PKK’nın ateşkes ilan etmesi ile ilgili haber başlıkları bulunsa da bu
ateşkeslerin Hükümetin atacağı adımlara bağlanarak şart ve koşulara tabi olduğu
anlaşılmaktadır.
Özgür Gündem Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan haber başlıkları:
1. “2013’ü heba etmeyin” (2013’ü Heba Etmeyin, 2013: 1)
2. “Kürt Siyasetçiler Öcalan’la görüştü” (Kürt Siyasetçiler Öcalan’la Görüştü,
2013: 1).
3. “Çözüme Suikast” (Çözüme Suikast, 2013: 1).
4. “Güneşe uğurluyoruz” (Güneşe Uğurluyoruz, 2013: 1).
5. “Çözüm için hemen ziyaret serbestisi” (Çözüm İçin Hemen Ziyaret
Serbestisi, 2013: 1); “Meclis’te CHP ve MHP ırkçı bloku” (Meclis’te CHP
Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1).
6. “Yol haritası bekliyoruz” (Yol Haritası Bekliyoruz, 2013: 1).
7. “Devlet seyretti” (Devlet Seyretti, 2013: 1).
8. “Savaşa karşı Lice kalkanı” (Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1).
9. “Tarihi bir süreç” (Tarihi Bir Süreç, 2013: 1).
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10. “Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Çözümü asla zora sokmayız” (Demirtaş
Erdoğan’a Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız, 2013: 1).
11. “Eski askerler serbest: İşte samimiyet” (Eski Askerler Serbest İşte
Samimiyet, 2013: 1).
12. “Öcalan: Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte” (Öcalan Hazırlayacağım
Bildiri Tarihi Nitelikte, 2013: 1).
13. “Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem
başladı” (Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi Yeni Bir
Dönem Başladı, 2013: 1).
14. “KCK’dan ateşkes” (KCK’den Ateşkes, 2013: 1).
15. “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur” (Kürtlerden Öcalan’a
Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1). “Akil İnsanlar Toplanıyor” (Akil
İnsanlar Toplanıyor, 2013: 1). “Arınç: Akil İnsanlar Heyeti oluşturuldu”
(Arınç: Akil İnsanlar Heyeti Oluşturuldu, 2013: 7). “BDP Heyeti
İmralı’daydı” (BDP Heyeti İmralı’daydı, 2013: 7).
16. “Barışa anayasal güvence” (Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9).
17. “Meclis’te

çözüm

karşıtı

provokasyon”

(Mecliste

Çözüm

Karşıtı

Provokasyon, 2013: 9).
18. “Daha umutluyum” (Daha Umutluyum, 2013: 1).
19. “KCK’dan tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” (KCK’dan
Tarihi Çağrı Demokratik Kurtuluş İçin Görev Başına, 2013: 1).
20. “Gerilla çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği zamanı” (Gerilla
Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1).
21. “Öcalan direnişi selamlıyorum” (Öcalan Direnişi Selamlıyorum, 2013: 1).
22. “İkinci aşama başladı” (İkinci Aşama Başladı, 2013: 9).
23. “Akil İnsanlar: Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” (Akil
İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse Demokratik Reform, 2013: 1).
24. “Sürece asker kurşunu” (Sürece Asker Kurşunu, 2013: 1).
25. Çözüm Sürecine etki eden gelişmeler arasında olan Kandil’de ‘İkinci Aşama
Zirvesi’ ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “KCK yeniden yapılandı: Demokratik Kurtuluş Kongresi” (KCK Yeniden
Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1).
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27. “Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı” (Öcalan’dan Mesaj Var
Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1).
28. “Dört parça tek çatı: Hedef herkese demokrasi” (Dört Parça Tek Çatı Hedef
Herkese Demokrasi, 2013: 1).
29. “Stratejik rolüme uygun davranın!” (Stratejik Rolüme Uygun Davranın,
2013: 1).
30. “Durdurma AKP eseri!” (Durdurma AKP Eseri, 2013: 1).
31. “Anlamlı bir müzakere” (Anlamlı Bir Müzakere, 2013: 1).
32. “KCK Önderi Öcalan: Anlamlı müzakereye geçilmeli” (KCK Önderi Öcalan
Anlamlı Müzakereye Geçilmeli, 2013: 1).
33. “İşte gerçek alternatif” (İşte Gerçek Alternatif, 2013: 1).
34. “Türkiye Halklarının görevi!” (Türkiye Halklarının Görevi, 2013: 1).
35. “Söz yetmez” (Söz Yetmez, 2013: 1).
36. “Kürdistan’a karşı birleştiler” (Kürdistan’a Karşı Birleştiler, 2013: 1).
37. “Büyük özlem” (Büyük Özlem, 2013: 1).
Özgür Gündem Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan haber başlıkları:
1. “Darbe ateşini barış söndürür” (Darbe Ateşini Barış Söndürür, 2014: 1).
2. “Barzani’ye mektup” (Barzani’ye Mektup, 2014: 1).
3. “Beklemeyeceğiz, kendimiz inşa edeceğiz” (Beklemeyeceğiz Kendimiz İnşa
Edeceğiz, 2014: 9).
4. “Çözüm, müzakere yasası” (Çözüm Müzakere Yasası, 2014: 1).
5. “Aman bırakma, dağa giderler” (Aman Bırakma Dağa Giderler, 2014: 1).
6. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe Sözlük” ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
7.

“AHİM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı” (AİHM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı,
2014: 1).

8. “Büyük barışa davet” (Büyük Barışa Davet, 2014: 1).
9. “Teklifin süreçle alakası yok” (Teklifin Süreçle Alakası Yok, 2014: 9).
10. “BDP, HDP’ye katıldı” (BDP, HDP’ye Katıldı, 2014: 9).
11. “Ya çözüm, ya çatışma” (Ya çözüm Ya Çatışma, 2014: 1).
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12. “Türkiye’yi değiştirecek bir hamle, BDP’nin seçilmişleri HDP’ye geçti:
Stratejik Büyüme” (Stratejik Büyüme, 2014: 1).
13. 20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. 28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
15. 1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın açıklamaları” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. “Umudu büyütelim” (Umudu Büyütelim, 2014: 1).
17. “AKP güven vermiyor” (AKP Güven Vermiyor, 2014: 1).
18. “Katliama karşı Serhıldan” (Katliama Karşı Serhıldan, 2014: 1).
19. “Dikkat uyarısı” (Dikkat Uyarısı, 2014: 1).
20. 2 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması” ile ilgili
habere Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. “Sürece şeffaflık Öcalan’a özgürlük” (Sürece Şeffaflık Öcalan’a Özgürlük,
2014: 9).
22. 11 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasında tutuklu kalmadı”
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

haberine
Meselesi

Özgür Gündem
Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
23. 5 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “HDP grubunun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20. görüşmesine”
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız açık”
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açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Barzan’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” (Yeni Türkiye’ye Kopya Başbakan,
2014: 7).
27. “Mazaret kalesine sığınmayın” (Mazaret Kalesine Sığınmayın, 2014: 1).
28. “Çözüm zihne havale” (Çözüm Zihne Havale, 2014: 1).
29. “AKP’den çözüme sabotaj; Kürtçe okullara mühür: Halk mühür tanımaz”
(Halk Mühür Tanımaz, 2014: 1).
30. 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin doğal müttefikidir” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir” (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Topyekün direnişe!” (Topyekün Direnişe, 2014: 1).
32. “İşgal Tezkeresidir” (İşgal Teskeresidir, 2014: 1).
33. “Eksik ve yetersiz adım” (Eksik ve Yetersiz Adım, 2014: 7).
34. “Kobane düşerse süreç biter” (Kobane Düşerse Süreç Biter, 2014: 1).
35. “Kobane’de katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” (Her
Sokak Kobane, 2014: 1).
36. “Kürt düşmanlığından vazgeç!” (Kürt Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1).
37. “İyi polis, kötü polis” (İyi Polis Kötü Polis, 2014: 1).
38. “İlk adım Kobane” (İlk Adım Kobane, 2014: 1).
39. 25 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
40. “AKP bindiği dalı kesiyor” (AKP Bindiği Dalı Kesiyor, 2014: 1).
41. “1 Kasım’a çağrı” (1 Kasım’a Çağrı, 2014: 1).
42. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
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gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
43. “Dilleriyle zehir saçıyorlar” (Dilleri İle Zehir Saçıyorlar, 2014: 7).
44. “Hükümet esasa gelmeli” (Hükümet Esasa Gelmeli, 2014: 1).
45. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Davutoğlu’nun yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz
olamaz” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
46. “Hükümet herkesi dinlemeli” (Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014: 7).
47. 29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına yeterince
anlatamadık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Öcalan’dan tarihi taslak” Ya çözüm ya kaos!” (Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1).
49. “Taslak, hükümet ve Kandil’e sunulacak” (Taslak Hükümet Ve Kandil’e
Sunulacak, 2014: 6).
50. “Oyalanmaya İzin vermeyeceğiz” (Oyalamaya İzin Vermeyiz, 2014: 9).
51. “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye Dokunma!” (Demirtaş’a HDP’ye Sokağa
Dokunma, 2014: 1).
52. “Bu son şans” (Bu Son Şans, 2014: 7).
53. 22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Ahmet Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil ” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
54. 25 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “İmralı heyeti KCK ile görüştü ” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
55. “28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak
istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
56. “Derin provokasyon” (Derin Provokasyon, 2014: 1).
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57. “Provokatörleri bulmak senin işin” (Provokatörleri Bulmak Senin İşin,
2014:6).
Özgür Gündem Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan haber başlıkları:
1. 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “Barışa kurşun” (Barışa Kurşun, 2015: 1).
3. “Akdoğan’dan katliam tehdidi” (Akdoğan’dan Katliam Tehdidi, 2015: 1).
4. “Müzakereye ciddi yaklaş, süreci hızlandır” (Müzakereye Ciddi Yaklaş
Süreci Hızlandır, 2015: 9).
5. “Polis yasası bugün görüşülmeyecek” (Polis Yasası Bugün Görüşülmeyecek
2015: 7).
6. 10 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
7. 11 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. “13 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Selahattin Demirtaş’ın amaç müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9.

“Otoriteleşme, demokratikleş!” (Otoriteleşme Demokratikleş, 2015: 1).

10. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik aşamada” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması
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ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12. 23 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Bülent Arınç’ın Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
13. “10 madde konsensüs olursa çağrı yapılır” (10 Madde Konsensüs Olursa
Çağrı Yapılır, 2015: 1).
14. “10 ilke çağrısı” (10 İlke Çağrısı, 2015: 1).
15. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi dönemeç,
PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17. “1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“ABD Dışişleri Sözcülüğünün, Silah bırakma çağrısını destekliyoruz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Tarihi fırsatı kaçırma” (Tarihi Fırsatı Kaçırma, 2015: 1).
19. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
20. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah bırakma meselesi sözde kalmaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. 17 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Nevruz öncesi son İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem

386

Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
22. “Yalçın Akdoğan sınır tanımıyor” (Yalçın Akdoğan Sınır Tanımıyor,
2015:8).
23. 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın;

Nevruz

yeni

dönemin

başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda dünya halkları ve devletlerine
tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” (Demokrasi Zamanı, 2015: 1).
27. “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” (Ruh Genelkurmayı Rahatsız Etti, 2015: 8).
28. 27 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Sırrı Süreyya Önder’in; artık siyasetle görüşüyoruz” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30. “AKP’den kanlı provokasyon” (AKP’den Kanlı Provokasyon, 2015: 1).
31. 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun; Ağrı olayları açıklaması” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “MGK’dan alıntı gibi bölüm” (MGK’den Alıntı Gibi Bölüm, 2015: 7).

(Kürt
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33. 22 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Çözüm Süreci” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
34. “AKP’nin seçimi savaş” (AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1).
35. “Erdoğan düştü düşecek” (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1).
36. “AKP cenaze istiyor” (AKP Cenaze İstiyor, 2015: 1).
37. “Süreç tecrit altında” (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1).
38. “Ya barış, ya savaş” (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1).
39. “Kimin gözden geçireceği belli olmaz” (Kimin Gözden Geçireceği Belli
Olmaz, 2015: 11).
40. 2 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4.3.1.b.

Haber Girişleri

Yapılan analiz sonucunda Özgür Gündem Gazetesinin haber girişlerinde; Türkiye
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı süreci başlatan kişi olarak görmemektedir.
Tutuklu PKK lideri Abdullah Öcalan’ı Kürt Halk Önderi olarak gazetenin ana
gündemine yerleştirmiştir. Çözüm sürecinin Abdullah Öcalan’ın girişimleri ile
başlatıldığını sık sık yinelemektedir. Abdullah Öcalan’ın görüşmelerin başlaması
üzerine

yaptığı

açıklamalarını

sürece

yön

veren

açıklamalar

olarak

değerlendirmektedir. PKK, Abdullah Öcalan tarafından yapılan tüm çağrılara olumlu
yanıtlar vermiştir.
Gazete ayrıca PKK’nın ne zaman silahları bırakacağı üzerine yapılan tartışmaları,
PKK’nın ilan edeceği kalıcı ateşkes üzerine uyanan iyimserliği, hükümete karşı PKK
kurbanlarının gerçekleştirdiği yürüyüşü, geri çekilmenin durdurulması ile oluşan
iyimserliğin yok olmaya başlayışını, Ağrı saldırısından sonra PKK’ya yaptığı
ateşkesi yeniden kurma çağrısını, PKK’nın ateşkese son verdiğini açıklamasını,
Devlete karşı duyulan kuşkuyu, Türkiye hükümetinin PKK’nın ateşkes ilanını ve
silahların

gömülmesini

talep

etmesini,

uluslar

arası

gözlemcilerin

değerlendirmelerini, PKK’nın silahlı mücadeleye son verme ilanı konularını işlediği
görülmektedir. Bunların yanında ‘Öz-yönetim ve Özerklik’ çerçevesinde Kürt halkını
bilinçlendirmek için haber yapıldığı da görülmüştür.
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Özgür Gündem Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan haber girişleri:
1. “Bir yılı daha geride bıraktık, hükümet yıl boyunca çözüm imkanlarına
taktiksel yaklaştı ancak Öcalan oyunu bozdu. Kürtler ve kamuoyu 2012’yi
heba eden hükümete bu yılı da ‘heba etme’ çağrısı yaptı (2013’ü Heba
Etmeyin, 2013: 1).
2. “Hükümet’in Öcalan’la görüşme yapıyoruz şeklinde ki açıklamasından sonra
dün Kürt siyasetçiler İmralı’ya gitti. DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ile BDP
Milletvekili Ayla Akat dün Öcalan’la görüştü” (Kürt Siyasetçiler Öcalan’la
Görüştü, 2013: 1).
3. “Devlet ile Öcalan arasında görüşmelerin yapıldığı bir dönemde Avrupa’nın
göbeği Paris’te PKK’nin kurucularından Sakine Cansız’ın da içinde olduğu 3
Kürt kadın katledildi. Suikasti nefretle kanayan KCK: ‘Bu uluslar arası arka
planı olan Türk Galadyosu’nun işi olabilir’ dedi” (Çözüme Suikast, 2013: 1).
4. “Kürt ve Kadın özgürlük mücadelesinde yaşamlarının her saniyesinde en
önde yer alan kadınlardan Sakine Cansız ile onun yol arkadaşları Fidan
Doğan ve Leyla Şaylemez’i Kürtler bağırlarına bastı. Kürtler, hüzün, yas ve
isyan duygularıyla onları son yolculuklarına uğurlamak için Amed’e akın
etti” (Güneşe Uğurluyoruz, 2013: 1).
5. “Hrant’ı anma törenleri için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü düşünür Noam
Chomshy, Kürt sorununda ki tartışmalara ilişkin gazetemize konuştu. Barış
ve çözüme Öcalan’ın esaret şartları engel. İlk adım ziyaret serbestisi ve ev
hapsi olmalı” (Çözüm İçin Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013: 1); “BDP’nin
eksik bulduğu “anadilde savunma hakkı” yasası, CHP ve MHP’nin ırkçı
saldırıları altında meclisten geçti. CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat
partisinden istifa etti” (Meclis’te CHP Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1).
6. “KCK Yürütme Konseyi Başkanı Karayılan, İmralı’da devlet ve PKK Lideri
Öcalan arasında yapılan görüşmelere dikkat çekerek: ‘Önderliğimiz onların
istediği gibi tek taraflı bir çağrı değil, her iki tarafa çağrı anlamına gelen yeni
bir yol haritası sunabilir’ dedi” (Yol Haritası Bekliyoruz, 2013: 1).
7. “Sinop’ta HDK heyetinin bulunduğu binanın önünde toplanarak saldıran ve
linç girişiminde bulunan ırkçılara polis ve jandarma müdahale etmeyerek
linçlere çanak tuttu” (Devlet Seyretti, 2013: 1)
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8. “Çözüm ve barış tartışmalarının yoğunlaştığı bugünlerde askeri operasyonlar
durmuyor” (Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1).
9. “Dün BDP milletvekili Önder, Buldan ve Tan PKK Lideri Öcalan il görüştü.
Dönüşte heyet adına konuşan Pervin Buldan, PKK Lideri Öcalan’ın kısa
mesajını aktardı: Tarihi bir süreç yaşıyoruz taraflar dikkatli ve duyarlı olmalı”
(Tarihi Bir Süreç, 2013: 1).
10. “Federe Kürdistan’da Öcalan’ın hazırladığı çözüm taslaklarıyla ilgili
temaslarda bulunan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş; basında yer alan
İmralı görüşme notlarıyla ilgili ‘Sayın Başbakan şundan emin olmalı biz parti
olarak süreci zora sokacak bir tutum içerisinde asla olmayız’ dedi” (Demirtaş
Erdoğan’a Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız, 2013: 1).
11. “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine gündeme gelen esir askerler,
dün serbest bırakıldı. Kürt tarafının iyi niyet adımına hükümetin nasıl karşılık
vereceği merakla beklenirken, esirler ise süreçten umutlu oldukların belirtti”
(Eski Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1).
12. “Tüm Türkiye’nin gözünü çevirdiği PKK Lideri Abdullah Öcalan: Hedefimiz
tüm Türkiye’nin demokratikleşmesidir. 21 Mart Newroz kutlamasında bir
çağrı yapmak üzere hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hazırlayacağım bildiri
tarihi nitelikte olacaktır” (Öcalan Hazırlayacağım Bildiri Tarihi Nitelikte,
2013: 1).
13. “Ben, çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki, artık yeni bir
dönem başlıyor. Silah değil, siyaset öne çıkıyor. Bu son değil, yeni bir
başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi
başlatmaktır. Selam olsun bu sürece güç verenlere” (Milyonların Şahitliğinde
Öcalan Amed’den Seslendi Yeni Bir Dönem Başladı, 2013: 1).
14. “KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan Bonn kentinde onbinlerin
katıldığı Newroz kutlamasına gönderdiği mesajda, resmi olarak ateşkes ilan
ettiklerini duyurdu” (KCK’den Ateşkes, 2013: 1).
15. “Öcalan’ın 64. doğum günü kutlamalarına akın akın her yerden katılan
Kürtler, Öcalan’ın doğum gününü ‘Doğumun Doğuşumuzdur’ diye kutladı”
(Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1). “Bugün akil
insanlar İstanbul Dolmabahçe’de Başbakanlık ofisinde bir araya gelecek”
(Akil İnsanlar Toplanıyor, 2013: 1). “İlk defa PKK Lideri Öcalan’ın dile
getirdiği Akil İnsanlar Heyeti’ni hükümet olarak oluşturduklarını belirten
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Arınç, Erdoğan’ın heyetle toplantı yapacağını söylerken, Kışanak kadın
sayısının yetersizliği ve hükümet yaklaşımını eleştirdi” (Arınç: Akil İnsanlar
Heyeti Oluşturuldu, 2013: 7). “Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, ve Sırrı
Süreyya Önder’den oluşan BDP heyeti İmralı’ya gitti” (BDP Heyeti
İmralı’daydı, 2013: 7).
16. “BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak, kalıcı bir barış için çabaladıklarını
söyleyerek. Yeni Anayasa çalışmalarına dikkat çekti. ‘Türkiye’nin varmak
istediği durak özgür bir gelecek, demokratik bir yaşam, eşitlikçi bir hukuktur”
diyen Kışanak, barışın anayasal güvenceye kavuşmasının gerektiğini
vurguladı” (Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9)
17. “4. Yargı paketi görüşmelerinde MHP ve CHP’liler Meclis’i birbirine kattı.
Çözüm karşıtı saldırılarda bulunan MHP’li ve CHP’li vekiller yasayı
engellemeye çalıştı. Tasarıda “Örgüt bildiri ve açıklamaları basmak ve
yayınlamak, propaganda yapmak ve yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne
katılmak ‘örgüt üyeliği’ kapsamından çıkarılırken, Adalet Bakanı paketin
KCK adı altında rehin tutulan Kürt siyasileri kapsamadığını belitti” (Mecliste
Çözüm Karşıtı Provokasyon, 2013: 9).
18. “PKK Lideri Öcalan Türkiye halkına, barış ve çözüm süreciyle ilgili mesaj
gönderdi. Mesajı Sırrı Süreyya Önder Okudu” (Daha Umutluyum, 2013: 1).
19. “KCK, PKK Lideri Öcalan’ın Amed Newrozun’da yayınladığı Demokratik
Kurtuluş Manifestosu’nun uygulanması için start verdi. Kandil’de medya
ordusuna açıklama yapan Karayılan ‘8 Mayıs’tan itibaren gerillanın geri
çekileceğini, saldırı durumunda çekilmeyi durduracaklarını duyurdu’
(KCK’dan Tarihi Çağrı Demokratik Kurtuluş İçin Görev Başına, 2013: 1).
20. “PKK Lideri Öcalan’ın Amed Newruz’un da ki tarihi çıkışı ile başlayan
“demokratik çözüm sürecinin en önemli adımlarından biri dün atıldı” (Gerilla
Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1).
21. “Öcalan,

BDP

heyetiyle

yaptığı

görüşmede

‘gezi

parkı

direnişini

selamlıyorum. Halk meydanı Ergenekon ve Ulusalcılara bırakılmamalı’
(Öcalan Direnişi Selamlıyorum, 2013: 1).
22. “İmralı dönüşü Nuçe TV’ye konuşan Demirtaş, ikinci aşamaya geçildiğini
belirtti (İkinci Aşama Başladı, 2013: 9).
23. “Akil İnsanlar Erdoğan’a çözüm süreci’nde sahada yaptıklarını gözlemleri
rapor etti. Toplantı sonrası konuşan AKP sözcüsü Çelik, “Raporlarda sürece
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destek çok yüksek ve halk her konuda demokratik bir reform süreci talep
ediyor, dedi” (Akil İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse Demokratik
Reform, 2013: 1).
24. “Lice’de karakol yapımını protesto eden yurttaşlara asker kurşun yağdırdı.
Çözüm sürecini hedef alan asker saldırısında Medeni Yıldırım adlı yurttaş
yaşamını yitirdi. 7 kişi yaralandı. Hükümet çözümü hedef alan provokatörleri
derhal açığa çıkarmalı ve yargılamalıdır” (Sürece Asker Kurşunu, 2013: 1).
25. Çözüm Sürecine etki eden gelişmeler arasında olan “Kandil’de ‘İkinci Aşama
Zirvesi’ ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Kongra Gel: 9. Genel Kurulunu yaptı. Demokratik Kurtuluş hamlesine
ilişkin önemli siyasi kararlarla birlikte, KCK sistemi de yeniden
yapılandırıldı” (KCK Yeniden Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi,
2013: 1).
27. “Dün KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan ile 8. toplantıyı gerçekleştiren
BDP heyeti Öcalan’ın ilettiği mesajı yayınladı: Çözüm sürecinde bir tıkanma
veya çözümsüzlükten de söz etmiyorum. Ama Ortadoğu’da ki gelişmelerle de
bağlantılı olarak hükümetin kesinlikle hızlı hareket etmesi gerekir”
(Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1).
28. “KCK Genel Başkanı Öcalan’ın uzun yıllardır toplanmasını istediği Kürt
Ulusal Kongresi için büyük adım Kürdistan’ın 4 parçasından 39 siyasi
çevrenin katıldığı toplantıyla katıldı” (Dört Parça Tek Çatı Hedef Herkese
Demokrasi , 2013: 1).
29. “İmralı’da KCK Genel Başkanı Öcalan’la kritik bir dönemde 9. Toplantıyı
gerçekleştiren heyetten BDP Eşbaşkanı Demirtaş, ‘Öcalan’ın, Hükümetin
kendisinin stratejik rolünü görüp ona uygun davranması gerektiğini’
söylediğini aktardı” (Stratejik Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1).
30. “AKP geri çekilmeyi durdurmak için elinden geleni yaptı. Hiçbir adım
atmadı. Seçim hesabı yaptı. KCK, AKP’nin bu yaklaşımı nedeni ile çekilmeyi
durdurdu” (Durdurma AKP Eseri, 2013: 1).
31. “BDP heyeti, KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajını açıklaması
ile duyurdu” (Anlamlı Bir Müzakere, 2013: 1).
32. “Öcalan, merakla beklenen görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Öcalan ‘anlamlı
ve derinlikli müzakere için devletin tavrını bekliyorum. Bu müzakere anlamlı
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ve sonuç alıcı olmalı’ dedi” (KCK Önderi Öcalan Anlamlı Müzakereye
Geçilmeli, 2013: 1).
33. “Türkiye halkları üzerinde hegomonya kurmaya çalışan AKP’ye ve 90 yıllık
zulüm uygulamalarını savunan CHP’ye karşı gerçek demokrasi gücü yola
koyuldu” (İşte Gerçek Alternatif, 2013: 1).
34. “HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve BDP milletvekili İdris Baluken,
İmralı’da yaptıkları toplantının ayrıntılarını gazetemize anlattı” (Türkiye
Halklarının Görevi, 2013: 1).
35. “Amed’de Öcalan’ın çözüm önerilerine vurgu yapan Erdoğan, 1920 ruhuna
atıf yaptı; “dağdakiler inecek, zindanlar boşalacak” dedi. Kürt Halkı ise
“madem öyle derhal Öcalan’la derinlikli müzakerelere geç, diyor” (Söz
Yetmez, 2013: 1).
36. “Kürdistan’a

karşı

birleştiler”

başlıklı

haber

için

haber

girişi

kullanılmamıştır” (Kürdistan’a Karşı Birleştiler, 2013: 1).
37. “Kürtler büyük bir özlem ve sevgiyle Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’ın ilk
kez ortaya çıkan yeni fotoğraflarına bakıyor” (Büyük Özlem, 2013: 1).
Özgür Gündem Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan haber girişleri:
1. “Demokrasi güçlerini seferber olmaya çağıran Kürt Halk Önderi Öcalan,
Türkiye’nin içinde bulunduğu büyük krizi aşmanın yolunu gösterdi: Bu ateşi
söndürmenin tek yolu demokratik barışı gerçekleştirmektir” (Darbe Ateşini
Barış Söndürür, 2014: 1).
2. “Öcalan, hükümeti süreci seçim hesaplarına kurban etmemesi konusunda
uyardı” (Barzani’ye Mektup, 2014: 1).
3. “Amed Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan kültür ve kongre
merkezinin temel atma töreninde konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş, yerelden alınacak kararlar ile bir yönetim inşa edeceklerini
belirterek “Kendi okullarımızı kuracağız. İşte BDP’li belediyeler bunu hayata
geçirecek” (Beklemeyeceğiz Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9).
4. “BDP-HDP ile görüşen Kürt Halk Önderi, süreç konusunda uyarılarını
sürdürdü. Öcalan darbe mekaniği ve engellerin ancak müzakere çerçeve
yasası ve demokratikleşmeyle açılabileceğini vurguladı” (Çözüm Müzakere
Yasası, 2014: 1).
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5. “Kürdistan’da savaş suçu işleyen devletin infaz çetesi JİTEM’cileri tahliye
eden AKP yargısı, demokratik siyasette yer aldığı için rehin tutulan Kürt
Siyasetçileri ‘dağa çıkabilirler’ diyerek tahliye etmedi” (Aman Bırakma Dağa
Giderler, 2014: 1).
6. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe Sözlük” ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
7. “Milyonlar Öcalan’ın özgürlüğü için ayaklanırken AHİM, önemli bir karar
verdi. AHİM, Öcalan’ın ömür boyu hapis cezasını AİHS’e aykırı buldu.
Adalet Bakanı ise Anayasayı hiçe sayan ve süreci bitirecek bir tutum aldı”
(AİHM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı, 2014: 1).
8. “Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan tarihin en görkemli Newroz’unda
Halklara Amed’den seslendi” (Büyük Barışa Davet, 2014: 1).
9. “Hükümet’in MİT’i olağanüstü yetkilerle donatan kanun teklifine ilişkin
konuya BDP’li Kaplan ‘Teklif anti demokratik hükümlerle dolu. Sürece
ilişkin yasal zemin teklifinin bu düzenlemeyle alakası yok’ (Teklifin Süreçle
Alakası Yok, 2014: 9).
10. “BDP ve HDP vekillerinin dün bir araya geldiği toplantıda BDP, HDP’ye
katılma kararı aldı. HDP Eşbaşkanı Kürkçü “toplumun tamamının gelecek
tercihi olacağız. Bu noktada ortak bir mutabakata vardık, dedi” (BDP,
HDP’ye Katıldı, 2014: 9) .
11. “BDP-HDP heyetiyle görüşen Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan çözüm
sürecine ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Öcalan “her an derinlikli çözüm
imkanları da çatışma olasılıkları da devrededir” dedi

(Ya çözüm Ya

Çatışma, 2014: 1).
12. “BDP’li vekiller törenle HDP’ye katıldı. HDP Eşbaşkanları Tuncel ve
Kürkçü ‘Kürdistan Özgürlük mücadelesinin taşıyıcıları, Türkiye demokrasi
güçleriyle birleşiyor. Yeni bir strateji ile yola çıkıyoruz’ vurgusu yaparken
Demirtaş ‘HDP ezilen tüm toplumsal kesimlerin kitle partisidir’ dedi”
(Stratejik Büyüme, 2014: 1).
13. 20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
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Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
14. 28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
15. 1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın açıklamaları” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. “HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan’la kritik görüşmenin detaylarını ve sürecin yeni aşamasını anlattı”
(Umudu Büyütelim, 2014: 1).
17. “Demokratik çözüm için köklü adımlar atmayarak oyalama politikası yürüten
AKP hükümeti müzakerelere geçmek yerine çalıştaylarla durumu idare
etmeye çalışıyor” (AKP Güven Vermiyor, 2014: 1).
18. “Lice’de barışçıl eylem yapan halka Erdoğan’ın emriyle kurşun sıkan asker,
iki yurttaşı katletti. Katliam infiale yol açtı. Türkiye ve Kürdistan’da yüz
binler serhildana kalktı. KCK cevap verileceğini belirtti. HPG misilleme
yaptı” (Katliama Karşı Serhıldan, 2014: 1).
19. “HDP heyeti aracılığıyla açıklama yapan Öcalan, Lice katliamı için ailelere
ve Kürt halkına başsağlığı diledi, taraflara dikkat uyarısı yaptı” (Dikkat
Uyarısı, 2014: 1).
20. 2 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması” ile ilgili
habere Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir” (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. “Mecliste görüşülen ‘Çerçeve yasa’nın’ ilk dört maddesi kabul edilirken,
Atalay yeni yasal hazırlıkların sinyalini verdi. HDP’li Önder’de Öcalan’ın
rolünü hatırlatarak ‘Süreç şeffaflaşmalı, Öcalan’ın özgürlüğünün önü
açılmalı’ dedi” (Sürece Şeffaflık Öcalan’a Özgürlük, 2014: 9).
22. 11 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasında tutuklu kalmadı” haberine Özgür Gündem Gazetesinde
yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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23. 5 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “HDP grubunun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20. görüşmesine”
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız açık”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Barzani’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” başlıklı Özgür Gündem Gazetesinin
haberinde haber girişi kullanılmamıştır (Yeni Türkiye’ye Kopya Başbakan,
2014: 7).
27. “Yeni hükümeti hiçbir mazarete sığınmadan müzakereye çağıran Öcalan,
‘Artık somut adımlara büründürülmeyen hiçbir söylemin karşılığı olmayacak’
dedi” (Mazaret Kalesine Sığınmayın, 2014: 1).
28. “Çözüm zihne havale” başlıklı Özgür Gündem Gazetesinin haberinde haber
girişi kullanılmamıştır” (Çözüm Zihne Havale, 2014: 1).
29. “Erdoğan ve AKP okulları mühürleyerek çözüm sürecine sabotaj yaptı, halk
ise mühürleri söktü. Polis Amed’de okulu basarak çocuklara ve yurttaşlara
gazla saldırırken; KCK, halkı anadil okullarını savunmaya ve boykota
çağırdı” (Halk Mühür Tanımaz, 2014: 1).
30. 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin doğal müttefikidir” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir” (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Kürt Halk Önderi Öcalan tüm Kürt halkını topyekün direnişe geçmeye
çağırdı” (Topyekün Direnişe, 2014: 1).
32. “AKP, Rojova’yı işgal planını da kapsayan savaş tezkeresini Meclis’e sundu.
HDP; Kürt halkını hedef alan işgal tezkeresine ‘hayır’ diyor (İşgal
Teskeresidir, 2014: 1).
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33. “Kürt Halk Önderi Öcalan ve KCK yetkililerinin uyarılarının ardından
Hükümet, Bakanlar Kurulu Kararı yayınladı. HDP kararı eksik ve yetersiz bir
adım olduğunu söyleyerek ‘Artık daha pratik adımlar atılmalı’ (Eksik ve
Yetersiz Adım, 2014: 7).
34. “Kürt Halk Önderi Öcalan’dan tarihi çağrı, Kobane’de katliam girişimi
amacına

ulaşırsa

süreç

sonlanacak.

Herkesi

insanlık

mücadelemizi

sahiplenmeye çağırıyorum” (Kobane Düşerse Süreç Biter, 2014: 1).
35. “YPG/YPJ güçleri, Kobane’de İşid katilleriyle sokak sokak çatışırken,
Kürdistan, Türkiye ve Avrupa’da halk ayaklanması başladı. KCK, milyonları
tüm sokakları Kobane’ye dönüştürmeye çağırdı” (Her Sokak Kobane, 2014:
1).
36. “KCK, Kobane eylemlerine yönelik devlet saldırılarına ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın infaz talimatlarına sert tepki gösterdi” (Kürt Düşmanlığından
Vazgeç, 2014: 1).
37. “Cumhurbaşkanı ve Başbakan, iyi polis kötü polis rolünde. Davutoğlu Suruç,
Kobani’den ayrılmaz derken, Erdoğan varsa yoksa Kobani” (İyi Polis Kötü
Polis, 2014: 1)
38. “Kobane’nin

çözümün anahtarı olduğunu vurgulayan Kürt Halk Önderi

Öcalan ‘çözüm şansımız varken bu hamleyi yapmazsak, bölgemiz başka
güçlerin girdabında telef olacak’ uyarısı yaptı (İlk Adım Kobane, 2014: 1).
39. 25 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
40. “Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı
açıklamada, hükümetin gerçek niyetini açıkladı” (AKP Bindiği Dalı Kesiyor,
2014: 1)
41. “Dünyaca tanınmış aydın ve siyasetçi ile sivil toplum kuruluşları, 1 Kasım’da
Kabane günü nedeniyle alanlara çıkma çağrısı yaparken, HDK, DTK, HDP
ve DBP de tüm halkı küresel eylem için sokağa davet etti” (1 Kasım’a Çağrı,
2014: 1)
42. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
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gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
43. “Çözüm Süreci konusunda halkları oyalayarak barış umudunu tüketen
hükümet başa sarmaya devam ediyor. ‘Terör’, ‘Terörist’, ‘Sahtekar’ gibi
laflar kullanan hükümet kullandıkları savaş dilini görmeyerek Kürt tarafını
sorumlu tutmaya çalışıyor” (Dilleri İle Zehir Saçıyorlar, 2014: 7).
44. “Kürt tarafı sorunun çözümü için müzakereye geçilmesini isterken, hükümet
ve demokratik eylemlerin yapılmamasını istiyor” (Hükümet Esasa Gelmeli,
2014: 1).
45. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Davutoğlu’nun yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz
olamaz” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
46. “Demirtaş ‘İzleme Kurulu için Başbakan’ın bütün siyasi partileri, sivil
toplum örgütlerin, meslek örgütleriyle toplantıya alıp görüş ve önerileri
dinlemesi gerektiğini söyled’i. Demirtaş ‘bu kurulu tek başına belirlerlerse
olmaz’ dedi” (Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014: 7).
47. “29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına yeterince
anlatamadık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “HDP heyeti aracılığıyla açıklama yapan Kürt Halk Önderi Öcalan, tarihi bir
manifesto olan ‘Barış ve Demokratik’ müzakere süreci taslağı üzerinde genel
hatlarıyla mutabık kalındığını açıkladı” (Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1).
49. “HDP heyeti, Kürt Halk Önderi Öcalan’ın Çözüm Sürecinde müzakerelere
geçiş için hazırladığı taslak metni, hükümet ve Kandil’e sunacak. Heyet
yapılacak görüşmelerin ardından en geç bir buçuk hafta sonra yeniden
İmralı’ya gidecek” (Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak, 2014: 6).
50. “Öcalan’ın hazırladığı taslak İmralı heyeti ile Akdoğan arasında yapılan
görüşmede ele alındı. Taslak üzerinde tartışmalar yaptıklarını söyleyen Önder
‘oyalamaya izin vermeyiz’ dedi (Oyalamaya İzin Vermeyiz, 2014: 9).
51. “HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’a yönelik, özel savaş saldırısı
Davutoğlu’nun ‘kanlı’ tehdidiyle tehlikeli boyutlara ulaştı. HDP, MYK
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üzerinden sokağı ve Kürt halkını hedef alan AKP’yi uyardı” (Demirtaş’a
HDP’ye Sokağa Dokunma, 2014: 1).
52. “KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık “Bu artık son şanstır. Bizim yapabileceğimiz
bu kadardır. Eğer Önder Apo’nun bu taslağını da kabul etmezlerse artık bizim
sunacağımız herhangi bir taslak yoktur, dedi” (Bu Son Şans, 2014: 7).
53. “22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Ahmet Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
54. 25 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “İmralı heyeti KCK ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
55. 28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak
istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
56. “Cizir’deki AKP destekli Hür Dava partisinin saldırılarına ilişkin konuşan
DTP Eşbaşkanı Dicle, saldırıyı “derin güçlerin provokasyonu” olarak
değerlendirdi” (Derin Provokasyon, 2014: 1).
57. “Çözüm sürecinde provokasyona ortamı hazırlayan AKP hükümetinin başı
Ahmet Davutoğlu, Cizre’deki provokasyonda kendi payını görmezden geldi”
(Provokatörleri Bulmak Senin İşin, 2014: 6).
Özgür Gündem Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan haber girişleri:
1. 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “DTK Eşbaşkanı Dicle’nin dün Cizir’de Kürt Halk Önderi Öcalan’ın “barış
ve provokasyonlara” dikkat mesajını on binlere iletmesinin hemen ardından
AKP polisi kan akıttı. 12 yaşında ki Nihat Kazanhan adlı çocuk AKP polisi
tarafından başından vurularak katledildi (Barışa Kurşun, 2015: 1).
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3. “Başbakan Yardımcısı Akdoğan, Kürt halkını katliamla tehdit etti”
(Akdoğan’dan Katliam Tehdidi, 2015: 1).
4. “Kandil’e giden İmralı heyeti ‘KCK yetkilileri hükümetin halen müzakere
sürecine ciddi yaklaşmadığını ifade etmiştir.’ Bu durumu aşmak için, zaman
kaybetmeksizin sürecin hızlandırılması gerektiği belirtilmiştir” (Müzakereye
Ciddi Yaklaş Süreci Hızlandır, 2015: 9).
5. “Polis yasası bugün görüşülmeyecek” başlıklı haber ile ilgili olarak haber
girişi kullanılmamıştır (Polis Yasası Bugün Görüşülmeyecek 2015: 7).
6.

10 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

7. 11 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın amaç müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “HDP heyeti, KCK yetkilileriyle yaptıkları toplantıya ilişkin açıklama yaptı”
(Otoriteleşme Demokratikleş, 2015: 1).
10. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik aşamada” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12. 23 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Bülent Arınç’ın Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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13. “HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş “10 madde üzerinde genel konsensüs
sağladıktan sonra kongre çağrısı yapılabilir” dedi. Hükümetin çözüm ve barış
konusunda umut vermediğini vurgulayan Demirtaş ‘Güvenlik Paketi ve
Çözüm’ bir arada olmaz dedi (10 Madde Konsensüs Olursa Çağrı Yapılır,
2015: 1).
14. “Öcalan tarihi çözüm niyetini bir kez daha açıkladı, gözler hükümetin 10
ilkeye vereceği yanıta çevrildi” (10 İlke Çağrısı, 2015: 1).
15. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi dönemeç,
PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“ABD Dışişleri Sözcülüğünün, Silah bırakma çağrısını destekliyoruz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “KCK, İmralı heyeti ve hükümet yetkililerinin yaptığı ortak açıklamaya
ilişkin, ‘Önder Apo, AKP devletine bir kez daha demokratik çözüm fırsatı
sunmaktadır. Devlet ve hükümet bu tarihi fırsatı kaçırmamalıdır. Sıra
hükümette’ dedi” (Tarihi Fırsatı Kaçırma, 2015: 1).
19. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
20. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah bırakma meselesi sözde kalmaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. 17 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Nevruz öncesi son İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
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Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
22. “Yalçın Akdoğan sınır tanımıyor” başlıklı haber için Özgür Gündem
gazetesinde haber girişi kullanılmamıştır (Yalçın Akdoğan Sınır Tanımıyor,
2015:8).
23. 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın;

Nevruz

yeni

dönemin

başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Ülkemiz halklarının demokrasi, özgürlük, kardeşlik ve onurlu barış için
yürüttüğümüz mücadele bugün tarihi bir eşiktedir” (Demokrasi Zamanı,
2015: 1).
27. “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” başlıklı haber için Özgür Gündem
Gazetesinde haber girişi kullanılmamıştır (Ruh Genelkurmayı Rahatsız Etti,
2015: 8).
28. 27 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Sırrı Süreyya Önder’in; artık siyasetle görüşüyoruz” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30. “Ve beklenen provokasyon: Erdoğan’ın çözüm süreci sabote etmek ve büyük
umut yaratan HDP’nin yükselişini durdurmak için işaretlerini verdiği
provokasyonlar devrede. TSK, Agiri Diyadin’e bağlı Tendürek Dağındaki
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HDP etkinliğine saldırdı, gerilla güçlerine yönelik kanlı bir operasyon yaptı”
(AKP’den Kanlı Provokasyon, 2015: 1).
31. 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun; Ağrı olayları açıklaması” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “Matbaya giderken çözüm süreci düşmüş gibi sözlerle komik duruma düşen
Davutoğlu, tepkiler üzerine çalakalem bir bölüm hazırladı. Sürecin zoraki
eklendiği beyannamede, ne İzleme Heyeti, ne Hakikatler Komisyonu, ne de
Dolmabahçe mutabakatının şartlarına atıf var” (MGK’den Alıntı Gibi Bölüm,
2015: 7).
33. 22 Nisan 2015 tarihinde gündem açısından önemli olan “Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Çözüm Süreci” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]).
34. “AKP, suçüstü yakalandığı Agiri’den sonra Colemerg’de de savaş hazırlığı
yapıyor. İmralı heyeti üyesi Dicle ve Baluken, HDP’ye “terör çetesi” diyen
Davutoğlu, Erdoğan ve AKP’nin HDP’yi baraj altında bırakmak için savaş
kışkırtıcılığı yaptığını vurguladı” (AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1).
35. “Kürt sorunu yok diyerek süreci hançerleyen Erdoğan Amed ve Elih’te
Kürtlere ‘hem dinsiz, hem de yoksunuz’ dedi. Erdoğan’ın ‘düştü düşecek’
dediği Kobane’nin inşasına ev sahipliği yapan Amed ve Elih ise HDP barajı
yıkacak, Erdoğan düşecek dedi (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1).
36. “HSP Karargah Komutanı Murat Karayılan, kritik açıklamalar yaptı. “AKP,
askeri gerillanın üzerine sürüyor” (AKP Cenaze İstiyor, 2015: 1).
37. “İmralı heyeti üyesi Dicle ve Bağrıyanık’la birlikte Amed’de basın toplantısı
düzenleyen Baluken kritik açıklamalar yaptı” (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1).
38. “Karayılan, AKP’nin seçimi kazanması halinde savaş çıkaracağını belirterek,
‘bu seçim ya barış, ya savaşın’ seçimidir” (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1)
39. “Hükümetin mutabık kaldığı Dolmabahçe’yi Erdoğan’ın karşı çıkmasıyla
ağzına dahi alamayan Davutoğlu, kendi çizdikleri zikzakları Kürtlere
yıkmaya kalktı. HDP-İmralı-Kandil arasında zikzaklar var diyen Davutoğlu
sanki iktidar olacaklarmış gibi sürecin muhatabı gözden geçirilecek” dedi
(Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015: 11).
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40. 2 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4.3.1.c.

Fotoğraflar

Özgür Gündem Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan fotoğraflar:
1. 1 Ocak 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesi “2013’ü heba
etmeyin” başlıklı haber sayfa 1’den yayınlamıştır (2013’ü Heba Etmeyin,
2013: 1). 2013 yılı için çözüm çağrısı yapan gazete haberle ilişkili olarak
yüzlerce insanın zafer işareti yaptığı bir resim kullanmıştır (Şekil 4.1.)
Resmin orta yerinde kalabalık arasında PKK’ya ait bayrak görünmektedir.
2. 04 Ocak 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesi

“Kürt

Siyasetçiler Öcalan’la görüştü” başlıklı haberinde DTK Eşbaşkanı Ahmet
Türk ile BDP Milletvekili Ayla Akat’ın 03 Ocak 2013 tarihinde İmralı’da
Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurdu (Kürt Siyasetçiler Öcalan’la
Görüştü, 2013: 1). Görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi verilmezken bu haber ile
ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarından kalma bir resmi haberle
birlikte kullanılmıştır (Şekil 4.2.).
3. 11 Ocak 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesi “Çözüme
Suikast” başlıklı haberinde Paris’te yaşayan ve aralarında PKK’nin
kurucularından Sakine Cansız’ın da bulunduğu üç Kürt kadının uğradığı
suikast ile ilgili gelişmeleri aktarmıştır (Çözüme Suikast, 2013: 1). Haber ile
ilgili olarak saldırıda ölen üç kadının resimleri habere ek olarak
yayınlanmıştır (Şekil 4.3.).
4. 17 Ocak 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesi “Güneşe
uğurluyoruz” başlığı altında Paris’te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan
ve Leyla Şaylemez’in cenaze töreni hakkında haber yayınlamıştır (Güneşe
Uğurluyoruz, 2013: 1). Haber ile birlikte kullanılan resimde cenaze törenine
katılan kalabalıkla ilgili bir kare kullanılmıştır (Şekil 4.4.). Kalabalığın
taşıdığı afişlerde öldürülen üç kadının resimlerinin yanı sıra Abdullah
Öcalan’ın resimlerinin de olması dikkat çekicidir. Ayrıca resimde öne çıkan
bir diğer unsursa törene katılan kalabalığın PKK’nın sembol olarak
kullandığı sarı, kırmızı, yeşil renklerini barındıran kıyafetler giydikleridir.
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5. 25 Ocak 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde çözüm
süreci açından önem arz eden iki başlık dikkat çekmektedir “Çözüm için
hemen ziyaret serbestisi” başlıklı haberin içeriğinde Hrant’ Dink’i anma
törenleri için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü düşünür Noam Chomshy’in
çözüm süreci ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir (Çözüm İçin Hemen Ziyaret
Serbestisi, 2013: 1). Haber ile birlikte, Noam Chomshy’in anama törenin
yapıldığı Boğaziçi üniversitesinde Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile birlikte
çekilmiş resmi kullanılmıştır (Şekil 4.5.). Resmin arka planında ise Hrant
Dink’in fotoğrafı görülmektedir. Gazetenin çözüm süreci açısından önemli
olan bir diğer haber ise “Meclis’te CHP ve MHP ırkçı bloku” başlığı altında
yayınlanmıştır (Meclis’te CHP Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1). Bu haberle
birlikte birinci sayfada resim kullanılmamıştır (Şekil 4.5.).
6. 19 Şubat 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Yol
haritası bekliyoruz” başlıklı haber yayınlanmıştır (Yol Haritası Bekliyoruz,
2013: 1). Haberde Murat Karayılan’ın PKK bayrağı önünde çekilmiş
Peşmerge üniformalı resmi kullanılmıştır (Şekir 4.6.). Sağ elini havaya
kaldırıp sert bir ifade ile açıklama yaptığı görülmektedir.
7. 19 Şubat 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Devlet
seyretti” başlığı altında yayınlanan haberde çözüm sürecini anlatmak için
Karadeniz turuna çıkan Halkların Demokratik Kongresi heyeti Sinop’ta
saldırıya uğramıştır bilgisine yer verilmektedir (Devlet Seyretti, 2013: 1).
Haber ile birlikte kullanılan resimde kalabalık bir grubun jandarmanın
oluşturdu kalkanlı barikatı aşmaya çalışırken çekilmiş bir fotoğraf
kullanılmıştır (Şekil 4.7.).
8. 23 Şubat 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Savaşa
karşı Lice kalkanı” başlıklı haber yayınlanmıştır (Savaşa Karşı Lice Kalkanı,
2013: 1). Bu haber ile birlikte kullanılan resimde bir tepe üzerine toplanmış
kalabalık bir halk kitlesi görülmektedir (Şekil 4.8.). Halk kitlesinin hemen
önünde ise elinde silahı ile duran bir Türk askerinin olduğu göze
çarpmaktadır.
9. 24 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Tarihi bir
süreç” başlığı altında yayınlanan haberde BDP milletvekillerinden oluşan bir
heyetin

İmralı

adasında

Abdullah

Öcalan’ı

ziyaret

ettiği

haberi

yayınlanmıştır (Tarihi Bir Süreç, 2013: 1). Habere resim olarak Abdullah
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Öcalan’ın tek kare fotoğrafı eklenmiştir (Şekil 4.9.). Abdullah Öcalan’nın
Peşmerge kıyafetleri içerisinde ki bir fotoğrafı kullanılmıştır.
10. 2 Mart 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Demirtaş
Erdoğan’a

seslendi:

Çözümü

asla

zora

sokmayız”

başlıklı

haber

yayınlanmıştır (Demirtaş Erdoğan’a Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız,
2013: 1). Haberin içeriğinde, İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşen BDP
heyetinin görüşme esnasında konuşulan notların basına sızmasının ardından
yaşanan gerginliğin aşılması için Selahattin Demirtaş’ın tansiyonu düşürücü
açıklamalarına yer verilmiştir. Bu haber ile birlikte Selahattin Demirtaş’ın
takım elbiseleri içerisinde küçük bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 4.10.).
11. 14 Mart 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Eski
askerler serbest: İşte samimiyet” başlıklı haber yayınlanmıştır (Eski Askerler
Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1). Bu haberi destekler mahiyette gazete
tarafından kullanılan resimde esirlerin tek sıra halde dizildiği görülmektedir
(şekil 4.11.). KCK yetkililerinin bir masa etrafında üniformalı ve silahlı
oldukları dikkat çekicidir. Ayrıca resim karesinde PKK’nın bayrağı yer
almaktadır.
12. 19 Mart 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Öcalan:
Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte”

başlıklı haber yayınlanmıştır”

(Öcalan Hazırlayacağım Bildiri Tarihi Nitelikte, 2013: 1). Bu haber ile
birlikte birinci sayfanın yarısını kaplayacak bir resim kullanılmıştır (Şekil
4.12.). Binlerce insanın doldurduğu bir meydanda çekilen bu resimde
katılımcıların elinde PKK bayrakları ile PKK’yı sembolize eden sarı,
kırmızı, yeşil renklerinden oluşmuş bayraklar taşıdıkları görülmektedir.
Ayrıca bazı katılımcıların ellerinde PKK mensuplarının resimlerini taşıdığı
dikkat çekmektedir. Katılımcıların zafer işaretleri ile coşkulu bir kutlama
yaptıkları görülmektedir. Bu resmi destekler nitelikte kullanılan “Özgür
Yaşam Newroz’u” ifadesi resme başlık olarak eklenmiştir. Haberin üst
kısmında ise Abdullah Öcalan’ın gençlik yılarından kalma PKK üniforması
içerisinde ki bir resim daha kullanılmıştır. Haberin paragraf aralığında ise
BDP heyetinin resmi küçük bir kare olarak yayınlanmıştır.
13. 22 Mart 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Milyonların
Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem başladı” başlıklı
haber yayınlanmıştır (Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi
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Yeni Bir Dönem Başladı, 2013: 1). Haber ile birlikte kullanılan resim
sayfasın yarısı kaplayacak şekilde yayınlanmıştır (Şekil 4.13.) Resmin
çekildiği meydan Özgür Gündem Gazetesinin Amed diye isimlendirdiği
Diyarbakır’da çekilmiştir. Milyonlarca insanın toplandığı alan olarak
sunulan

resimde

çok

büyük

bir

kalabalığın

meydanda

toplandığı

görülmektedir. Meydanın PKK bayrakları ve PKK’yı temsilen sarı, kırmız,
yeşil renklerle süslendiği görülmektedir. Meydana toplanan halk kitlesinin de
sarı, kırmız, yeşil renklerinden oluşan kıyafetler içerinde oldukları tespit
edilmiştir. Meydana asılan Abdullah Öcalan ve Mahsun Korkmaz resimleri
öne çıkan unsurlardır.
14. 24 Mart 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “KCK’dan
ateşkes” başlıklı haber yayınlanmıştır (KCK’den Ateşkes, 2013: 1). Bu haber
ile ilgili olarak Murat Karayılan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 4.14.). Konu
ile açıklama yaptığı izlenimi oluşturulan bu resimde sürecin önemli
aktörlerinden biri olarak Murat Karayılan ön plana çıkarılmaktadır.
15. 4 Nisan 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde çözüm
süreci ile ilgili olarak dört başlık altında haber yapıldığı görülmüştür.
“Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur!” başlıklı haberin birinci
sayfadan manşet haber olarak yayınlanması dikkat çekicidir Kürtlerden
Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1). Öcalan’ın doğum gününü
kutlamak için toplanan halkın resmi kullanılmıştır (Şekil 4.15.). PKK
bayrakları ile kortej halinde yürüyen kitle arasında sarı, kırmızı, yeşil
renkleri ile süslenmiş kadınların bulunması resim karesinde öne çıkarılmıştır.
Fotoğrafta öne çıkan bir diğer detay ise resmin geri planında görünen
Abdullah Öcalan’ın halkı selamlar gibi duran resmidir (Şekil 4.15.). Bu
haber ile birlikte kullanılan Kürtçe ifade de “Rojbun a te piroz be Apo”
ifadesi kullanılmıştır. Bu haber ile birlikte kullanılan diğer bir ifade ise
“xelfeti’ de her yer Öcalan posterleriyle donatıldı. Halk kutlamanın
yapılacağı meydana yürürken ‘Öcalan’ onları selamladı” dır. Gazetenin
birinci sayfasında “Akil İnsanlar Toplanıyor” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Akil İnsanlar Toplanıyor, 2013: 1). Bu haberde resim kullanılmamıştır.
Haberin yedinci sayfada verilen devamında haber detayının yanında Akil
İnsanlar Heyeti’ne atanan kişilerin resimleri yayınlanmıştır (Şekil 4.15.a.).
Özgür Gündem gazetesinin konuyla ilgili diğer bir haberi ise “BDP Heyeti
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İmralı’daydı” başlığı altında yayınlanmıştır (BDP Heyeti İmralı’daydı, 2013:
7). Bu haber de gündem açısından önemli olmakla birlikte haberde resim
kullanılmamıştır (Şekil 4.15.a.).
16. 10 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Barışa
anayasal güvence” başlıklı haber yayınlanmıştır (Barışa Anayasal Güvence,
2013: 9). Bu haber ile ilgili olarak BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak’ın
partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma ile ilgili bir resim
yayınlanmıştır (Şekil 4.16.). Gülten Kışanak’ın yumruklarını sıkarak
konuşması mücadeleci bir ruh halini yansıtmaktadır.
17. 12 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Meclis’te
çözüm karşıtı provokasyon” başlıklı haber yayınlanmıştır (Mecliste Çözüm
Karşıtı Provokasyon, 2013: 9). CHP ve MHP vekillerinin pakete karşı tutum
aldıklarını aktaran haber için CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın resmi
yayınlanmıştır (Şekil 4. 17.). Ayrıca haberin ana kaynağının Adalet Bakanı
Sadullah Ergin olmasına rağmen resminin kullanılmamış olması önemlidir.
18. 15 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Daha
umutluyum” başlıklı haber yayınlanmıştır (Daha Umutluyum, 2013: 1).
İmralı’yı 5. Kez ziyaret eden BDP heyetinin Abdullah Öcalan’ın gönderdiği
mesajın yayınladığı haberde Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarından kalma
bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 4.18.). Haber gazetenin manşetinden
verilmiştir. Abdullah Öcalan’ın resmi haber içeriğinin ortasına ve
büyültülerek yerleştirilerek Abdullah Öcalan önemli bir konuma taşınmıştır.
19. 26 Nisan 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “KCK’dan
tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” başlıklı haber
yayınlanmıştır (KCK’dan Tarihi Çağrı Demokratik Kurtuluş İçin Görev
Başına, 2013: 1). Bu haber ile birlikte kullanılan resimde, Abdullah
Öcalan’ın posteri ve PKK bayrakları arasında açıklama yapan Murat
Karayılan ve beraberinde ki heyet görülmektedir (Şekil 4.19.). Heyetin
açıklama yaptığı masa üzerinde çok sayıda değişik basın ajansının
mikrofonları dikkat çekmektedir. Abdullah Öcalan posteri ile PKK
bayraklarının oldukça büyük ve gösterişli kullanılmıştır.
20. 9 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Gerilla
çekilmeye

başladı:

Şimdi

Yol

Temizliği

zamanı”

başlıklı

haber

yayınlanmıştır (Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı,
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2013: 1). Bu haber ile ilgili olarak yayınlanan resimde PKK’lıların arkadan
çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 4.20.). Fotoğrafta düzgün bir yürüyüş
kolu içerisinde ilerleyen çok sayıdaki PKK’lı görülmektedir.
21. 8 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Öcalan
direnişi selamlıyorum” başlıklı haber yayınlanmıştır (Öcalan Direnişi
Selamlıyorum, 2013: 1). Haber de Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarına ait
beyaz gömlekli gülümseyen bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 4. 21.).
22. 25 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “İkinci
aşama başladı” başlıklı haber yayınlanmıştır (İkinci Aşama Başladı, 2013:
9). Bu haberle ilişkili olarak Selahattin Demirtaş’ın öne çıkarıldığı bir resim
kullanılmıştır (Şekil 4.22). Selahattin Demirtaş’ın açıklama yaparken
yansıtıldığı resminde BDP’li Pervin Buldan’ın da kendisine eşlik ettiği
görülmektedir.
23. 27 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Akil
İnsanlar: Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” başlıklı haber
yayınlanmıştır (Akil İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse Demokratik
Reform, 2013: 1). Haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan Erdoğan’ın
Akil İnsanlar Heyeti ile toklaştığını gösteren bir resim kullanılmıştır (Şekil
4.23.). Bu resme eklenen

“Başbakan Erdoğan Akil İnsanlarla tek tek

tokalaştı. TUHAD-FED Başkanı Zübeyde Teker’le selamlaşması objektiflere
böyle yansıdı” ifadesi haberi desteklemektedir.
24. 29 Haziran 2013, tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Sürece
asker kurşunu” başlıklı haber yayınlanmıştır (Sürece Asker Kurşunu, 2013:
1). Bu haber ile birlikte kullanılan resimde açılan ateş sonucu yaralanan bir
kişinin sedye ile taşındığı bir kare kullanılmıştır (Şekil 4.24). Bu resmin
hemen yanında kullanılan ikinci bir resim ise sarı, kırmızı, yeşil renkleri ile
kendilerini ifade eden halk kitlesinin karakol inşaatının durdurulması için
yapıkları eylemi gösteren bir karedir.
25. Çözüm sürecine etki eden gelişmeler arasında olan Kandil’de ‘İkinci Aşama
Zirvesi’ ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. 11 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “KCK
yeniden

yapılandı:

Demokratik

Kurtuluş

Kongresi”

başlıklı

haber

yayınlanmıştır (KCK Yeniden Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi,
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2013: 1). Bu haber ile birlikte Cemil Bayık, Hacer Zağros ve Remzi
Kartal’ın PKK üniforması içerisinde konuşurken görüldükleri bir resim
karesi kullanılmıştır (Şekil 4.25). Bu resimde görünen Remzi Kartal’ın,
ellerini göğüs hizasının altında

ters bir açı ile yere doğru bükerek

parmaklarını birleştirmesi resme ayrı bir anlam katmaktadır. Remzi Kartal
bu duruşu ile ılımlılık mesajı vermektedir. Haberin devamında kullanılan
diğer bir resimde Kongra Gel’e katılan delegelere Cemil Bayık’ın bir şeyler
okuduğu görülmektedir. Her iki resim karesinde görünen PKK/KCK
mensuplarının üniformalı oluşları, kongreyi gerçekleştirdikleri salonun
PKK/KCK afiş, bayrak ve resimleri ile süslü olması fotoğrafların verdiği
mesajı güçlendirmektedir.
27. 22 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde
“Öcalan’dan mesaj var: Hükümet Hızlanmalı” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1). Bu haberde Abdullah
Öcalan’ın tek kare resmi kullanılmıştır (Şekil 4. 26.). Abdullah Öcalan’ın
gençlik yıllarına ait olan resim büyültülerek habere eklenmiştir.
28. 22 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Dört
parça tek çatı: Hedef herkese demokrasi” başlıklı haber yayınlanmıştır (Dört
Parça Tek Çatı Hedef Herkese Demokrasi, 2013: 1). Haber ile birlikte
kullanılan resimde Kuzey Irak Federe Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani
ile birlikte diğer katılımcıların resmi kullanılmıştır (Şekil 4.27.). Resimde
Mesut Barzani’nin açıklama yaptığı görülmektedir. Haber ile birlikte
toplantıya katılan Mesut Barzani, Ronahi Serhat, Sabri Ok, Ahmet Türk’ün
de resimleri ayrıca yayınlanarak haberin içeriği güçlendirilmiştir. Haber de
ayrıca Abdullah Öcalan’ın da resmi kullanılmıştır.
29. 18 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde
“Stratejik rolüme uygun davranın!” başlıklı haber yayınlanmıştır (Stratejik
Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1). Haber BDP Eşgenel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın açıklamalarına dayandırılsa da haber ile birlikte Abdullah
Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 4.28.).
30. 10 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Durdurma
AKP eseri!” başlıklı haber yayınlanmıştır (Durdurma AKP Eseri, 2013: 1).
Haber ile birlikte kullanılan resimde KCK’nın üst düzey üst yöneticilerinden
Cemil Bayık, Hacer Zağros ve Remzi Kartal’ın bulunduğu bir resim
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kullanılmıştır (Şekil 4.29.). Bu resimde görünen Remzi Kartal’ın, ellerini
göğüs hizasının altında ters bir açı ile yere doğru bükerek parmaklarını
birleştirdiği görülmektedir.
31. 16 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Anlamlı
bir müzakere” başlıklı haber yayınlanmıştır (Anlamlı Bir Müzakere, 2013: 1).
Açıklamayı yapan BDP heyeti olmasına rağmen haber ile birlikte Abdullah
Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 4.30.).
32. 15 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “KCK
Önderi

Öcalan:

Anlamlı

müzakereye

geçilmeli”

başlıklı

haberi

yayınlanmıştır (KCK Önderi Öcalan Anlamlı Müzakereye Geçilmeli, 2013:
1). Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın tek kare resmi kullanılmıştır (Şekil
4.31.).
33. 28 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “İşte gerçek
alternatif” başlıklı haber yayınlanmıştır (İşte Gerçek Alternatif, 2013: 1). Bu
haber ile birlikte manşetten yayınlanan resim birinci sayfasının ilk yarısını
kapsayacak şekilde yayınlanmıştır (Şekil 4.32). Kongrenin düzenlendiği
salonda çekilen resmin üç ayrı resim karesinin birleştirilmesi ile
oluşturulduğu

izlenimi

uyandırmaktadır.

Resim

karesinde

yüzlerce

katılımcının eşliğinde partinin kurulduğu mesajı verilmektedir. Resmin sağ
ve sol köşesinde ise HDP’nin parti logoso dikkat çekmektedir. Resme
eklenen ifade de “Türkiye’nin tüm dil, inanç ve emek güçleri tarihi bir
kongreyle umudun adresi HDP’de buluştu. Toplumun gerçek alternatif gücü,
köy, mahalle ve kent meclisleriyle iktidara karşı radikal demokrasiyi kurmak
için yola çıktı” yazmaktadır.
34. 14 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Türkiye
Halklarının görevi!” başlıklı haber yayınlanmıştır (Türkiye Halklarının
Görevi, 2013: 1). Haber ile birlikte Sırrı Süreyya Önder’in yan profilden
çekilmiş bir resmi ile Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 4.33.).
35. 17 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde

“Söz

yetmez” başlıklı haber yayınlanmıştır (Söz Yetmez, 2013: 1). Bu haber ile
birlikte kullanılan resimde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani
ve Şiwan Perver aynı karede açılış yaparken görülmektedir (Şekil 4.34.).
Başbakanın konuşma yaparken elinde mikrofon ile objektiflere girdiği tespit
edilmiştir. Mesut Barzani ve Şiwan Perver’in yöresel Kürt kıyafetleri
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giydikleri dikkat çekmektedir. Resmin sağ üst köşesine yerleştirilen ifadede
ise “Ahmet Türk: Artık diyalog sürecinden müzakere sürecine geçilmelidir”
dediği yazmaktadır.
36. 10 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde
“Kürdistan’a karşı birleştiler”
Karşı Birleştiler,

başlıklı haber yayınlanmıştır (Kürdistan’a

2013: 1). Haber ile birlikte kullanılan resimde BDP

Milletvekili İdris Baluken’in mecliste yaşanan tartışma sebebi ile itişme ve
kakışma yaşarken çekilmiş bir fotoğrafı yayınlanmıştır (Şekil 4.35.). İdris
Baluken’e ait resim çok küçük bir kare olarak yayınlanarak dikkat
çekmekten uzaktır.
37. 21 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Büyük
özlem” başlıklı haber yayınlanmıştır (Büyük Özlem, 2013: 1). Haber ile
birlikte yayınlanan resimde Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil
4.36.). Resimde Abdullah Öcalan’ın kırlaşmış saçları ile yaşlandığı ve kilo
aldığı görülmektedir. Buna rağmen üzerinde giydiği mavi gömleğin oldukça
temiz ve ütülü olduğu fark edilmektedir.

Yayınlan bu resim karesinde

Abdullah Öcalan’ın otururken resmedildiği, ayrıca önünde ki notları
okuyarak çalıştığı dikkat çekmektedir.
Özgür Gündem Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan fotoğraflar:
1. 13 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Darbe
ateşini barış söndürür” başlıklı haber yayınlanmıştır (Darbe Ateşini Barış
Söndürür, 2014: 1). Haberin içeriğinde İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın
BDP-HDP heyeti ile 14. kez buluşması ardından Abdullah Öcalan’ın ilettiği
mesaja yer verilmiştir. Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın büyültülmüş tek
kare resmi kullanılmıştır (Şekil 5.1.).
2. 26 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Barzani’ye
mektup” başlıklı haber yayınlanmıştır (Barzani’ye Mektup, 2014: 1). Haberin
içeriğinde İmralı’da Sırrı Süreyya Önder ve Leyla Zana ile görüşen Abdullah
Öcalan’ın Rojova ve Kürt ulusal Kongresi’ne ilişkin Mesut Barzani’ye
gönderdiği mektup ile ilgili habere yer verilmiştir. Haber ile birlikte Abdullah
Öcalan’ın İmralı da ki son halini gösteren fotoğraflardan biri kullanılmıştır
(Şekil 5.2.). Abdullah Öcalan’ın iki elini göğsünde birleştirdiği bu fotoğrafta
kırlaşmış saçları ve gülümseyen yüzü ön plana çıkmaktadır.
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3. 13

Şubat

2014

tarihinde

yayınlanan

Özgür

Gündem

Gazetesinde

“Beklemeyeceğiz, kendimiz inşa edeceğiz” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Beklemeyeceğiz Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9). Haber ile birlikte
kullanılan resimde resmi açılışa ve temel atma törenine katılan Selahattin
Demirtaş’ın yanında BDP Riha (Urfa) Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı
Osman Baydemir, BDP Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Gülten Kışanak, Fırat Anıldı, DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, BDP
Milletvekili Gülfer Yıldırım, iş insanları, imamlar, barış anneleri, BDP’li ve
HDP’liler

görülmektedir

(Şekil

5.3.).

Selahattin

Demirtaş’ın

halkı

selamlarken görüldüğü bu karede törene katılanların başlarına taktıkları iş
şapkası ile çalışmaya devam edecekleri mesajı verilmektedir.
4. 10 Mart 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Çözüm,
müzakere yasası başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde Kürt Halk
Önderi Öcalan ile İmralı adasında BDP-HDP heyeti ile yapılan görüşmenin
detayına yer verilmiştir. Bu habere uyumlu olarak yayınlanan resimde
Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 5.4.).
5. 12 Mart 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Aman
bırakma, dağa giderler” başlıklı haber yayınlanmıştır (Aman Bırakma Dağa
Giderler,

2014:

1).

Haberin

içeriğinde

Diyarbakır

2.

Ağır

Ceza

Mahkemesinin KCK davasında yargılanan tutuklular ile ilgili verdiği habere
yer verilmiştir. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde KCK davasından zanlı
olan tutukluların mahkemeye sevk edilmek için sıralı olarak tutuldukları bir
alandan fotoğraf kullanılmıştır. Bu resimde görünen tutukluların ellerinin
kelepçeli olması ve polis nezaketinde bekliyor olmaları öne çıkmaktadır.
6. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe” Sözlük ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
7. 19 Mart 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “AHİM
Özgürlük Öcalan’ın Hakkı” başlıklı haber yayınlanmıştır (AİHM Özgürlük
Öcalan’ın Hakkı, 2014: 1). Haber ile birlikte kullanılan resimde Abdullah
Öcalan’ın gençlik yıllarından kalma bir fotoğrafına yer verilmiştir (Şekil
5.6.). Bu resimde Abdullah Öcalan’ın sağ elini havaya kaldırıp gülümsediği
görülmektedir.
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8. 22 Mart 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Büyük
barışa davet” başlıklı haber yayınlanmıştır (Büyük Barışa Davet, 2014: 1).
Haber ile birlikte milyonların Newroz kutlamalarına katıldığını göstermek
için tam sayfa resim kullanılmıştır (Şekil 5.7.). Kullanılan resimde Newroz
kutlamaları için toplanan insanların PKK’yı temsilen kullanılan sarı, kırmızı
ve yeşil renklerde giyindikleri, meydanın da ayni renkler de süslendiği
görülmektedir. Bu haber ile ilgili olarak kullanılan büyük resmin içerisine üç
adet de küçük resim yerleştirilmiştir. Bu resimlerden biricisi Abdullah
Öcalan’ın İmralı adasında çekilen resmidir (Şekil 5.7.). İkincisi miting
alanında gösterilere katılan bir gencin başına taktığı poşudur. Gencin poşusu
sarı, kırmızı ve yeşil renklerindedir, bu poşunun ortasına da Abdullah
Öcalan’ın küçük bir resmi yerleştirilmiştir. Son küçük resim ise miting
meydanında onlarca kişinin taşıdığı Abdullah Öcalan posteridir.
9. 10 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Teklifin
süreçle alakası yok” başlıklı haber yayınlanmıştır (Teklifin Süreçle Alakası
Yok, 2014: 9). Haberin içeriğin de Hükümet’in MİT’i olağanüstü yetkilerle
donatan kanun teklifine ilişkin konuya BDP’li Hasip Kaplan’ın koymuş
olduğu tepki haber olarak yayınlanmıştır. Bu haber ile birlikte kullanılan
resimde yasa tasarısının mecliste tartışılırken yaşanan gerginliği göstermesi
açısından önemlidir (Şekil 5.8.).
10. 19 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “BDP,
HDP’ye katıldı” başlıklı haber yayınlanmıştır (BDP, HDP’ye Katıldı, 2014:
9). Haberin içeriğinde resim kullanılmamıştır (Şekil 5.9.).
11. 27 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Ya çözüm,
ya çatışma” başlıklı haber yayınlanmıştır (Ya çözüm Ya Çatışma, 2014: 1).
Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarından kalma tehditkar bir
bakış takındığının resmi kullanılmıştır (Şekil 5.10.).
12. 29 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Türkiye’yi
değiştirecek bir hamle, BDP’nin seçilmişleri HDP’ye geçti: Stratejik
Büyüme” başlıklı haber yayınlanmıştır (Stratejik Büyüme, 2014: 1). Haberin
içeriğinde BDP’li milletvekillerinin HDP’ye katıldığı tören ile ilgili
gelişmelere yer verilmiştir. Haber ile birlikte bu birleşmeyi gösteren bir resim
yayınlanmıştır (Şekil 5.11.).
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13. 20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. 28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
15. 1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın açıklamaları” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. 3 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem

Gazetesinde

“Öcalan’dan halklara Barış için kenetlenme çağrısı: Umudu büyütelim”
başlıklı haber yayınlanmıştır (Umudu Büyütelim, 2014: 1). Haber ile birlikte
Abdullah Öcalan’ın gülümseyen bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 5.12.).
Haberde öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Abdullah Öcalan’ın mesajını aktaranın
Sırrı Süreyya Önder olmasına rağmen Özgür Gündem Gazetesi tarafından
Sırrı Süreyya Önder’in resminin kullanılmamış olmasıdır.
17. 7 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “AKP
güven vermiyor” başlıklı haber yayınlanmıştır (AKP Güven Vermiyor, 2014:
1). Haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın
çalıştaya katılanlar ile beraber çekilmiş remi kullanılmıştır (Şekil 5.13).
Resme “Amed’de

“Yeni

Türkiye’nin açılan kilidi: Çözüm

Süreci

Çalıştayında” konuşan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, sürecin altyapısı
için somut bir açıklama yapmayarak “gerekiyorsa yapılacak” dedi. Çalıştaya
katılan aydın ve yazarlar AKP’nin kullandığı dil ve politika ile ilgili
güvensizlik yarattığı vurguladı” ifadesi eklenmiştir.
18. 9 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Katliama
karşı Serhıldan” başlıklı haber yayınlanmıştır (Katliama Karşı Serhıldan,
2014: 1). Haber ile ilgili olarak kullanılan birinci resimde cenazeye katılan
binlerce kişinin oluşturduğu kortej görülmektedir (Şekil 5.14.). Haberde
kullanılan ikinci resimde Ramazan Baran’ın tam boy resmi kullanılmıştır
(Şekil 5.14.). Bu resimde Ramazan Baran’ın her iki elini de sağa sola açarak
zafer işareti yaptığı görülmektedir. Haber ile birlikte kullanılan üçüncü resim
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Haci Baki Akdemir’in cenazesinin kaldırıldığı an ile ilgilidir (Şekil 5.14.). Bu
resim karesinde ise yüzü poşu ile kapatılmış bir gerillanın halka bildiri
okuduğu ve tüm katılımcıların ellerini havaya kaldırarak zafer işareti yaptığı
görülmektedir.
19. 10 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Dikkat
uyarısı” başlıklı haber yayınlanmıştır (Dikkat Uyarısı, 2014: 1). Haberin
içeriğinde Abdullah Öcalan ile 19. kez İmralı’da konuşan HDP heyetinin Lice
olayları ile ilgili Abdullah Öcalan’ın aktardıklarına yer verilmiştir. Haber ile
birlikte Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarından kalma resmi kullanılmıştır
(Şekil 5.15.). Haberde HDP heyetinin açıklamalarına yer verilmediği gibi
heyetin resmi de kullanılmamıştır. Haberin içeriği ve resim birlikte
değerlendirildiğinde Özgür Gündem Gazetesinin Abdullah Öcalan’ı Kürtlerin
tek temsilcisi olarak lanse etmeye devem ettiği algısının yaratıldığı
görülmektedir.
20. 2 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması” ile ilgili
habere Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]) .
21. 10 Temmuz 2014 yayınlanan Özgür Gündem Gazetesinde “Sürece şeffaflık
Öcalan’a özgürlük” başlıklı haber yayınlanmıştır (Sürece Şeffaflık Öcalan’a
Özgürlük, 2014: 9). Bu gelişme ile ilgili olarak kullanılan resimde Meclis
oturumunun uzaktan çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 5.16.). Özgür
Gündem Gazetesi haber kaynağı olan Beşir Atalay’ın resmini kullanmamıştır.
Habere eklenen ikinci resimde Sırrı Süreyya Önder’in resmi kullanılmıştır
(Şekil 5.16.).
22. 11 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasında tutuklu kalmadı” haberine Özgür Gündem Gazetesinde
yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23. 5 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “HDP grubunun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20. görüşmesine”
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
Çizelgesi. [04.05.2015]).

(Kürt Meselesi Zaman
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24. 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız açık”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Barzan’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. 2 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” başlıklı haber yayınlanmıştır (Yeni
Türkiye’ye Kopya Başbakan, 2014: 7). Bu haber ile birlikte Başbakan
Davutoğlu’nun kürsüde konuşma yaparken yan profilden çekilmiş bir resmi
yayınlanmıştır (Şekil 5.17.).
27. 9 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Mazaret kalesine sığınmayın” başlıklı haber yayınlanmıştır (Mazaret
Kalesine Sığınmayın, 2014: 1). Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın
tutuklanmadan önce bulunduğu kamplarda çekilmiş bir resmi yayınlanarak
Öcalan karakteri bir kez daha pekiştirilerek okuyucu kitlesine sunulmuştur
(Şekil 5.18.).
28. 16 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili, gündem açısından önemli olan
“Çözüm zihne havale” başlıklı haber yayınlanmıştır (Çözüm Zihne Havale,
2014: 1). Haber ile birlikte Başbakan Davutoğlu’nun resmi kullanılmıştır
(Şekil

5.19.).

Haberin

değerlendirildiğinde

Özgür

kaleme
Gündem

alınış

şekli

Gazetesi

ve

resim

tarafından

birlikte

Başbakanın

itibarsızlaştırıldığı tespit edilmiştir.
29. 17 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“AKP’den çözüme sabotaj; Kürtçe okullara mühür: Halk mühür tanımaz”
başlıklı haber yayınlanmıştır (Halk Mühür Tanımaz, 2014: 1). Haberin
içeriğinde Amed’de Kürtçe eğitim vermek için açılan okulların polis
tarafından mühürlenerek kapatıldığı anlatılmaktadır. Haber de AKP
hükümetinin bu hareketinin çözüm sürecine yönelik bir hareket olduğu
vurgusu öne çıkarılarak halk KCK tarafından boykota çağrılmıştır. Haber ile
birlikte kullanılan resimde ellerinde Kürtçe yazılı logolar taşıyan çocukların
Kürtçe eğitim için eylem yaptıklarını gösteren bir kare kullanılmıştır (Şekil
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5.20.). Resimde öne çıkarılan küçük çocuklara ise polisin gaz ile müdahale
ettiği habere taşınmıştır. Haberin içeriği ve resim birlikte değerlendirildiğinde
AKP hükümetin Kürtçe eğitim dilini yasaklayarak çözüm sürecinde
samimiyetsiz olduğu algısı öne çıkarılmıştır.
30. 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin doğal müttefikidir” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir” (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015])
31. 23 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Topyekün direnişe!” başlıklı haber yayınlanmıştır (Topyekün Direnişe,
2014: 1). Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılarak Abdullah
Öcalan’dan Kürt Halk Önderi diye söz edilmiştir (Şekil 5.21). Haberin
devamında

KCK’nın

Yürütme

Konseyi

Üyesi

Duran

Kalkan’ın

açıklamalarında yer verilmiştir. Haberle uyumlu olarak kullanılan Duran
Kaplan’ın resminde Abdullah Öcalan’ın çağrısını destekler bir ifade vardır.
32. 2 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“İşgal Tezkeresidir” başlıklı haber yayınlanmıştır (İşgal Teskeresidir, 2014:
1). Bu haber ile birlikte Meclis’in oturum salonunun uzaktan çekilmiş bir
resmi kullanılmıştır (Şekil 5.22).
33. 2 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Eksik ve yetersiz adım” başlıklı haber yayınlanmıştır (Eksik ve Yetersiz
Adım, 2014: 7). Haber ile birlikte kullanılan resimde Türkiye Cumhuriyeti
resmi gazetesi kullanılarak yayınlanan kararnameye vurgu yapılmıştır (Şekil
5.23).
34. 3 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kobane düşerse süreç biter” başlıklı haber yayınlanmıştır (Kobane Düşerse
Süreç Biter, 2014: 1). Haberin içeriğinde İmralı’da Abdullah Öcalan ile
görüşen İmralı heyetinin Abdullah Öcalan’ın Kobane ile ilgili yaptığı çağrıyı
aktardığı görülmektedir. Abdullah Öcalan yaptığı çağrı ile Kobane’nin
düşmesi durumunda çözüm sürecinin sona ereceği vurgusunu öne çıkarması
süreç ile Kobene Kürtleri arasında ki organik ilişkiyi göstermesi açısından
önemlidir. Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılarak Abdullah
Öcalan’ın Kürt hareketinde ki liderliği pekiştirilmiştir (Şekil 5.24). Habere
eklenen KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok’un görüşleri de Abdullah
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Öcalan’ı teyit eder mahiyetedir. Habere Sabri Ok’un da resmi eklenerek
KCK’nın Öcalan’ın emrinde olduğu vurgusu güçlendirilmiştir.
35. 8 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kobane’de katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” başlıklı
haber yayınlanmıştır (Her Sokak Kobane, 2014: 1). Haber ile birlikte
kullanılan resimlerde sokaklara dökülen halkın polis ile çatıştığı görülmüştür
(Şekil 5.25). Haberde haberin içeriğine uygun olarak Türkiye, Kürdistan ve
Avrupa’dan resimler kullanılmıştır. Birinci karede ki resim Wan’da (Van)
yaşanan olaylar ile ilgilidir. Eylemcilerin sokakta ateş yaktıklarını gösteren
bu resimde bir polis zırhlı aracının da ateşe verilmiştir. Alevler içerisinde
yanan bu aracın resmedildiği kareye iliştirilen ifade de ise “Direniş ateşi
aydınlattı” notu düşülmüştür. Haberde kullanılan ikinci resim Amed’e
(Diyarbakır) aittir. Yüzlerce insanın yüzleri maskeli bir şekilde sokağa
döküldüğünü gösteren bu kare içerinde halkın polisin attığı gaza rağmen
yüzleri maskeli bir şekilde eylem yaptığı görülmektedir. Bu resim karesine
eklenen ibarede ise “Direniş süreklileştirilmeli” notu düşülmüştür. Haberde
kullanılan üçüncü resim Nisebin’e (Nusaybin) aittir. Halkın sınır hattına
yürüdüğünü gösteren bu karede her yerden duman ve ateşin yükseldiği
yansıtılmıştır. Dördüncü ve son resim ise Brüksel’de çekilen bir karedir.
Yüzlerce kişinin Brüksel’de eylem yaparak Kobane’ye destek olduklarını
gösteren bir kare kullanılmıştır.
36. 13 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kürt düşmanlığından vazgeç!” başlıklı haber

yayınlanmıştır

(Kürt

Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1). Haber ile uyumlu olarak KCK
yetkililerinin resmi yayınlanmıştır (Şekil 5.26). Resmim geri planında
PKK/KCK bayrakları ve Abdullah Öcalan’ın resimleri görülmektedir.
Haberin içeriğine uyumlu olarak KCK’nın sert tepki gösterdiğini vurgulamak
amaçlı kullanılan resimde KCK’nın önde gelen yöneticilerinin resminin
kullanılması uyumludur.
37. 20 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“İyi polis, kötü polis” başlıklı haber yayınlanmıştır (İyi Polis Kötü Polis,
2014: 1). Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında fikir ayrılıkları olduğu
izlenimi yaratılarak sunulan haberde Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın resimleri kullanılmıştır (Şekil 5.27).

419

38. 23 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“İlk adım Kobane” başlıklı haber yayınlanmıştır (İlk Adım Kobane, 2014: 1).
Abdullah Öcalan’ın görüşlerinin öne çıkarıldığı haberde Abdullah Öcalan’ın
büyültülmüş bir resmi habere eklenerek Öcalan habere uyumlu olarak çözüm
sürecinin ana aktörü olarak sunulmuştur (Şekil 5.28).
39. 25 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
40. 29 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“AKP bindiği dalı kesiyor” başlıklı haber yayınlanmıştır (AKP Bindiği Dalı
Kesiyor, 2014: 1). Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çözüm süreci ile ilgili olarak yaptığı
değerlendirmelere yer verilmiştir. Arınç’ın yaptığı açıklamalar ile Hükümetin
savaş çığırtkanlığı yaptığı iddiasında bulunan Özgür Gündem Gazetesi haber
ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın resmini kullanmıştır (Şekil
5.29).
41. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“1 Kasım’a çağrı” başlıklı haber yayınlanmıştır (1 Kasım’a Çağrı, 2014: 1).
Haberle birlikte Avrupa da dünyada ilan edilen dünya Kobane gününe sahip
çıkılması için yapılan çağrı ile birlikte kullanılan resimde dev bir Abdullah
Öcalan portesini taşıyan kalabalık görülmektedir (Şekil 5.30).
42. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
43. 11 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Dilleriyle zehir saçıyorlar” başlıklı haber yayınlanmıştır (Dilleri İle
Zehir Saçıyorlar, 2014: 7). Haber ile birlikte kullanılan Yalçın Akdoğan’a ait
resimde Başbakan Yardımcısın kızgın bir ifade ile baktığı bir pozu
kullanılmıştır (Şekil 5.31.). Haberin sunuluşunda ki olumsuzluğa rağmen
Hükümet kanadı ile ilgili bir açıklamaya sayfa yediden yer verilmiştir.
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44. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Hükümet esasa gelmeli” başlıklı haber yayınlanmıştır (Hükümet Esasa
Gelmeli, 2014: 1). Haber ile birlikte kullanılan resimde Yalçın Akdoğan’ın
ofisinde yapılan toplantıdan bir kare seçilmiştir (Şekil 5.32.). Yalçın
Akdoğan’ın ofis masasında oturmayıp HDP heyeti ile karşılıklı oturması
müzakere sürecinin tarafları arasında bir denkliğin olduğu algısını
doğurmaktadır. Yayınlanan resimde oturma düzeninin karışık olması
samimiyet çizgisini yükseltmektedir. Yalçın Akdoğan ile birlikte resimde
HDP heyetinden Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken ve Perin Buldan
görülmektedir.
45. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Davutoğlu’nun yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz
olamaz” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir ( Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
46. 22 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Hükümet herkesi dinlemeli” başlıklı haber yayınlanmıştır (Hükümet
Herkesi Dinlemeli, 2014: 7). Haberin içeriğinde HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş’ın, Çözüm Süreci İzleme Kurulu için görüşlerine yer verilerek süreç
içerisinde yer almayan ana muhalefet partisi CHP’nin de görüşlerinin
alınması gerektiği vurgulanmıştır. Haber sayfa yediden yayınlanmış olup
haber ile birlikte açıklama yapan Selahattin Demirtaş’ın açıklama yaparken
çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 5.33.). Kürt tarafının aktörlerinden
biri olmasına rağmen Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarının sayfa yediden
yayınlanması dikkat çekicidir.
47. 29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına yeterince
anlatamadık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. 1 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Öcalan’dan tarihi taslak, Ya çözüm ya kaos!” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1). Haber ile birlikte kullanılan resimde binlerce
insanın doldurduğu bir meydan resmi kullanılmıştır (Şekil 5.34.). Meydanda
asılan resimler arasında Abdullah Öcalan’ın resimleri öne çıkmaktadır.
Resme eklenen ifade de “Sırrı Süreyya Önder, ‘Kürt Halk Önderi Öcalan’ın

421

tarihi Barış ve Demokratik müzakere süreci taslağının içeriğini gazetelere
açıkladı” cümlesi kullanılmıştır.
49. 3 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Taslak, hükümet ve Kandil’e sunulacak!” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak, 2014: 6). Haber ile ilgili olarak
resim kullanılmamıştır (Şekil 5.35.).
50. 9 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Oyalanmaya İzin vermeyeceğiz” başlıklı haber yayınlanmıştır (Oyalamaya
İzin Vermeyiz, 2014: 9). Haberle birlikte kullanılan resimde İmralı heyeti ile
Başbakan Yalçın Akdoğan’ın yaptığı görüşmeye yönelik bir fotoğraf
kullanılmıştır (Şekil 5.36.). Tarafların eşitliğini temsilen karışık bir düzende
ve karşılıklı eşit seviyelerde oturum düzeni aldıkları görülmektedir.
51. 11 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye Dokunma!” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Demirtaş’a HDP’ye Sokağa Dokunma, 2014: 1). Haberde kullanılan resimde
Selahattin Demirtaş’ın büyültülmüş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 5.37.).
52. 21 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Bu son şans” başlıklı haber yayınlanmıştır (Bu Son Şans, 2014: 7).
Haberin içeriğinde KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın çözüm süreci ile ilgili
değerlendirmelerine yer verilmiştir. Haber ile birlikte Cemil Bayık’ın
açıklama yaparken çekilmiş bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 5.38.).
53. 22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Ahmet Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
54. 25 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “İmralı heyeti KCK ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
55. 28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak
istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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56. 29 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Derin provokasyon” başlıklı haber yayınlanmıştır (Derin Provokasyon,
2014: 1). Haber ile birlikte kullanılan resimde Cizir’de cenazeleri
karşılamaya gelen yüzlerce kişinin görüldüğü bir resim kullanılmıştır (Şekil
5.39.).
57. 29 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Provokatörleri bulmak senin işin” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Provokatörleri Bulmak Senin İşin, 2014: 6). Haber ile birlikte Başbakan’ın
yaptığı açıklamayı gösteren bir resim kullanılmıştır (Şekil 5.40.).
Özgür Gündem Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan fotoğraflar:
1. 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. 15 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Barışa kurşun” başlıklı haber yayınlanmıştır (Barışa Kurşun, 2015: 1). Haber
ile birlikte kullanılan resimde Nihat Kazanhan’ın ölü bedenin yakından
çekilmiş bir fotoğrafı kullanılmıştır (Şekil 6.1.). Ölen kişinin yaşının oldukça
küçük olduğunun görüldüğü bu kareye eklenen ifade de “Hatip Dicle’nin
Kürt Halk Önderi Öcalan’ın barış mesajlarını açıkladığı gün AKP polisi 12
yaşında ki Nihat Kazanhan’ı katletti. AKP’nin Cizir’de katlettiği yurttaş
sayısı 6’ya çıkarken, Kürdistan’da öfke büyüyor” denilmektedir.
3. 18 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’dan katliam tehdidi” başlıklı haber yayınlanmıştır (Akdoğan’dan
Katliam Tehdidi, 2015: 1). Haber ile birlikte kullanılan resimde Yalçın
Akdoğan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüldüğü bir fotoğraf kullanılmıştır
(Şekil 6.2.). Fotoğrafta Yalçın Akdoğan Cumhurbaşkanının arkasında
görülmektedir.
4. 24 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Müzakereye ciddi yaklaş, süreci hızlandır” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Müzakereye Ciddi Yaklaş Süreci Hızlandır, 2015: 9). Haber ile birlikte
kullanılan resimde İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Pervin
Buldan, İdris Baluken ve Hatip Dicle görülmektedir (Şekil 6.3). Açıklamayı
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yapanın Sırrı Süreyya Önder olduğu anlaşılmaktadır. Resim karesinde iki
elini göğsüne bağlayarak yere bakan Pervin Buldan’ın yüz mimikleri ile
vücut dilinden hoşnutsuz bir ruh hali içerisine olduğu anlaşılmaktadır.
5. 10 Şubat 2015 tarihinde “Polis yasası bugün görüşülmeyecek” başlıklı haber
yayınlanmıştır (Polis Yasası Bugün Görüşülmeyecek 2015: 7). Haberle ile
ilgili olarak resim kullanılmamıştır (Şekil 6.4).
6. 10 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
7. 11 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın amaç müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. 16 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Otoriteleşme, demokratikleş!” başlıklı haber yayınlanmıştır (Otoriteleşme
Demokratikleş, 2015: 1). Haber ile birlikte kullanılan resimde HDP
heyetinden İdris Baluken ile Pervin Buldan’ın KCK’lı Cemil Bayık’da
aralarında bulunduğu bir grup KCK’lı ile çektirdiği fotoğrafa yer verilmiştir
(Şekil 6.5.) KCK’lıların üniforma olarak kullandıkları peşmerge kıyafeti
içerisinde oldukları dikkat çekicidir.
10. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik aşamada” açıklaması
ile ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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12. 23 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Bülent Arınç’ın Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor” açıklaması ile
ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
13. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“10 madde konsensüs olursa çağrı yapılır” başlıklı haber yayınlanmıştır (10
Madde Konsensüs Olursa Çağrı Yapılır, 2015: 1). Haber ile birlikte
Selahattin Demirtaş’ın büyültülmüş resmi kullanılmıştır (Şekil 6.6.).
14. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“10 ilke çağrısı” başlıklı haber yayınlanmıştır (10 İlke Çağrısı, 2015: 1).
Haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın başkanlık ettiği hükümet yetkilileri ile Sırrı Süreyya Önderin
başkanlık ettiği HDP heyeti görülmektedir (Şekil 6.6.). Türk bayrakları ile
süslenen ofiste çalışma masasının üzerinde taraflara dönük olarak iki adet
Türk bayrağı yerleştirilmiştir. Oturum düzeni karşılıklı olmuştur. Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın ev sahibi olarak toplantıya katılanları
ortalaması da dikkat çeken diğer bir ayrıntıdır.
15. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi dönemeç,
PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile
ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“ABD Dışişleri Sözcülüğünün, Silah bırakma çağrısını destekliyoruz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. 2 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Tarihi fırsatı kaçırma” başlıklı haber yayınlanmıştır (Tarihi Fırsatı Kaçırma,
2015: 1). Haber ile birlikte kullanılan resimde KCK yetkilileri ile İmralı
heyetinin yaptığı görüşmeyi gösteren bir fotoğraf yayınlanmıştır (Şekil 6.7.).
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Resimde tarafların karşılıklı olarak oturdukları görülmektedir. Toplantı
yaptıkları yerin arka fonunda ise Abdullah Öcalan’ın posteri ile PKK/KCK
bayraklarının asılı olduğu tespit edilmiştir.
19. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
20. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah bırakma meselesi sözde kalmaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. 17 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Nevruz öncesi son İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
22. 19 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan sınır tanımıyor” başlıklı haber yayınlanmıştır (Yalçın
Akdoğan Sınır Tanımıyor, 2015:8). Haber ile birlikte kullanılan resimde
Yalçın Akdoğan’ın tek kare bir resmi kullanılmıştır (Şekil 6.8.).
23. 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın;

Nevruz

yeni

dönemin

başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. 22 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda dünya halkları ve devletlerine
tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” başlıklı haber yayınlanmıştır (Demokrasi
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Zamanı, 2015: 1). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın Çözüm süreci
açısından bir dönüm noktası olabilecek 2015 Newruz açıklamasına yer
verilmiştir. Haber ile birlikte Amed’de düzenlenen Newroz kutlamalarına
katılan mahşeri bir kalabalığın resmi yayınlanmıştır (Şekil 6.9.). Meydana
toplananların ellerinde PKK/KCK’ya ait bayrak ve sembollerin bulunduğu
görülmektedir. Meydanın PKK’yı temsilen sarı, kırmız ve yeşil renkleri ile
süslendiği bu renkler ile Kürt halkını ifade ederek “PKK halktır” algısının
yaratıldığı görülmektedir.
27. “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” başlıklı haber yayınlanmıştır (Ruh
Genelkurmayı Rahatsız Etti, 2015: 8). Özgür Gündem Gazetesinde resim
kullanılmamıştır (Şekil 6.10.).
28. 27 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Sırrı Süreyya Önder’in; artık siyasetle görüşüyoruz” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30. 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“AKP’den kanlı provokasyon” başlıklı haber yayınlanmıştır (AKP’den Kanlı
Provokasyon, 2015: 1). Haber ile birlikte kullanılan iki resim bulunmaktadır
(Şekil 6.11.). Birinci resimde halkı çembere alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
silahlı ve kalkanlı bir resmi kullanılmıştır. İkinci resimde ise çıkan olaylarda
ölen HDP Diyadin eski İlçe Eşbaşkanı Cezmi Budak’ın, oğlu ile çekilmiş bir
resmine yer verilmiştir. Resimler ile birlikte kullanılan ifade de ise “AKP,
süreci sabote etmek ve HDP’nin önünü kesmek için askeri devreye koydu.
Tendürek Dağın’da HDP’nin etkinliğine AKP adına saldıran TSK, HDP
Diyadin eski Eşbaşkanı Cezmi Budak’ı ve bir gerillayı katletti” demektedir.
Haber ile ilgili olarak açıklama yapan Selahattin Demirtaş’ın da resmi
haberin içerisinde kullanılmıştır.
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31. 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun; Ağrı olayları açıklaması” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. 22 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“MGK’dan alıntı gibi bölüm” başlıklı haber yayınlanmıştır (MGK’den Alıntı
Gibi Bölüm, 2015: 7). Haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan’ın
oldukça komik göründüğü bir resim karesi kullanılmıştır (Şekil 6.12). Bu
resim karesinde Başbakan’ın elinde ‘Yeni Türkiye’ başlıklı bir kitap
görülmektedir.
33. 22 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Çözüm Süreci” açıklaması ile
ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
34. 27 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“AKP’nin seçimi savaş” başlıklı haber yayınlanmıştır (AKP’nin Seçimi
Savaş, 2015:1). Haber ile birlikte kullanılan resimde Colemerg’e gönderilen
askeri araçlar görülmektedir (Şekil 6.13.). Haberin bütününü kapsayacak
şekilde kullanılan ifade de “HDP barışa doğru adım attıkça AKP savaşa
doğru adım atıyor” yazmaktadır.
35. 3 Mayıs 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Erdoğan düştü düşecek” başlıklı haber yayınlanmıştır (Erdoğan Düştü
Düşecek, 2015:1). Haber ile birlikte kullanılan resimde Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın başı yere doğru eğilmiş bir şekilde bir kağıttan bir şeyler okurken
çekilmiş bir fotoğrafı kullanılmıştır (Şekil 6.14). Fotoğrafın çekildiği açı
dikkate alındığında Erdoğan’ın sanki de yere düşmüş gibi bir izlenim
uyandırdığı görülmektedir.
36. 18 Mayıs 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“AKP cenaze istiyor” başlıklı haber yayınlanmıştır (AKP Cenaze İstiyor,
2015: 1). Haberin içeriğinde HSP Karargah Komutanı Murat Karayılan’ın
kritik açıklamalarına yer verildi. Haber ile birlikte Murat Karayılan’ın gerilla
kıyafetleri içerisinde çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 6.15.).
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37. 20 Mayıs 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Süreç tecrit altında” başlıklı haber yayınlanmıştır (Süreç Tecrit Altında,
2015: 1). Haber ile birlikte İmralı heyetinden İdris Baluken’in, Hatip
Dicle’nin ve de Ceylan Bağrıyanık’ın açıklama yaparken çekilmiş bir
fotoğraflarına yer verilmiştir (Şekil 6.16.).
38. 28 Mayıs 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Ya barış, ya savaş” başlıklı haber yayınlanmıştır (Ya Barış Ya Savaş, 2015:
1). Murat Karayılan’ın fotoğrafı HDP ile habere eklenmiştir (Şekil 6.17.).
Karayılan’ın resminin yanına eklenen ifade de “artık korucuları hedef
almayacağız” yazmaktadır.
39. 1 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan ‘Kimin gözden geçireceği belli olmaz’ başlıklı haber yayınlanmıştır
(Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015: 11). Haber ile birlikte
kullanılan resimlerin ilkinde köylü bir vatandaşla yan yana oturan Davutoğlu
görülmektedir (Şekil 6.18.). Her ikisinin de alçak bir zeminde oturuyor
olmaları ve ellerini ayni şekilde kavuşturmuş olması her ikisine de köylü
havası vermektedir. Diğer bir resim ise Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyeti görülmektedir (Şekil 6.18.).
40. 2 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir.
4.3.2.
4.3.2.a.

Makro Yapıya Yönelik Şematik Analiz
Ana Olay ve Sunuş Biçimi

İnceleme kapsamında ele alınan Özgür Gündem Gazetesinin 01 Ocak 2013 ile 07
Haziran 2015 tarihleri arasındaki haberlerinde yer alan ana olay; Türkiye ve PKK
arasında yürütülen müzakereler ve müzakere sürecine yönelik yapılan açıklamalardır.
Belirtilen süre içerisinde Özgür Gündem Gazetesi tarafından Kürt Halk Önderi kabul
edilen Abdullah Öcalan’ın müzakere sürecine yönelik yaptığı çağrılar ana olay
olarak haber metninde yer almıştır. Yine müzakere sürecine ilişkin olarak PKK ve
PKK’nın yürütme kurulu olarak hareket eden KCK’nın açıklamaları ana olaylar
içerisinde yer bulmuştur. Abdullah Öcalan’ın PKK’nın silah bırakması için yaptığı
çağrı “Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem başladı”
(22 Mart 2013;s.1) sürecin dayandırıldığı ana gündemi oluşturmuştur. PKK’nın bu
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çağrıya “KCK’dan ateşkes” (24 Mart 2013;s.1) başlıklı haberle olumlu yanıt verdiği
görülmüştür.
Müzakere süreci içerisinde Abdullah Öcalan; PKK ve Hükümete yönelik
çağrılarda bulunmuştur. Bu bakış açısıyla yayınlanan haberlerde de Abdullah Öcalan
sürecin ilerletilmesi için projeler üreten kişi olarak lanse edilmiştir. Müzakere süreci
ile ilgili olarak PKK/KCK’nın genel itibarı ile Abdullah Öcalan ile uyumlu olmaya
gayret gösterdiği tespit edilmekle birlikte devlete karşı olan güvensizliğini
gizlemediği görülmüştür. PKK’nın düşünce olarak kendisini Kürt halkının meşru
müdafaa tarafı olarak gördüğü ve gerekmesi halinde Kürt halkının silahla koruyarak
Kürdistan’a özgürlük getireceğini açıkladığı tespit edilmiştir. PKK’nın çözüm süreci
boyunca Türkiye dışında ki Kürtleri ilgilendiren olaylara da müdahil olduğu;
özellikle Suriye de yaşanan iç savaş dolayısı ile Suriye Kürtlerinin yanında yer aldığı
tespit edilmiştir. Kürtlerin yaşadığı tüm coğrafyada söz söyleme hakkını kendinde
gören PKK’nın Suriye de çarpışan PYD ile ittifak içerinde hareket ettiği tespit
edilmiştir. Kobani’de yaşanan savaş nedeni ile Türkiye kamuoyu nezdinde başlatılan
mücadelenin 6-7 Eylül 2014 tarihinde bir Kürt ayaklanmasına dönüştürülmesi çözüm
sürecini sıkıntıya sokan eylemler arasında yer almıştır. Türkiye devletini Kürtlerle
savaşan İŞİD’e destek olmakla suçlayan Kürt tarafı Türkiye dışında ki gelişmeleri
Türkiye siyasetine yansıtarak taraflar arasında çatlaklar oluşmasına neden olmuştur.
PKK’nın, sürecin ilk yılında geri çekilmeye başlaması ve ateşkes ilan etmesi olumlu
bir atmosferin yaşanmasına vesile olsa da kısa süre içerisinde geri çekilmenin
durdurularak fiili çatışmasızlık sürecine geçilmesi sürecin ilerleyişine zarar vermiştir.
Hükümetin PKK ile müzakere sürecini yasal bir zeminde yürütmek için Türkiye
Meclisinden geçirdiği yasalar PKK tarafından yeterli ve tatminkar bulunmamıştır.
Hükümetin süreçle ilgili attığı adımlarda sorunun demokratik iyileştirilmelerle
çözümleneceği mesajları barındırırken PKK sürecin ‘demokratik özerklik’ veyahut
‘öz yönetim’ olarak adlandırdıkları bir netice ile sonuçlanacağı algısını taşımıştır.
Hükümetin çatışmaları sonlandırmak için inisiyatif ve risk almasından ve PKK’nın
da ateşkes ilan ederek buna cevap vermesinden sonra gerçekleşen gösteri yürüyüşleri
ve şiddet eylemleri düşündürücüdür. Her iki taraf attıkları adımlar ile müzakerelerin
başlamasını ve şiddete son verilmesini istediklerini açıkça göstermelerine rağmen
süreç içerisinde her olumlu adımın ardından bir kriz yaşandığı tespit edilmiştir. Türk
kamuoyu nezdinde de olumlu bir tablo mevcut iken toplumdan hükümete ve
yürüttüğü müzakerelere karşı tepkiler yükselmezken, PKK’da Hükümete yönelik bir
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öfkenin mevcut olduğuna ve bu öfkenin de bazı gruplar tarafından uyandırılmaya
çalışıldığı tespit edilmiştir. Süreç içerisinde ana muhalefet partisi olan CHP’nin
istikrarsız bir siyaset izlediği, bunun yanında ise MHP’nin sürece karşı olduğu tespit
edilmiştir. Muhalefetin bu tutumundan hükümetin müzakerelere başlamak için
PKK’ya karşı siyasi bir birlik oluşturmadan hareket ettiği anlaşılmaktadır. Özgür
Gündem Gazetesinin konu ile ilgili yaptığı haber metinlerinde Hükümet tarafı
hakkında bilgi verirken; ‘AKP güven vermiyor, İşgal Tezkeresidir, Eksik ve yetersiz
adım, Dilleriyle zehir saçıyorlar, Barışa kurşun, AKP’den kanlı provokasyon, vb.’
gibi ifadeleri kullanmak suretiyle Hükümeti olumsuzlaştırdığı görülmektedir. Yaptığı
bu olumsuzlaştırmalar ile okuyucuyu Hükümet hakkında yönlendirerek haber
metnini istediği ideolojiden okumasını sağlamayı amaçladığı değerlendirilmektedir.
Gazetenin PKK ile ilgili verdiği bilgilerde ise ‘Eski askerler serbest: İşte samimiye,
KCK’dan ateşkes, Gerilla çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği zamanı,
Oyalanmaya İzin vermeyeceğiz, vb’ olumlama ifadelerini kullandığı dikkat
çekmektedir.
Özgür Gündem Gazetesinde; 2013 yılı içerisinde yayınlanan çözüm süreci ile
ilgili ana olaylarının sunuluş şekli:
1. 2013 yılının, çözüm yılı olması çağrısı haber olarak yayınlanmıştır (2013’ü
Heba Etmeyin, 2013: 1).
2. DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ile BDP Milletvekili Ayla Aka’ın İmralı’da
Abdullah Öcalan’la görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Kürt Siyasetçiler
Öcalan’la Görüştü, 2013: 1).
3. PKK’nin kurucularından Sakine Cansız’ın da içinde olduğu 3 Kürt kadınının
Paris’te suikasta uğraması haber olarak yayınlanmıştır (Çözüme Suikast,
2013: 1).
4. Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’in cenaze töreni ve bu
törenle

birlikte

çözüm

sürecine

yönelik

açıklamalar

haber

olarak

yayınlanmıştır (Güneşe Uğurluyoruz, 2013: 1).
5. Hrant’ı anma törenleri için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü düşünür Noam
Chomshy’in çözüm süreci hakkında ki görüşleri haber olarak yayınlanmıştır
(Çözüm İçin Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013: 1). Anadilde savunma hakkı
yasası ile ilgili TBMM’sinde ki görüşmeler haber olarak sunulmuştur
(Meclis’te CHP Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1)
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6. KCK Yürütme Konseyi Başkanı Karayılan’ın açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Yol Haritası Bekliyoruz, 2013: 1).
7. Halkların Demokratik Kongresi Heyetinin Sinop’ta uğradığı saldırı haber
olarak yayınlanmıştır (Devlet Seyretti, 2013: 1).
8. Lice’de TSK’nın başlattığı askeri operasyonun halk tarafından engellenmesi
haber olarak yayınlanmıştır (Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1).
9. İmralı adasında tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile BDP milletvekili Önder,
Buldan ve Tan’ın görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Tarihi Bir Süreç,
2013: 1).
10. İmralı’da Abdullah Öcalan İle BDP heyeti arasında geçen görüşme notlarının
basına sızdırılması ile ilgili Selahattin Demirtaş’ın açılamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Demirtaş Erdoğan’a Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız,
2013: 1).
11. PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine esir askerlerin, serbest
bırakılması haber olarak yayınlanmıştır (Eski Askerler Serbest İşte
Samimiyet, 2013: 1).
12. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın İmralı’da Abdullah Öcalan ile
yaptıkları görüşmeler ile ilgili açıklaması haber olarak yayınlanmıştır
(Öcalan Hazırlayacağım Bildiri Tarihi Nitelikte, 2013: 1).
13. Abdullah Öcalan’ın Nevruz açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır
(Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi Yeni Bir Dönem
Başladı, 2013: 1).
14. PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 21 Mart 2015 Newroz kutlamasında yaptığı
çağrıya PKK/KCK’nın verdiği olumlu yaklaşım haber yapılmıştır (KCK’den
Ateşkes, 2013: 1).
15. PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 64. doğum günü kutlamaları ile ilgili haber
yapılmıştır (Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1). Bu
haberin yanında gazete Akil İnsanlar Heyeti ile ilgili de haberlere yer
vermiştir (Arınç: Akil İnsanlar Heyeti Oluşturuldu, 2013: 7). Gazetede öne
çıkan bir diğer başlı ise BDP heyetinin İmralı’ya yapığı ziyaret ile ilgili
haberdir (BDP Heyeti İmralı’daydı, 2013: 7).
16. BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak’ın Meclis Çözüm Süreci Komisyonu
açıklamaları yayınlanmıştır (Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9).
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17. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in açıklamaları ve TBMM’nin 4. Yargı Paketi
ile ilgili tartışmaları haber olarak yayınlanmıştır (Mecliste Çözüm Karşıtı
Provokasyon, 2013: 9).
18. BDP’li Sırrı Süreyya Önder tarafından okunarak iletilen Abdullah Öcalan’ın
mesajı haber olarak yayınlanmıştır (Daha Umutluyum, 2013: 1).
19. KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan tarafından yapılan açıklama
haber olarak yayınlanmıştır (KCK’dan Tarihi Çağrı Demokratik Kurtuluş
İçin Görev Başına, 2013: 1).
20. Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın Amed Newruz’un da ki çağrısı
üzerine Türkiye dışına çekileceğini açıklayan PKK/KCK’nın çekilmeye
başladığı duyurulmaktadır (Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği
Zamanı, 2013: 1).
21. Abdullah Öcalan’ın İmralı adasında altıncı kez BDP heyeti ile görüştüğü
haber olarak yayınlanmıştır (Öcalan Direnişi Selamlıyorum, 2013: 1).
22. Abdullah Öcalan’ın İmralı adasında yedinci kez BDP heyeti ile görüştüğüne
haber olarak yer verilmiştir (İkinci Aşama Başladı, 2013: 9).
23. Akil İnsanlar Heyetinin Başbakan Erdoğan’a hazırladıkları raporu sunmaları
konu edilmiştir (Akil İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse Demokratik
Reform, 2013: 1).
24. Lice ilçesinde yapımı süren karakol inşaatının protestosu esnasında, asker
tarafından açılan ateşte bir kişinin öldüğü ve yaralıların olduğuna ilişkin
haber yayınlanmıştır (Sürece Asker Kurşunu, 2013: 1).
25. Çözüm sürecine etki eden gelişmeler arasında olan Kandil’de “İkinci Aşama
Zirvesi” ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. Kongra Gel: 9. Genel Kurulunu ve Demokratik Kurtuluş hamlesine ilişkin
önemli siyasi kararlarla ilgili haberler ve KCK sisteminin yeniden
yapılandırılması hakkındaki gelişmeler haber olarak yayınlanmıştır (KCK
Yeniden Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1).
27. 8. İmralı görüşmeleri ile ilgili Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer
verilmiştir (Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1).
28. Kürt Ulusal Kongresi’nin yapılabilmesi için Irak’ta yapılan ön toplantı ile
ilgili bilgilere yer verilmektedir
Demokrasi, 2013: 1).

(Dört Parça Tek Çatı Hedef Herkese
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29. İmralı’da Abdullah Öcalan ile 9. kez görüşen BDP heyetinin açıklamalarına
haber olarak yer verilmiştir (Stratejik Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1).
30. KCK’nın Türkiye topraklarından geri çekilme sürecini durdurması ile ilgili
gelişme haber olarak yayınlanmıştır (Durdurma AKP Eseri, 2013: 1).
31. KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajını, BDP heyeti ile
duyurduğundan söz edilmektedir (Anlamlı Bir Müzakere, 2013: 1).
32. KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajı BDP heyetinden İdris
Baluken ve Pervin Buldan tarafından aktarılmıştır

(KCK Önderi Öcalan

Anlamlı Müzakereye Geçilmeli, 2013: 1).
33. Halkaların Demokratik Partisi (HDP) adı ile yeni bir siyasal partinin
kurulduğu duyurulmaktadır (İşte Gerçek Alternatif, 2013: 1).
34. HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve BDP milletvekili İdris Baluken,
İmralı’da yaptıkları toplantının ayrıntılarını Özgür Gündem Gazetesine
anlattıkları görülmektedir (Türkiye Halklarının Görevi, 2013: 1).
35. Amed’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani ve Şivan
Perwer’in katıldığı etkinlik ile ilgili gelişmelere haber olarak yer verilmiştir.
(Söz Yetmez, 2013: 1).
36. TBMM Bütçe Tasarısı ve Plan Bütçe Komisyonu’nda geçen Kürdistan ifadesi
ile ilgili tartışmalara haber olarak yer verilmiştir

(Kürdistan’a Karşı

Birleştiler, 2013: 1).
37. Abdullah Öcalan’a ait yıllar sonra ortaya çıkan resimlere haber olarak yer
yerilmiştir (Büyük Özlem, 2013: 1).
Özgür Gündem Gazetesinde; 2014 yılı içerisinde yayınlanan çözüm süreci ile
ilgili ana olaylarının sunuluş şekli:
1. İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın BDP-HDP heyeti ile 14. kez
buluşması ardından Abdullah Öcalan’ın ilettiği mesaja yer verilmiştir
(Darbe Ateşini Barış Söndürür, 2014: 1).
2. İmralı’da Sırrı Süreyya Önder ve Leyla Zana ile görüşen Abdullah Öcalan’ın
Rojova ve Kürt ulusal Kongresi’ne ilişkin Mesut Barzani’ye gönderdiği
mektup ile ilgili habere yer verilmiştir (Barzani’ye Mektup, 2014: 1).
3. Amed Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış ve temel atma töreninde
konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarına yer
verilmiştir (Beklemeyeceğiz Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9).
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4. Kürt Halk Önderi Öcalan ile İmralı adasında BDP-HDP heyeti ile yapılan
görüşmenin detayına yer verilmiştir (Çözüm Müzakere Yasası, 2014: 1)
5. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin KCK davasında yargılanan
tutuklular ile ilgili verdiği habere yer verilmiştir (Aman Bırakma Dağa
Giderler, 2014: 1).
6. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe Sözlük” ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
7. AHİM’in Abdullah Öcalan ile ilgili verdiği karara haber olarak yer
verilmiştir (AİHM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı, 2014: 1).
8. 21 Mart 2014 tarihinde Amed’de düzenlenen Newroz kutlamaları ve
Abdullah Öcalan’ın mesajına yer verilmiştir (Büyük Barışa Davet, 2014: 1).
9. Hükümet’in MİT’i olağanüstü yetkilerle donatan kanun teklifine ilişkin
konuya BDP’li Hasip Kaplan’ın koymuş olduğu tepki haber olarak
yayınlanmıştır (Teklifin Süreçle Alakası Yok, 2014: 9).
10. BDP ve HDP vekillerinin bir araya gelerek BDP’nin, HDP’ye katılma kararı
aldığı haber yapılmıştır (BDP, HDP’ye Katıldı, 2014: 9).
11. İmralı’da Abdullah Öcalan ile 17. kez görüşen İmralı heyeti ile ilgili haber
yayınlanmıştır (Ya çözüm Ya Çatışma, 2014: 1).
12. BDP’li milletvekillerinin HDP’ye katıldığı tören ile ilgili gelişmelere yer
verilmiştir

(Türkiye’yi Değiştirecek Bir Hamle BDP’nin Seçilmişleri

HDP’ye Geçti Stratejik Büyüme, 2014: 1).
13. 20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi.

[04.05.2015]).
14. 28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde
[04.05.2015]).

yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi.
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15. 1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın açıklamaları” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. Abdullah Öcalan’la İmralı’da 18. kez görüşen HDP heyetinden Sırrı Süreyya
Önderin aktardığı bilgilere yer verilmiştir (Umudu Büyütelim, 2014: 1).
17. Hükümet kanadını temsilen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın “Yeni
Türkiye’nin açılan kilidi: Çözüm Süreci Çalıştayında” süreç ile ilgili ortaya
koyduğu değerlendirmelerin eleştirildiği haber olarak yayınlanmıştır (AKP
Güven Vermiyor, 2014: 1).
18. Lice’de gerçekleştirilen bir eylem esnasında askerin açtığı ateş sonucu ölen
Ramazan Baran ve Haci Baki Akdemir’in cenazeleri ile ilgili habere yer
verilmiştir (Katliama Karşı Serhıldan, 2014: 1).
19. Abdullah Öcalan ile 19. kez İmralı’da konuşan HDP heyetinin Lice olayları
ile ilgili Abdullah Öcalan’ın aktardıklarına yer verilmiştir (Dikkat Uyarısı,
2014: 1).
20. 2 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması ile ilgili
habere Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. Hükümetin hazırladığı Çözüm Süreci Yasa Tasarısının yasalaştığından
bahsedilmektedir (Sürece Şeffaflık Öcalan’a Özgürlük, 2014: 9).
22. 11 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasında tutuklu kalmadı”
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

haberine Özgür Gündem
Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
23. 5 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “HDP grubunun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20.
görüşmesine” Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız açık”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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25. 12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Barzani’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan 62. Hükümetin, Hükümet
programına çözüm sürecini aldığı, haber olarak yayınlanmıştır (Yeni
Türkiye’ye Kopya Başbakan, 2014: 7).
27. Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci bağlamında İmralı heyeti ile yaptığı
görüşmeleri ile ilgili mesajları aktarılmıştır (Mazaret Kalesine Sığınmayın,
2014: 1).
28. Başbakan Davutoğlu’nun Abdullah Öcalan’ın süreç ile ilgili açıklamalarına
karşı cevap olarak açıklama yaptığı bilgisi aktarılmıştır (Çözüm Zihne
Havale, 2014: 1).
29. Amed’de Kürtçe eğitim vermek için açılan okulların polis tarafından
mühürlenerek kapatıldığı anlatılmaktadır (Halk Mühür Tanımaz, 2014: 1).
30. 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin doğal müttefikidir” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. Suriye’de ki Kürt yerleşim yeri Rojava’ya yönelik İşid saldırısına mani
olmak için Abdullah Öcalan’ın vasisi ve avukatı Mazlum Dinç aracılığı ile
yapılan çağrıya yer verilmiştir (Topyekün Direnişe, 2014: 1).
32. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olası bir durumda Türk Ordusunun
Türkiye sırırları dışında kullanılmasına yönelik AKP hükümetinin meclise
getirdiği teskere Rojava’nın işgalini de kapsayacak bir savaş planı olarak
değerlendirilmiştir (İşgal Teskeresidir, 2014: 1).
33. Hükümetin

Bakanlar

Kurulu

kararı

ile

yayınladığı

çözüm

süreci

kararnamesinden bahsedilmektedir. HDP tarafından, kararname yetersiz ve
eksik bulunmuştur (Eksik ve Yetersiz Adım, 2014: 7).
34. İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinin Abdullah Öcalan’ın
Kobane ile ilgili yaptığı çağrıyı aktardığı görülmektedir (Kobane Düşerse
Süreç Biter, 2014: 1).
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35. Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Kobane şehrine saldıran İŞİD’e tepki
olarak Kürt halkının topluca ayaklanmaya kalktığından bahsedilmektedir
(Her Sokak Kobane, 2014: 1).
36. KCK yetkililerinin, Türkiye’de meydana gelen Kobani olayları vesilesi ile
yaşanan sokak olaylarına karşı devletin aldığı tedbirleri sert bir dilde
eleştirdiği haber olarak yayınlanmıştır (Kürt Düşmanlığından Vazgeç, 2014:
1).
37. Akil İnsanlar heyeti ile buluşan Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili değerlendirmelerine yer verilmiştir (İyi
Polis Kötü Polis, 2014: 1).
38. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci ile ilgili ılımlı
mesajlarına yer verilmekle birlikte Kobane’de ki gelişmeler sürecin bir
parçası olarak yorumlanmıştır (İlk Adım Kobane, 2014: 1).
39. 25 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
40. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Bakanlar Kurulu toplantısının
ardından çözüm süreci ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmelere yer
verilmiştir (AKP Bindiği Dalı Kesiyor, 2014: 1).
41. HDK, DTK, HDP ve DBP de tüm halkı Kobane için sokakta eylem yapmaya
davet etmesi haber olarak yayınlanmıştır (1 Kasım’a Çağrı, 2014: 1).
42. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
43. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak
yaptığı değerlendirmelere yer verilmiştir (Dilleri İle Zehir Saçıyorlar, 2014:
7).
44. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak HDP
heyeti ile yaptığı görüşmeye yer verilmiştir. Haberde HDP heyetinden İdris
Baluken’in de açıklamaları haberde yer almıştır (Hükümet Esasa Gelmeli,
2014: 1)

438

45. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Davutoğlu’nun yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz
olamaz” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
46. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın, Çözüm Süreci İzleme Kurulu için
görüşlerine yer verilerek süreç içerisinde yer almayan ana muhalefet partisi
CHP’nin de görüşlerinin alınması gerektiği vurgulanmıştır (Hükümet
Herkesi Dinlemeli, 2014: 7).
47. 29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına yeterince
anlatamadık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinden Sırrı Süreyya
Önderin açıklamalarına yer verilmiştir (Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1).
49. Abdullah Öcalan tarafından çözüm sürecin de müzakere aşamasına geçilmesi
ile ilgili olarak hazırlanan taslağın, Kandil ve Hükümet tarafına
sunulacağından söz etmektedir (Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak,
2014: 6).
50. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetini oluşturan, HDP
Grup Başkan Vekili İdris Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya
Önder, Pervin Buldan ve DTP’den

Hatip Dicle’nin Abdullah Öcalan

tarafından hazırlanan ‘müzakere taslağını’ değerlendirdiklerine yönelik
haber yayınlanmıştır (Oyalamaya İzin Vermeyiz, 2014: 9).
51. Hükümet tarafından hazırlanan İç Güvenlik paketi ile ilgili olarak Selahattin
Demirtaş’ın eleştirilerini değerlendiren Başbakan Davutoğlu’nun, Selahattin
Demirtaş’ı tehdit ettiği iddia edilerek HDP’nin Selahattin Demirtaş’a sahip
çıkacağı yönünde haber yapılmıştır (Demirtaş’a HDP’ye Sokağa Dokunma,
2014: 1).
52. KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın çözüm süreci ile ilgili değerlendirmelerine
yer verilmiştir (Bu Son Şans, 2014: 7).
53. 22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Ahmet Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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54. 25 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “İmralı heyeti KCK ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
55. 28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak
istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
56. Suriye’de Kobani ve Irak’ın Şengal bölgelerinde ki çatışmalarda ölen YDGH güçleri mensupları için kurulan taziye çadırlarına tepki gösteren HÜDAPAR partisi üyeleri ile taziyeye katılanlar arasında çıkan çatışmada ölen
kişiler için Cizir’de düzenlenen tören ile ilgili habere yer verilmiştir (Derin
Provokasyon, 2014: 1).
57. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Cizre’de yaşanan olayları provokasyon
olarak değerlendirdiği açıklamaya yer verilmiştir (Provokatörleri Bulmak
Senin İşin, 2014: 6).
Özgür Gündem Gazetesinde; 2015 yılı içerisinde yayınlanan çözüm süreci ile
ilgili ana olaylarının sunuluş şekli:
1. 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. Cizir’de meydana gelen olaylarda polisin açtığı ateş sonucunda ölen 12
yaşında ki Nihat Kazanhan hakkında haber yayınlanmıştır (Barışa Kurşun,
2015: 1).
3. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP heyetinin Cizre’de ki olaylar
ile ilgili yaptıkları görüşmenin detayına yer verilmiştir (Akdoğan’dan
Katliam Tehdidi, 2015: 1).
4. Kandil’de KCK yetkilileri ile görüşen İmralı heyetinin basına yaptıkları
değerlendirmelere yer verilmiştir (Müzakereye Ciddi Yaklaş Süreci
Hızlandır, 2015: 9).
5. TBMM’de tartışılmayı bekleyen İç Güvenlik Paketi olarak bilinen yasal
düzenlemelerin görüşülmesinin ertelendiği bilgisine yer verilmiştir (Polis
Yasası Bugün Görüşülmeyecek 2015: 7).
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6. 10 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak”
açıklamasına Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
7. 11 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın amaç müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. Kandil’de KCK yetkilileri ile görüşen HDP heyetinin yaptıkları açıklamalara
haber olarak yer verilmiştir (Otoriteleşme Demokratikleş, 2015: 1).
10. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik aşamada” açıklamasına
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı

yaptı”

açıklamasına Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12. 23 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Bülent Arınç’ın Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
13. Selahattin Demirtaş’ın Dolmabahçe’de ilan edilen çözüm süreci ile ilgili 10
maddelik adımın değerlendirmesi ile Güvenlik Paketi yasa tasarısı hakkında
ki değerlendirmelerine yer verilmiştir (10 Madde Konsensüs Olursa Çağrı
Yapılır, 2015: 1).
14. HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Dolmabahçe’deki
başbakanlık ofisinde yaptıkları görüşmeye yer verilmiştir (10 İlke Çağrısı,
2015: 1).
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15. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi dönemeç,
PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“ABD Dışişleri Sözcülüğünün, Silah bırakma çağrısını destekliyoruz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir”
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. İmralı heyeti ile görüşen KCK’nın çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah
Öcalan’ın, Hükümete sunduğu 10 maddelik yol haritasını değerlendirdikleri
habere yer verilmiştir (Tarihi Fırsatı Kaçırma, 2015: 1).
19. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
20. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah bırakma meselesi sözde kalmaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015])
21. 17 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Nevruz öncesi son İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
22. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın çözüm süreci içerisinde görev
alacak olan izleme komitesi ile ilgili açıklamalarına yer verilmiştir (Yalçın
Akdoğan Sınır Tanımıyor, 2015:8).
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23. 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın;

Nevruz

yeni

dönemin

başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci açısından bir dönüm noktası olabilecek
2015 Newruz açıklamasına yer verilmiştir (Demokrasi Zamanı, 2015: 1).
27. Abdullah Öcalan’ın 2015 Newroz Kutlamalarında gönderdiği mesajda
değindiği “Eşme ruhu” olarak tabir edilen ve TSK ile PYD’nin işbirliği
yaptığını anlatan açıklamaları ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının bu
açıklamaları reddettiği bir habere yer verilmiştir

(Ruh Genelkurmayı

Rahatsız Etti, 2015: 8).
28. 27 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir”
açıklamasına Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Sırrı Süreyya Önder’in; artık siyasetle görüşüyoruz” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30. TSK’nın, Agiri Diyadin’e bağlı Tendürek Dağındaki HDP etkinliğine
saldırdığına dair haber yayınlanmıştır (AKP’den Kanlı Provokasyon, 2015:
1).
31. 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun; Ağrı olayları açıklaması” açıklamasına
Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir
Çizelgesi. [04.05.2015]).

(Kürt Meselesi Zaman
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32. AK Partinin seçim beyannamesine çözüm sürecini dahil etmesi haber konusu
edilmiştir (MGK’den Alıntı Gibi Bölüm, 2015: 7).
33. 22 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Çözüm Süreci” açıklamasına
Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]).
34. HDP Grup başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi İdris Baluken ile İmralı heyeti
üyesi Hatip Dicle’nin açıklamalarına yer verilmiştir (AKP’nin Seçimi Savaş,
2015:1).
35. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürt sorunu ile ilgili değişik zamanlarda yaptığı
açıklamalara yer verilerek Erdoğan’ın barış ve Kürt karşıtı bir siyasetçi
olduğu izlenimi uyandıracak bir haber yayınlanmıştır

(Erdoğan Düştü

Düşecek, 2015:1).
36. Haberin içeriğinde HSP Karargah Komutanı Murat Karayılan’ın kritik
açıklamalarına yer verildi (AKP Cenaze İstiyor, 2015: 1).
37. İmralı Heyetinden İdris Baluken’in Kadil’de KCK yetkilileri ile yaptığı
görüşme ile ilgili açıklamalarına yer verilmiştir (Süreç Tecrit Altında,
2015:1).
38. PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan’ın yaklaşmakta olan seçimler
ile ilgili olarak değerlendirmelerine yer verilmiştir (Ya Barış Ya Savaş,
2015:1).
39. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İmralı-HDP-Kandil arasında zikzaklar var
açıklamasına yer verilmiştir (Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz,
2015:11).
40. 2 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4.3.2.b.

Ardalan ve Bağlam Bilgisi

Özgür Gündem Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan ardalan-bağlam ilişkileri:
1. “2013’ü heba etmeyin” başlıklı haberde “Kürtler ve kamuoyu 2012’yi heba
eden hükümete bu yılı da “heba etme” çağrısı yaptı” cümlesi kullanılmıştır
(2013’ü Heba Etmeyin , 2013: 1). Bu haberden anlaşıldığı üzere Hükümet ile
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Kürt tarafı arasında 2013 yılı öncesine dayanan bir görüşme süreci trafiği
yürütüldüğüdür. Ancak sürecin Kürt tarafının beklentileri karşılayacak
şekilde gelişmediği anlaşılmaktadır. Haberin içeriği dikkate alındığında 2013
yılının çözüm için iyi kullanılması gerektiği konusunda bağlam ilişkisi
kurulduğu görülmektedir.
2. “Kürt Siyasetçiler Öcalan’la görüştü” başlıklı haberde “Hükümet’in
Öcalan’la görüşme yapıyoruz şeklinde ki açıklaması yayınlanmıştır (Kürt
Siyasetçiler Öcalan’la Görüştü, 2013: 1). Bu haberin içeriğinden anlaşıldığı
üzere çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın da sürece dahil
olduğu bir bağlam ilişkisi görülmektedir.
3. “Çözüme Suikast” başlıklı haberde “Devlet ile Öcalan arasında görüşmelerin
yapıldığı bir dönemde….” cümlesi kullanılmıştır (Çözüme Suikast, 2013: 1).
Haberin içerinden anlaşıldığı üzere bu görüşme sürecini baltalamaya yönelik
‘uluslar arası bağlantıları olan Türk Gladyosu’nun sürece zarar vermek için
Paris’te yaşayan üç Kürt kadına suikast yaptığı düşünüldüğü belirtilmektedir.
Geçmiş tecrübeler dikkate alındığında ardalan bilgisi bağlamında tarafların
çözüm amaçlı olarak yakınlaştıkları her dönemde süreci baltalamak için
benzer olayların yaşandığı vurgusu yapılarak çözüme engel olmak isteyen
karanlık odaklarla ilgili bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
4. “Güneşe

uğurluyoruz”

başlıklı

haberde

BDP

Eşbaşkanı

Selahattin

Demirtaş’ın “… Yeni bir çözüm süreci arayışı var. Katledilen insanlar
Öcalan’ın projelerini, çözüm sürecini sahiplenen ve yeni başlattığı bu sürece
sevinç duyan insanlardı. Süreci sahiplenmek, cenazeleri sahiplenmektir…”
cümlelerini kullanarak ardalan bilgisi bağlamında öldürülen kişilerin
Abdullah Öcalan’ın yol arkadaşı oldukları vurgusunu öne çıkarmıştır (Güneşe
Uğurluyoruz, 2013: 1). Bu kişilerin Öcalan’ın yürüttüğü çözüm süreci
çalışmalarını sahiplendiklerini belirterek çözüm süreci ile bağlam ilişkisi
kurmaktadır.
5. “Çözüm için hemen ziyaret serbestisi” başlıklı haberde, yabancı düşünür
Noam Chomshy’in, çözüm süreci hakkında ki yaklaşımının haber yapıldığı
tespit edilmiştir (Çözüm İçin Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013: 1). Haberin
içeriğinde Chomshy’in ‘Öcalan için Mandela örneği verdiği’ vurgulanarak
Kürt tarafının çözüm sürecinin nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda ki
algısı yaratılarak Mandela örneği ile bağlam ilişkisi kurulmuştur. Özgür
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Gündem Gazetesinin yayınladığı

“Meclis’te CHP ve MHP ırkçı bloku”

başlıklı diğer bir haberde “MHP ile kol kola giren CHP’nin sol-sosyal
demokrasi” adını kirletmeye devam ettiği vurgusu öne çıkarılarak CHP ile
BDP’nin ardalanında yatan sol-sosyal demokrasi çizgisi bağlamında CHP’nin
fikirlere ihanet içerisinde olduğu öne çıkarılmaktadır (Meclis’te CHP Ve
MHP Irkçı Bloku, 2013: 1). Bu yaklaşımla CHP içerisinde yer alan solsosyal demokrat düşüncede ki sempatizanların gerçek yerinin BDP olduğu
fikri savunulmaktadır.
6. “Yol haritası bekliyoruz” başlıklı haberde KCK Yürütme Konseyi Başkanı
Karayılan’ın İmralı ile hükümet arasında yürütülen diyalog süreci hakkında
açıklama yaptığı görülmektedir (Yol Haritası Bekliyoruz, 2013: 1).
“…önemli olan AKP hükümetinin ne yapacağıdır” cümlesi haberin detayında
kıllanılmıştır. Bu cümle ile tarafların çözüm süreci kapsamında, iki taraflı bir
müzakereye başlamış olduklarının ardalanda bilgisi verilmektedir.
7. “Devlet seyretti” başlıklı haberde, Özgür Gündem Gazetesi tarafından
“Sinop’ta HDK heyetinin bulunduğu binanın önünde toplanarak saldıran ve
linç girişiminde bulunan ırkçılara polis ve jandarma müdahale etmeyerek
linçlere çanak tuttu” cümlelerinin yer aldığı bir haber girişi yayınlanmıştır
(Devlet Seyretti, 2013: 1). Gazete yapılan saldırıyı Türkiye’de Kürt
kimliğinin uğradığı ırkçı baskıların bir yenisi gibi sunarak ardalanda devlet
eliyle yürütülen bir ırkçılık anlayışına değinmiştir. Haberin içeriği dikkate
alındığında da saldırının, ‘Halkların Demokratik Kongresi’ heyetine değil de
‘çözüm sürecine’ yapılmış bir saldırı olduğu vurgusu yapılarak saldırı ile
süreç arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur.
8. “Savaşa karşı Lice kalkanı” başlıklı haberde “Çözüm ve barış tartışmalarının
yoğunlaştığı bugünlerde askeri operasyonlar durmuyor”; “Operasyon, kim
savaştan yana sorusunun yanıtı oldu” cümleleri kullanılarak çözüm sürecinin
diğer tarafı olan Türkiye’nin süreç ile ilgili olarak samimi olmadığı algısı
yaratılarak, ardalan bilgisinde

çatışmaların nedeni

olarak devlet

gösterilmektedir (Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1).
9. “Tarihi bir süreç” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın kısa bir mesajı
aktarılmıştır (Tarihi Bir Süreç, 2013: 1). “Tarihi bir süreç yaşıyoruz taraflar
dikkatli ve duyarlı olmalı”

denilen mesajda Abdullah Öcalan’ın çözüm
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süreci üzerinde ki rolü üzerine vurgu yapılarak, Öcalan’ın süreç ile ilgili
bağlam ilişkisi ortaya konmaktadır.
10. “Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Çözümü asla zora sokmayız” başlıklı haberde
gazete şu cümleleri kullanarak Başbakan Erdoğan’ın Çözüm sürecinde ki rolü
ile ilgili bağlam ilişkisini ortaya koymuştur: “ “biz hiçbir zaman “baldöken
zehri içmeye hazırım” diyen bir Başbakan’a karşı komplo içerisinde olmayız”
derken Erdoğan’da “amacımız üzüm yemek” diye yanıt verdi (Demirtaş
Erdoğan’a Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız, 2013: 1).
11. “Eski askerler serbest: İşte samimiyet” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın
çağrısı üzerine PKK/KCK’nın tek taraflı olarak elinde tuttuğu esirleri serbest
bıraktığı bilgisi sunulmaktadır (Eski Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013:
1). Haberin içeriğinde geçen HPG Komuta Konsey Üyesi Bawer Dersim’in
açıklamaları çözüm sürecinin ardalanında yatan Abdullah Öcalan’ın PKK
Liderliği

konumu

açısından

önemlidir.

Bu

hususu

“…Tamamen

Önderliğimizin çağrısı ..” cümlesinden tespit etmekteyiz. Gazetenin
kullandığı bir diğer cümlede ise …KCK’nın istemi üzerine teslim etmeyi
uygun gördük..” denilerek KCK ile çözüm sürecinin muhataplığı arasında
bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
12. “Öcalan: Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte” başlıklı haberde PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın 21 Mart 2015 Newroz kutlamasında bir çağrı yapmak
üzere hazırlıklarını sürdürdüğü anlaşılmaktadır” (Öcalan Hazırlayacağım
Bildiri Tarihi Nitelikte, 2013: 1). Çözüm Süreci açısından önemli bir gelişme
olarak değerlendirilen bu haberin içeriğinde “…geri çekilmenin hızla
gerçekleşmesi ve barışın kalıcı hale gelmesi için ümit ediyorum ki
parlamento da aynı hızla üzerine düşen tarihi misyonun gereğini
yapacaktır...” cümleleri kullanılmıştır. Bu cümlelerden anlaşılacağı üzere
Özgür Gündem Gazetesi geri çekilme vurgusunu öne çıkararak hükümet ile
yürütülen görüşme sürecinin ardalan bağlamında ki detaylara vurgu
yapmaktadır. Bunun yanında parlamentoya da mesaj ileterek çözüm
sürecinde ki taraflar arasında ki bağlamsal ilişkiye de vurgu yapmaktadır.
13. “Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem
başladı” başlıklı haberde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 21 Mart 2015
Newroz

kutlamasında

yaptığı

çağrıya

yer

verilmiştir

(Milyonların

Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi Yeni Bir Dönem Başladı, 2013: 1).
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Abdullah Öcalan’ın Kürtlerin lideri olarak lanse edildiği bu haberde Abdullah
Öcalan’ın tüm Türkiye’ye özgürlükleri getirebilecek tek kişi algısı
yaratılmıştır. Bu haberin içeriğinde kullanılan “…bu son değil, yeni bir
başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi
başlatmaktır…” cümlesi Abdullah Öcalan’ın Kürt mücadelesinde ki
geçmişine atıfta bulunarak Abdullah Öcalan ile süreçteki rolü arasında
ardalandaki ilişkiye değinilmektedir. Ayrıca çözüm sürecinde ki belirleyici
rolü öne çıkarılarak süreç ile Abdullah Öcalan arasında bağlam ilişkisi
kurulmaktadır.
14. “KCK’dan ateşkes” başlıklı haberde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 21 Mart
2015 Newroz kutlamasında yaptığı çağrıya PKK/KCK’nın verdiği olumlu
yaklaşım haber yapılmıştır (KCK’den Ateşkes, 2013: 1). Haberin içeriğinde
KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan’ın “Önder Apo’nun kararı
hepimizin kararıdır. Kararı tarihi bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz”
cümlesi Abdullah Öcalan’ın PKK/KCK’da sahip olduğu liderlik vasfının
ardalanda ki yansıması olarak dikkate değerdir. Ayrıca bu cümlede “yeni bir
başlangıca” vurgu yapılması çözüm süreci ile KCK arasında ki bağlam
ilişkisini sergilemektedir.
15. “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur!” başlıklı haberde PKK
Lideri Abdullah Öcalan’ın, 64. doğum günü kutlamalarına ilişkin bir haber
yayınlanmıştır (Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1).
Haberin içeriğinde kullanılan “demokratik kurtuluş hamlesi ile yeni bir süreç
başlatan, Öcalan’ın etrafında kenetlenen ve özgürlük isteyen milyonlar, bu
gün de Amara’da yeni bir süreci kutluyorlar”

cümleleri ile Abdullah

Öcalan’ın Kürt’ler için mücadele önderi olduğu ardalan bilgisi olarak
hatırlatılarak yeni süreçte de Abdullah Öcalan’ın çözümün mücadele önderi
olduğu bağlamı ile Öcalan ile Süreç arasında ki bağlam ilişkisine
değinilmektedir. “Arınç: Akil İnsanlar Heyeti oluşturuldu” başlığı altında
yayınlanan diğer bir haberde Hükümet tarafının girişimleri ile oluşturulan
Akil İnsanlar Heyeti hakkında bilgi verilmektedir (Arınç: Akil İnsanlar
Heyeti Oluşturuldu, 2013: 7). Ancak Özgür Gündem Gazetesi haberin
sunumunda “İlk defa PKK Lideri Öcalan’ın dile getirdiği Akil İnsanlar
Heyeti’ni hükümet olarak oluşturduklarını belirten Arınç” ifadelerini
kullanarak Akil İnsalar Heyetinin oluşturulmasında ardalan bilgisinde Akil
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İnsanlar Heyetinin, Abdullah Öcalan’ın önerileri olduğu vurgusu öne
çıkarılmaktadır.
16. “Barışa anayasal güvence” başlıklı haberde BDP Eşbaşkanı Gülten
Kışanak’ın ‘Çözüm Süreci

Komisyonu’ ile ilişkili açıklamalarına yer

verilmiştir (Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9). Kışanak’ın açıklamalarında
“Dünyada ki bütün sorun çözme süreçlerinde en büyük sorumluluğu
parlamentolar almıştır. Yasalar çıkarmışlar..” cümleleri ile çözüm süreci ile
ilgili TBMM’nin de içerisinde de yer aldığı bir çözüm arzusu ile ilgili
bağlam ilişkisine yer verilmiştir.
17. “Meclis’te çözüm karşıtı provokasyon” başlıklı haberde 4. Yargı Paketinin
TBMM’den geçirilmesi esnasında yaşanan gelişmelere yer verilmiştir
(Mecliste Çözüm Karşıtı Provokasyon, 2013: 9). Yargı Paketinin meclisten
geçirilmesi ile ilgili olarak çözüm sürecinin geliştirilmesi açısından tarafların
almış olduğu kararların ardalanında ki çalışmalar ile ilgili olduğu
görülmektedir. AKP ve BDP’nin yasanın geçirilmesine verdikleri destek
çözüm süreci ile ilişkili olarak her iki parti arasında ki bağlamasal ilişkiyi
ortaya koymaktadır.
18. “Daha umutluyum” başlıklı haberde BDP’li Sırrı Süreyya Önder tarafından
okunarak iletilen Abdullah Öcalan’ın mesajına yer verilmektedir (Daha
Umutluyum, 2013: 1). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’a ait bir cümlede
şu ifade kullanılmıştır ‘Saygıdeğer Türkiye halkı, yaşamakta olduğumuz barış
ve demokratik çözüm süreci bütün hassasiyeti ile devam etmektedir. Hem
çatışmasızlık sürecinin kalıcılaşması hem de geri çekilme sürecinin
gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma yürütmekteyim’ demektedir. Bu
cümlede ardalan bilgisi olarak öne çıkanın Abdullah Öcalan’a göre çözüm
süreci öncesi taraflar arasında bir savaşın olduğudur. Abdullah Öcalan
kendisini Türkiye ile denk bir konumda konumlandırmaktadır ki ‘barış’
yapmaktan söz etmektedir. Çözüm Sürecini ise ‘demokratik çözüm süreci’
olarak ifade etmesinin ardalanında da Abdullah Öcalan tarafından yürütülen
çalışmaların gizli ajandasına dair ip uçları vardır. Abdullah Öcalan’ın
cümlesinin devamında ‘çatışmasızlık’ ve ‘geri çekile’ konularında ‘yoğun bir
çalışma yürütmekteyim’ kelimeleri ile çatışmasızlığın arkasında ki gücün
kendisi olduğu mesajını vermektedir. Ayrıca bu cümleden anlaşılacağı üzere
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çözüm sürecinde ki taraflardan biri olduğu bağlam ilişkisini ortaya
koymaktadır.
19. “KCK’dan tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” başlıklı
haberde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan’ın, PKK Lideri
Öcalan’ın

Amed

Newrozun’da

yayınladığı

Demokratik

Kurtuluş

Manifestosu’nun uygulanması için gerekli adımları atacaklarını anlattığı
haber yayınlanmıştır (KCK’dan Tarihi Çağrı Demokratik Kurtuluş İçin Görev
Başına, 2013: 1).

Bu haberde kullanılan Amed, Newroz gibi Kürtçe

kelimeler KCK/PKK’nın Kürtlük üzerine inşa edilmiş yapılanmasının
ardalanda ki mesajlarını taşımaktadır. Çözüm süreci ile KCK’nın bağlam
ilişkisini ise “8 Mayıs’tan itibaren gerillanın geri çekileceğini, saldırı
durumunda çekilmeyi durduracaklarını duyurdu” cümlesinde görmekteyiz.
Çözüm sürecinde

ardalanda ki Kürt lider olarak Abdullah Öcalan öne

çıkarılsa da KCK’nın da gerektiğinde süreç içerisinde inisiyatif alabilecek bir
güç olduğu vurgusu öne çıkmaktadır.
20. “Gerilla çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği zamanı” başlıklı haberde
PKK/KCK’nın

Abdullah Öcalan’ın

Amed

Newru’u

çağrısı

üzerine

Türkiye’den çekilmeye başladığı anlatılmaktadır (Gerilla Çekilmeye Başladı
Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1). Haberin içeriğinde PKK’nın silahlı
unsurlarına ‘gerilla’ olarak değinilmesi PKK/KCK’nın Kürt özgürlük
hareketinin silahlı unsuru olarak vurgulanmasının ardalanda ki geçmişi
yatmaktadır. Ayrıca haberin içeriğinde değinilen ‘sırada tüm siyasi tutsakların
bırakılması, hakikat komisyonu, TMK’nin ve barajın kaldırılması, anadilde
eğitim ve AB özerklik şartının şerhsiz imzalanması v.b adımlar var’ denilerek
çekilme ile Hükümet ile Kürt tarafının çözüm sürecinde atacakları adımların
bağlamsal ilişkisine vurgu yapılmaktadır.
21. “Öcalan direnişi selamlıyorum” başlıklı haberde Öcalan’ın İmralı adasında
altıncı kez BDP heyeti ile görüştüğüne yer verilmiştir (Öcalan Direnişi
Selamlıyorum, 2013: 1). Haberin içeriğinde Öcalan’ın “gezi parkı direnişini
selamlıyorum. Halk meydanı Ergenekon ve Ulusalcılara bırakılmamalı”
cümleleri kullanılarak ardalanda Abdullah Öcalan’ın sosyalist geçmişine
değinilerek bağlamsal anlamda da Abdullah Öcalan’ın Türkiye gündemine
karşı duyarlı olduğu ortaya konulmaktadır.
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22. “İkinci aşama başladı” başlıklı haberde Öcalan’ın İmralı adasında yedinci kez
BDP heyeti ile görüştüğüne yer verilmiştir (İkinci Aşama Başladı, 2013: 9).
Haberin içeriğinde görüşme öncesinde BDP heyeti ve Hükümet arasında
İmralı’ya gidecek olan heyetin belirlenmesi açısından bir krizin yaşanıldığı
anlaşılmaktadır. Krizin aşılması ile ilgili olarak devlet yetkilileri ile Abdullah
Öcalan’ın görüştüğüne vurgu yapılan haberde ardalan bilgisi olarak Abdullah
Öcalan’ın süreç içerisinde ki konumuna değinilmiştir. Selahattin Demirtaş’ın
da Hükümet kararına itiraz ederek İmralı’ya gitmediği vurgulanarak
Selahattin Demirtaş’ın da çözüm süreci içerisinde bir aktör olduğuna dair
bağlamsal ilişki kurulmuştur.
23. “Akil İnsanlar: Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” başlıklı
haberde Akil İnsan Heyetinin Başbakan Erdoğan’a hazırladıkları raporu
sundukları konu edilmiştir (Akil İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse
Demokratik Reform, 2013: 1). Özgür Gündem Gazetesi açısından Hükümet
tarafından bir açıklamayı manşete taşıması aykırı bir yayın olsa da ardalan
bilgisinde Akil İnsanlar Heyetinin Abdullah Öcalan’a ait bir proje olması
belirtilmektedir. Bu nedenle haberin verdiği mesaj değişmektedir. Çözüm
sürecinin Abdullah Öcalan’ın çizdiği yol haritasında ilerlemekte olduğu algısı
yayılarak, çözüm sürecinde ki Abdullah Öcalan ve Başbakan Erdoğan
arasında ki bağlamsal ilişki kurulmaktadır.
24. “Sürece asker kurşunu” başlıklı haberde Lice ilçesinde yapımı süren karakol
inşaatının protestosu esnasında asker tarafından açılan ateşte bir kişinin
öldüğü ve yaralıların olduğuna değinilmektedir (Sürece Asker Kurşunu,
2013: 1). Bu haberin içeriğinde “Lice’de karakol yapımını protesto eden
yurttaşlara asker kurşun yağdırdı. Çözüm sürecini hedef alan asker
saldırısında Medeni Yıldırım adlı yurttaş yaşamını yitirdi. 7 kişi yaralandı.
Hükümet çözümü hedef alan provokatörleri derhal açığa çıkarmalı ve
yargılamalıdır” cümleleri kullanılarak ardalan bilgisinde askerin şiddettin
tarafı olduğu, çözüme ve demokratik girişimlerin karşısında olduğu mesajı
verilerek PKK ile mücadelede askerin üstlendiği rolün yarattığı etki açığa
çıkarılmaktadır. Ancak Özgür Gündem Gazetesin devam eden çözüm sürecini
de dikkate alarak, süreç içerisinde ki Hükümet kanadının sürece olan
bağlamsal ilişkisini gözettiği görülmektedir.
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25. Çözüm sürecine etki eden gelişmeler arasında olan Kandil’de “İkinci Aşama
Zirvesi” ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “KCK yeniden yapılandı: Demokratik Kurtuluş Kongresi” başlıklı haberde
Kongra Gel’in 9. Genel Kurulunu yaptığı ve ‘Demokratik Kurtuluş’
hamlesine ilişkin önemli siyasi kararlarla birlikte, KCK sistemi de yeniden
yapılandırıldığına dair bilgiler bulunmaktadır (KCK Yeniden Yapılandı
Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1). Haber içeriği ve haberde kullanılan
resimler birlikte değerlendirildiğinde PKK/KCK yapılanmasının askeri
geçmişine yönelik ardalan bilgisinin haberde öne çıkarıldığı görülmektedir.
Haberin içeriğinde görüleceği üzere Kongra-gel yaptığı genel kurulda
KCK’nın başına Abdullah Öcalan’ı Başkan seçerek çözüm sürecinde
Abdullah Öcalan’ın konumu açısından bağlamsal ilişkiyi pekiştirmektedir.
27. “Öcalan’dan mesaj var: Hükümet Hızlanmalı” başlıklı haberde 8. İmralı
görüşmeleri ile ilgili Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer verilmiştir
(Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1). Haberin içeriğinde
kullanılan “…KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan ile 8. toplantıyı
gerçekleştiren BDP heyeti Öcalan’ın ilettiği mesajı yayınladı..” cümlesi ile
Abdullah Öcalan’ın süreçteki rolünü hatırlatan ardalan bilgisine yer verilerek,
Abdullah Öcalan Özgür Gündem Gazetesi tarafından sürecin belirleyicisi
olarak öne çıkarılmıştır. Haber içeriği dikkate alındığında BDP heyetinin
açıklamaları ile ilgili bir haber sunulmadığı görülmüştür. Özgür Gündem
Gazetesi haberi Abdullah Öcalan kişiliği üzerinden sunarak süreç ile ilgili
bağlamsal ilişki kurmuştur.
28. “Dört parça tek çatı: Hedef herkese demokrasi” başlıklı haberde Kürt Ulusal
Kongresi’nin yapılabilmesi için Irak’ta yapılan ön toplantı ile ilgili bilgilere
yer vermektedir (Dört Parça Tek Çatı Hedef Herkese Demokrasi, 2013: 1).
Haberin içerinde görülebileceği üzere “...KCK Genel Başkanı Öcalan’ın uzun
yıllardır toplanmasını istediği Kürt Ulusal Kongresi için büyük adım…”
cümlesi kullanılarak ardalan bilgisi olarak bu kongrenin Abdullah Öcalan’a
ait bir fikir olduğu verilmektedir.
29. “Stratejik rolüme uygun davranın!” başlıklı haberde İmralı’da Abdullah
Öcalan ile 9. kez görüşen BDP heyetinin açıklamalarına yer verilmiştir
(Stratejik Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1). Haberin içeriğinde kullanılan
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“….Öcalan’ın, Hükümetin kendisinin stratejik rolünü görüp ona uygun
davranması gerektiğini….” cümlesinden anlaşılacağı üzere Özgür Gündem
Gazetesi Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci ile olan bağlamsal ilişkisini
vurgulamaktadır.
30. “Durdurma AKP eseri!”
haberde

KCK’nın

(Özgür Gündem, 10 Eylül 2013;s.1) başlıklı

Türkiye

topraklarından

geri

çekilme

sürecini

durdurduğundan bahsedilmektedir. Çözüm süreci açısından ardalanda
yaratılan beklentilere tezat oluşturan bu gelişmeye rağmen haberin içeriğinde
kullanılan “ gerillanın çekilişi durdurulurken ateşkes konumu korunacaktır”
cümlesi ile KCK’nın çözüm süreci ile olan bağlamsal ilişkisinin korunmaya
devam ettiği görülmektedir.
31. “Anlamlı bir müzakere” başlıklı haberde KCK Genel Başkanı Abdullah
Öcalan’ın mesajını BDP heyetinin açıklaması ile duyurduğundan söz
edilmektedir (Durdurma AKP Eseri, 2013: 1). Haberin içeriğinde “bir yıl
önce başlattığımız müzakere süreci...” ile Abdullah Öcalan’a ait cümleler
kullanılarak çözüm sürecinde ki Abdullah Öcalan ve Hükümet arasında
başlayan müzakerelerin ardalan bilgisine gönderme yapılmaktadır. Haberin
içeriğinin devamında Abdullah Öcalan’ın “süreci…derinleştirerek sürdürmek
gerektiğini….” cümlesine yer verilerek sürecin hükümet ile birlikte devam
edilecek bir süreç olduğunun bağlamsal ilişkisi kurulmaktadır.
32. “KCK Önderi Öcalan: Anlamlı müzakereye geçilmeli” başlıklı haberde KCK
Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajı BDP heyetinden İdris Baluken ve
Pervin Buldan tarafından aktarılmıştır (KCK Önderi Öcalan Anlamlı
Müzakereye Geçilmeli, 2013: 1). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’a ait
“son bir yılda ne bir ret, ne de ilerleme sağlandı” cümlesi ile çözüm sürecinin
ardalanda ki zamansal gelişmelerine değinilerek sürecin hükümet ile olan
bağlam ilişkisine de değinilmiştir.
33. “İşte gerçek alternatif” başlıklı haberde Halkaların Demokratik Partisi (HDP)
adı ile yeni bir siyasal partinin kurulduğu duyurulmaktadır (İşte Gerçek
Alternatif, 2013: 1). Haberin içeriğinde kullanılan “Türkiye’nin tüm dil, inan
ve emek güçleri tarihi bir kongreyle umudun adresi HDP’de buluştu”
cümlesinde HDP’nin siyasetini hangi bağlam üzerinde yürüteceğine dair
ilişliye yer verilmektedir.
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34. “Türkiye Halklarının görevi!” başlıklı haberde HDP milletvekili Sırrı
Süreyya Önder ve BDP milletvekili İdris Baluken, İmralı’da yaptıkları
toplantının ayrıntılarını Özgür Gündem Gazetesine anlattıkları görülmektedir
(Türkiye Halklarının Görevi, 2013: 1). Haberin içeriğinde Abdullah
Öcalan’ın ilettiği “süreci sırat köprüsünden alıp güvenli yola koymak Türkiye
halklarının görevi” mesajında çözün sürecinde bir neticeye ulaşmanın altın
anahtarının Türkiye de yaşayan Türk ve Kürt halklarının elinde olduğunun
bağlamsal ilişkisi kurulmaktadır.
35. “Söz yetmez” başlıklı haberde Amed’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Mesut Barzani ve Şivan Perwer’in katıldığı etkinlik ile ilgili gelişmelere yer
verilmiştir (Söz Yetmez, 2013: 1). Haberin içeriği dikkate alındığında Özgür
Gündem Gazetesi tarafından Amed’de gerçekleştirilen bu etkinliğin olumlu
karşılanmadığı görülmektedir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm
süreci açısından sürecin mimarı olarak lanse edilmesi Özgür Gündem
Gazetesi tarafından rahatsızlıkla karşılanmıştır. Bu nedenle haberin içerisinde
“unutmayın: baş aktör Öcalan” cümlesini kurarak ardalan bilgisi olarak
okurlarına hatırlatma yapmaktadır. Mesut Barzani’nin süreç içerisinde
Hükümetin yanında yer alarak Öcalan siyasetinin dışında tavır almış olması
da Özgür Gündem Gazetesi tarafından tepki ile karşılanmıştır. Mesut
Barzani’nin Kürt halkı üzerinde yaratabileceği olası etkiyi azaltmak için
Özgür Gündem Gazetesi, Pervin Buldan’ın açıklamalarını öne çıkararak
Mesut Barzani’nin, Suriye Kürtleri meselesinde, Suriyeli Kürtlere yardım
etmediğini ardalan bilgisi olarak ortaya koymuştur. Bu hatırlatma ile Kürt
milliyetçiliğinde Barzani’nin güvenilmezliği öne çıkarılarak Amed’de
yaratması muhtemel etkisi ve etkinliği engellenmek istenmektedir. Haberin
içerisinde geçen “Başbakan Öcalan’ın defalarca dile getirdiği çözüm
önerilerini öne çıkarması Öcalan’dan rol çalma olarak değerlendirildi”
cümlesi ile çözüm sürecinde ki Öcalan’ın rolüne yönelik bir ardalan bilgisine
daha yer verilerek sürecin fikirsel mimarının da Öcalan olduğunun bağlamsal
ilişkisi kurulmuştur.
36. “Kürdistan’a karşı birleştiler” başlıklı haberde TBMM Bütçe Tasarısı ve Plan
Bütçe Komisyonu’nda geçen Kürdistan ifadesi ile ilgili tartışmalara yer
verilmiştir (Kürdistan’a Karşı Birleştiler, 2013: 1). Haberin içeriği dikkate
alındığında Özgür Gündem Gazetesi haberinden başlığından başlayarak
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Türkiye Meclisinde ki AKP, MHP ve CHP’nin Kürdistan’a karşı oluklarının
ardalan propagandasını yapmaktadır. Haberin içeriği Bütçe Yasa Tasarısında
geçen ‘Kürdistan’ kelimesine karşı mecliste çıkan bir tartışma olsa da haberin
sunuluş şekli ile ‘Kürdistan’ olgusuna Türkiye de duyulan tepki ile bağlamsal
bir ilişki kurulmuştur.
37. “Büyük özlem” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’a ait yıllar sonra ortaya
çıkan resimlere yer yerilmiştir (Büyük Özlem, 2013: 1). Haberin içeriğinde
kullanılan “onun’la Kürdistan’da özgürce kucaklaşacağız” cümlesi ile Özgür
Gündem Gazetesinin ardalanda temellerini dayandırdığı Kürdistan’a ulaşma
çalışmalarını ortaya koyduğu görülmektedir. Abdullah Öcalan’dan da Kürt
Halk Önderi diye bahsederek Kürt toplumu ile Abdullah Öcalan arasında
bağlamsal ilişki kurmaktadır.
Özgür Gündem Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan ardalan-bağlam ilişkileri:
1. “Darbe ateşini barış söndürür” başlıklı haberde İmralı’da bulunan Abdullah
Öcalan’ın BDP-HDP heyeti ile 14. kez buluşması ardından Abdullah
Öcalan’ın ilettiği mesaja yer verilmiştir (Darbe Ateşini Barış Söndürür, 2014:
1). Haberin içeriğinde geçen ‘Kürt Halk Önderi Öcalan’ kelimeleri Abdullah
Öcalan ile ilgili Özgür Gündem Gazetesi tarafından ortaya konulan ardalan
bilgisini işaret eder. Haberin içeriğinde yer alan diğer bir cümlede şu ifadeler
kullanılmıştır

“ateşi

söndürmenin

tek

yolu

demokratik

barışı

gerçekleştirmektir”. Bu ifade ile Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci ile ilgili
beklentilerine yer verilerek süreç ile ilgili olarak bağlam ilişkisi kurulmuştur.
2. “Barzani’ye mektup” başlıklı haberde İmralı’da Sırrı Süreyya Önder ve Leyla
Zana ile görüşen Abdullah Öcalan’ın Rojova ve Kürt ulusal Kongresi’ne
ilişkin Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili habere yer verilmiştir
(Barzani’ye Mektup, 2014: 1). Haberin içeriğinde Sırrı Süreyya Önder ve
Leyla Zana ile görüştüğü belirtilen Abdullah Öcalan’ın açıklamaları öne
çıkarılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi Sırrı Süreyya Önder ve Leyla Zana’nın
konu hakkında ki demeçlerine yer vermeyerek ardalan bilgisi olarak Kürt
siyasetinin öne çıkarılan ismi olarak Abdullah Öcalan’a Kürt Halk Önderi
sıfatı ile değer vermektedir. Abdullah Öcalan’a süreç ile ilgili yürütülen
İmralı görüşmelerinde ‘Kürt Halk Önderi’ sıfatı ile anılması Öcalan’ı gibi
gösterecek bağlam ilişkisini kurmaktadır.
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3. “Beklemeyeceğiz,

kendimiz

inşa

edeceğiz”

başlıklı

haberde

Amed

Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan BDP
Eşbaşkanı

Selahattin

Demirtaş’ın

açıklamalarına

yer

verilmiştir

(Beklemeyeceğiz Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9). Haberin detayı
incelendiğinde Selahattin Demirtaş’ın kullandığı “yerelden alınacak kararlar
ile bir yönetim inşa edeceğiz. Yerel dilimiz ile hizmet alma zamanı geldi, ve
böyle bir aşamaya geldik”, “biz artık devletten beklemeyeceğiz, kendi ders
kitaplarımızı basacağız, kendi okullarımızı kuracağız” cümleleri ile ardalan
bilgisi olarak özerk yönetimi işaret ettiği görülmektedir. Çözüm süreci ile
bağlam ilişkisi bakımından ise Selahattin Demirtaş’ın konuşmasının sayfa
9’da yayınlanması önem arz eder. Haberin sayfa 9’dan yayınlanarak
dikkatlerden kaçırılması sağlanmaya çalışılmıştır. Çözüm sürecinde Kürt
siyasetinin öne çıkardığı Abdullah Öcalan’ın başka bir Kürt siyasetçi
tarafından gölgelenmesi önlenmeye çalışılmaktadır.
4. “Çözüm, müzakere yasası” başlıklı haberde Kürt Halk Önderi Öcalan ile
İmralı adasında BDP-HDP heyeti ile yapılan görüşmenin detayına yer
verilmiştir (Çözüm Müzakere Yasası, 2014: 1). Haberin içeriğinde yer alan
‘Kürt Halk Önderi Öcalan’ ifadesi ile Abdullah Öcalan’ın Kürt siyasetinde ki
rolü ile ilgili ardalan bilgisine yer verilmektedir. Haber de geçen Abdullah
Öcalan’ın çözüm sürecinde ki görüşleri ile ilgili ortaya koyduğu “…müzakere
çerçeve yasası ve demokratikleşmeyle...” düşünceleri Abdullah Öcalan ile
süreç arasında ki bağlam ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.
5. “Aman bırakma, dağa giderler” başlıklı haberde Diyarbakır 2. Ağır Ceza
Mahkemesinin KCK davasında yargılanan tutuklular ile ilgili verdiği habere
yer verilmiştir (Aman Bırakma Dağa Giderler, 2014: 1). Haberin içeriğinde
geçen “savaş suçu işleyen devletin infaz çetesi”, “JİTEM’cileri tahliye eden
AKP yargısı” gibi cümleler ile Özgür Gündem Gazetesi ardalan bilgisi olarak
iktidar partisinin Kürtlere karşı yanlı ve taraflı bir tutum alarak Kürtleri hiçe
saydığı algısını iletmektedir. “Demokratik siyasette yer aldığı için rehin
tutulan Kürt Siyasetçileri” cümlesi ile de Kürt siyasetinin devlet karşısında
baskı altına alındığının bağlam ilişkisini kurmaktadır.
6. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe Sözlük” ile ilgili gelişmeye Özgür
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Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
7. “AHİM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı” başlıklı haberde AHİM’in Abdullah
Öcalan ile ilgili verdiği karara haber olarak yer verilmiştir (AİHM Özgürlük
Öcalan’ın Hakkı, 2014: 1). Haberin içeriğinde kullanılan “Milyonlar
Öcalan’ın özgürlüğü için ayaklanırken” cümlesi ardalan bilgisi olarak Özgür
Gündem Gazetesinin ve Kürt siyasetinin süreç içerisinde Abdullah Öcalan’ın
tutukluluğunun sona ermesi için beklenti içerisinde oldukları anlaşılmaktadır.
Buna paralel olarak yine haberin içerisinde kullanılan “Adalet Bakanı ise
Anayasayı hiçe sayan ve süreci bitirecek bir tutum aldı” cümlesi ile Özgür
Gündem Gazetesinin çözüm sürecinde ki gelişmeleri Abdullah Öcalan’ın
özgürlüğüne bağlayarak Öcalan ile süreç arasında ki bağlam ilişkisini ortaya
koymaktadır.
8. “Büyük barışa davet” başlıklı haberde 21 Mart 2014 tarihinde Amed’de
düzenlenen Newroz kutlamaları ve Abdullah Öcalan’ın mesajına yer
verilmiştir (Büyük Barışa Davet, 2014: 1). Haberin içeriğinde kullanılan
“Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan”, “Newroz”, “Amed” gibi kelimeler
ardalanda Abdullah Öcalan’ın Kürt halkı için konumu, Kürt kültür ve dilinin
Kürt halkı için önemi ortaya konulmaktadır. Çözüm süreci ile ilgili olarak ise
Abdullah Öcalan’ın haber içeriğinde dile getirdiği “hükümetin yasal
zeminden kaçınma tutumuna rağmen, iki taraf da barış arayışından
kararlılıkla çıkmıştır” cümlesi çözüm süreci, hükümet ve Abdullah Öcalan
arasında ki bağlam ilişkisini ortaya koymaktadır.
9. “Teklifin süreçle alakası yok” başlıklı haberde Hükümet’in MİT’i olağanüstü
yetkilerle donatan kanun teklifine ilişkin konuya BDP’li Hasip Kaplan’ın
koymuş olduğu tepki haber olarak yayınlanmıştır (Teklifin Süreçle Alakası
Yok, 2014: 9). Haberin içeriğinde kullanılan “Teklif anti demokratik
hükümlerle dolu. Sürece ilişkin yasal zemin teklifinin bu düzenlemeyle
alakası yok” ifadeleri ile yasa tasarısı ile Hükümet ve çözüm süreci arasında
bağlam ilişkisi kurulmuştur.
10. “BDP, HDP’ye katıldı” başlıklı haberde BDP ve HDP vekillerinin bir araya
gelerek BDP’nin, HDP’ye katılma kararı aldığı haber yapılmıştır (BDP,
HDP’ye Katıldı, 2014: 9). Haberin içeriğinde her iki partinin birleşmesinin
Türkiye halkının tamamına alternatif olacağı vurgusu yapılarak HDP’nin

457

ardalanda Türkiye geneline hitap edeceğinin vurgusu yapılmaktadır. Ayrıca
HDP’nin çözüm sürecinin takipçisi olacağı vurgulanarak süreç ile ilgili olarak
bağlam ilişkisi de kurulmaktadır. Bunların yanında haberin 9. sayfadan
verilmesi dikkat çekicidir. Kürt siyasetinin yasal zeminde faaliyet gösteren
kişilerine ait açıklamaların Özgür Gündem Gazetesi tarafından öne
çıkarılmadığı tespit edilmiştir. Yasal zeminde dahi olsa açıklama yapan Kürt
siyasetçilerin açıklamalarının yanına Abdullah Öcalan’a ait olduğu iddia
edilen bir görüşün de eklendiği dikkat çekicidir. Nitekim bu habere de
iliştirilen “Öcalan HDP’ye büyük önem veriyor” çıklaması ile Ertuğrul
Kürkçü’nün açıklamalarının Öcalan’ın açıklamaları gölgelediği dikkat
çekicidir. Bu açıdan bakıldığında Özgür Gündem Gazetesi Kürt liderliği ile
ilgili olarak ardalanda Öcalan’ı ve düşüncelerini haber yapmaktadır.
11. “Ya çözüm, ya çatışma” başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde
İmralı’da Abdullah Öcalan ile 17. kez görüşen İmralı heyeti ile ilgili haber
yayınlanmıştır (Ya çözüm Ya Çatışma, 2014: 1).

Haber de öne çıkan

cümleler incelendiğinde Abdullah Öcalan’ın, hükümete yasal düzenlemeler
ile ilgili çağrı yaptığı görülmektedir. Bu çağrı ile Abdullah Öcalan, Hükümet
ve çözüm süreci açısından bağlam ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Haberin
içeriğinde Abdullah Öcalan’ın ardalan bilgisi olarak PKK’nın çatışma
potansiyelini şu cümleler ile ifade ettiği görülmektedir “…eğer siyasi iktidar,
silahlı güçlerin topluma dönüş yapmasını istiyorsa gerekli yasal çalışmaları
hızla hayata geçirmek zorundadır...”.
12. “Türkiye’yi değiştirecek bir hamle, BDP’nin seçilmişleri HDP’ye geçti:
Stratejik Büyüme” başlıklı haber yayınlanmıştır (Stratejik Büyüme, 2014: 1).
Haberin içeriğinde BDP’li milletvekillerinin HDP’ye katıldığı tören ile ilgili
gelişmelere

yer

verilmiştir.

Haber

kullanılan

“Kürdistan

Özgürlük

mücadelesinin taşıyıcıları” cümlesi ardalan bilgisi olarak BDP ve HDP’nin
dayandığı kökleri işaret eder. Bununla birlikte haberde kullanılan “amaç
halklarla birlikte demokratik bir Türkiye’yi kurmak”, Kürdistan halkı Türkiye
halklarının önünü açtı”, “HDP bütün ezilenlerin ortak sesi ve kitle partisidir”
cümleleri ile HDP’nin tüm Türkiye’de temsile edilen bir siyasal parti
olduğuna dair bağlam ilişkilerini ortaya koymaktadır.
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13. “20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde
yer verilmemiştir. (20 Mayıs 2014)
14. “28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
gazetesinde yer verilmemiştir. (28 Mayıs 2014)
15. “1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın açıklamaları ” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
gazetesinde yer verilmemiştir. (1 Haziran 2014 )
16. “Öcalan’dan halklara Barış için kenetlenme çağrısı: Umudu büyütelim”
(Umudu Büyütelim, 2014: 1) başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin
içeriğinde Abdullah Öcalan’la İmralı’da 18. kez görüşen HDP heyetinden
Sırrı Süreyya Önderin aktardığı bilgilere yer verilmiştir. Sırrı Süreyya
Önder’in çözüm sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini Abdullah Öcalan’ın
ağzından aktardığı haberde Abdullah Öcalan ve süreç ile ilgili bağlam ilişkisi
ortaya konmaktadır. (3 Haziran 2014;s.1)
17. “AKP güven vermiyor” başlıklı haber yayınlanmıştır (AKP Güven Vermiyor,
2014: 1). Haberin içeriğinde Hükümet kanadını temsilen Başbakan
Yardımcısı Beşir Atalay’ın “Yeni Türkiye’nin açılan kilidi: Çözüm Süreci
Çalıştayında” süreç ile ilgili ortaya koyduğu değerlendirmelerin eleştirildiği
görülmektedir. “Çalıştaya katılan aydın ve yazarlar AKP’nin kullandığı dil ve
politika ile ilgili güvensizlik yarattığı vurguladı” cümlesinde görüleceği üzere
Özgür Gündem Gazetesi ardalanda AKP Hükümetinin Kürt halkına güven
vermediği vurgusunu ortaya koymaktadır. Hükümetin bu girişiminin çözüm
sürecinde ki Kürt tarafının beklentilerini karşılamadığına yönelik bağlam
ilişkisi kurmaktadır.
18. “Katliama karşı Serhıldan” başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde
Lice’de gerçekleştirilen bir eylem esnasında askerin açtığı ateş sonucu ölen
Ramazan Baran ve Haci Baki Akdemir’in cenazeleri ile ilgili habere yer
verilmiştir (Katliama Karşı Serhıldan, 2014: 1). Haber incelendiğinde
“Lice’de barışçıl eylem yapan halka” cümlesi ile ardalan da eyleme
katılanların masum bir eylem yaptığı algısı yaptıkları izlenimi yaratıldığı
görülmektedir. “Erdoğan’ın emriyle kurşun sıkan asker” cümlesi ile de yine
ardalanda

çözüm

sürecinin

taraflarından

biri

olan

Başbakan’ın

459

itibarsızlaştırıldığı görülür. “KCK cevap verileceğini belirtti. HPG misilleme
yaptı” cümlesinde ise Kürt halkının savunucusu olarak KCK ve HPG’nin
Kürtlerle olan bağlam ilişkisinin kurulduğu görülmektedir.
19. “Dikkat uyarısı” başlıklı haber yayınlanmıştır (Dikkat Uyarısı, 2014: 1).
Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ile 19. kez İmralı’da konuşan HDP
heyetinin Lice olayları ile ilgili Abdullah Öcalan’ın aktardıklarına yer
verilmiştir. Haber de kullanılan “her iki tarafın da anlamlı bir çatışmasızlık
durumuna mutlak saygı göstermesini beklemekteyim” cümlesinde Abdullah
Öcalan’ın çözüm sürecinde ki rolü, sürecin yol haritasını çizen olarak lanse
edilerek Türkiye ve PKK kanadının süreçteki rollerinin üstünde ki bir role
yerleştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Abdullah Öcalan ile çözüm süreci
arasında ki bağlam ilişkisinin sürecin Öcalan’a tabii olduğu algısı içerinde
kurulduğu görülmektedir.
20. 2 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması ile ilgili
habere Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir” (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. “Sürece şeffaflık Öcalan’a özgürlük” başlıklı haber yayınlanmıştır (Sürece
Şeffaflık Öcalan’a Özgürlük, 2014: 9). Haberin içeriğinde Hükümetin
hazırladığı çözüm süreci Yasa Tasarısının yasalaştığından bahsedilmektedir.
Hükümet tarafından atılan bu adım ile çözüm süreci ile hükümete düşen
rollerden birinin yerine getirilmiş olmasının bağlam ilişkisi kurulurken
ardalanda HDP’li Önder’in “…Öcalan’ın rolünü hatırlatarak “Süreç
şeffaflaşmalı, Öcalan’ın özgürlüğünün önü açılmalı” görüşlerine yer verilip
Abdullah Öcalan’ın süreçte ki konumu ortaya konulmuştur.
22. 11 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasında tutuklu kalmadı” haberine Özgür Gündem Gazetesinde
yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23. 5 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “HDP grubunun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20. görüşmesine”
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
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24. 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız açık”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Barzan’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” başlıklı haber yayınlanmıştır (Yeni
Türkiye’ye Kopya Başbakan, 2014: 7). Haberin içeriğinde Başbakan Ahmet
Davutoğlu başkanlığında kurulan 62. Hükümetin, Hükümet programına
çözüm sürecini aldığı, haber yapılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi tarafından
Başbakan’ın,

hükümet

programına

yerleştirdiği

“terörü

bitirme,

silahsızlanma, toplumsal hayata kazandırma ve demokratik siyasete katılımın
önünü açma” konusunda ki açıklamaları tatminkar bulunmamıştır. Kürt
siyasetinin

ardalanda

ki

beklentilerini

yansıtmadığı

anlaşılmaktadır.

Gazetenin bu olumsuz değerlendirmesine rağmen yeni Hükümet’in
programında yer alan çözüm sürecinin süreçle hükümet arasında ki bağlam
ilişkisini gösterdiği tespit edilmiştir.
27. “Mazaret kalesine sığınmayın” başlıklı haber yayınlanmıştır (Mazaret
Kalesine Sığınmayın, 2014: 1). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın
çözüm süreci bağlamında İmralı heyeti ile yaptığı görüşmeleri ile ilgili
mesajları aktarılmıştır. Abdullah Öcalan’ın yeni hükümete gönderdiği
mesajında tehdit edici bir üslup kullandığı tespit edilmiştir. Hükümetin somut
adım atmaması durumunda Kürt tarafının da adım atmayacağını öne
çıkararak ardalanda geçmişte olanları hatırlatarak hükümet üzerinde baskı
kurmaya yöneldiği tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin Abdullah
Öcalan’ı Kürt hareketinin tek söz sahibi olarak lanse ettiği bu haberde
Abdullah Öcalan ile süreç arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur.
28. “Çözüm zihne havale” başlıklı haber yayınlanmıştır (Çözüm Zihne Havale,
2014: 1). Haberin içeriğinde Başbakan Davutoğlu’nun Abdullah Öcalan’ın
süreç ile ilgili açıklamalarına karşı cevap olarak açıklama yaptığı bilgisi
aktarılmıştır. Başbakan’ın açıklamalarını küçümseyen bir ifade ile haberine
yansıtan Özgür Gündem Gazetesi ardalanda Türk hükümetinin Kürtlerin
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haklarını gasp eden bir anlayış ile hareket ettiğinin bilgisini sunarak hükümeti
itibarsızlaştırma eğilimi içerisinde yayın yapmaktadır. Abdullah Öcalan’ın
açıklamalarına karşı yapılan açıklamanın ise süreç ile ilgili olarak bağlam
ilişkisini gösterdiği tespit edilmiştir.
29. “AKP’den çözüme sabotaj; Kürtçe okullara mühür: Halk mühür tanımaz”
başlıklı haber yayınlanmıştır (Halk Mühür Tanımaz, 2014: 1). Haberin
içeriğinde Amed’de Kürtçe eğitim vermek için açılan okulların polis
tarafından mühürlenerek kapatıldığı anlatılmaktadır. Amed’de Kürtçe eğitim
vermek için açılan okulların AKP hükümeti tarafından mühürlenerek eğitimin
Türk dili üzerinden yapılmasının yasal zorunluluk olduğunun hatırlatılması
ardalanda Kürtlere yönelik yürütülen asimilasyon politikasının devamı
olduğu vurgusu ile güçlendirilmektedir. AKP’nin bu engelleme ile çözüm
sürecine darbe vurduğu, AKP hükümetinin çözüm süreci bağlamında
güvenilmez olduğu da ardalan bilgisi olarak ortaya konulmuştur. KCK’nın
yaptığı açıklamalar ile halkı boykota davet edip Kürtçe okullara sahip çıkma
çağrısı ise KCK ile Kürt halkı arasında bağlam ilişkisinin bir göstergesi
olarak değerlendirilmektedir.
30. 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin doğal müttefikidir” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Topyekün

direnişe!” başlıklı haber yayınlanmıştır (Topyekün Direnişe,

2014: 1). Haberin içeriğinde Suriye’de ki Kürt yerleşim yeri Rojava’ya
yönelik İşid saldırısına mani olmak için Abdullah Öcalan’ın vasisi ve avukatı
Mazlum Dinç aracılığı ile yapılan çağrıya yer verilmiştir. Haberde Abdullah
Öcalan’dan Kürt Halk Önderi diye bahsedilerek ardalanda Öcalan’ın tüm
Kürtlerin lideri olduğu algısı pekiştirilerek Rojovada’ki Kürtlere tüm
Kürtlerin destek olmaları çağrısı yapılmaktadır. Haberin detayında hükümetin
rehin tutulan PKK’lıları bırakmaya yanaşmadığı vurgulanarak Abdullah
Öcalan’ın bu konuda hükümet ile müzakere yaptığı vurgusuna yer verilerek
Abdullah

Öcalan

ile

hükümetin

konumu

arasında

bağlam

ilişkisi

kurulmaktadır. Yaratılan bu bağlam ilişkisi ile Abdullah Öcalan’ın Kürtlerin
her platformda haklarını koruyan kişi olma algısının pekiştirildiği
görülmektedir. Habere eklenen KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran
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Kalkan’ın

Abdullah

Öcalan’ın

talimatı

doğrultusunda

harekete

geçebileceklerini belirten açıklaması ile Öcalan’ın KCK üzerinde ki etkisi
doğrultusun da bağlam ilişkisi kurulmuştur.
32. “İşgal Tezkeresidir” başlıklı haber yayınlanmıştır (İşgal Teskeresidir, 2014:
1). Haberin içeriğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olası bir durumda
Türk Ordusunun Türkiye sırırları dışında kullanılmasına yönelik AKP
hükümetinin meclise getirdiği teskere Rojava’nın işgalini de kapsayacak bir
savaş planı olarak değerlendirilmiştir. Haberin bu şekilde sunuluş şeklinden
ardalanda Türkiye’yi Kürt halkının düşmanı olarak gösteren bir yaklaşımın
bulunduğu

görülmektedir.

Rojova’ya

müdahalenin

çözüm

sürecini

sonlandıracağına değinilmesi süreç ile Rojava arasında Kürt tarafının
kurduğu bir bağlam ilişkisi olduğunu gösterir.

HDP’nin tezkereye hayır

diyerek Kürt halkının temsilcisi olduğu yönünde de bir bağlam ilişkisi
kurulduğu tespit edilmiştir.
33. “Eksik ve yetersiz adım” başlıklı haber yayınlanmıştır (Eksik ve Yetersiz
Adım, 2014: 7). Hükümetin Bakanlar Kurulu kararı ile yayınladığı çözüm
süreci kararnamesinden bahsedilmektedir. HDP tarafından yayınlanan bu
kararname yetersiz ve eksik bulunmuştur. Haberde kullanılan “Kürt Halk
Önderi Öcalan ve KCK yetkililerinin uyarılarının ardından Hükümet,
Bakanlar Kurulu Kararı yayınladı” cümlesi irdelendiğinde HDP’nin ardalan
bilgisi olarak kararnamenin Öcalan ve KCK’nin gayretleri sayesinde
yayınlandığını sunmaktadır. Kararnamenin eksik ve yetersiz olması vurgusu
öne çıkarılsa da çözüm süreci ile bağlam ilişkisi kurularak okuyucuya
sunulmuştur. Hükümetin üzerine düşen adımlar arasında olan bu girişimin
Kürt kamuoyu nezdinde olumlu puan almasının önüne geçmek için
eleştirilerek sunulan haber sayfa yedide yayınlanarak dikkatlerden de
kaçırılmıştır.
34. “Kobane düşerse süreç biter” başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin
içeriğinde İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinin Abdullah
Öcalan’ın Kobane ile ilgili yaptığı çağrıyı aktardığı görülmektedir (Kobane
Düşerse Süreç Biter, 2014: 1). Abdullah Öcalan yaptığı çağrı ile Kobane’nin
düşmesi durumunda çözüm sürecinin sona ereceği vurgusunu öne çıkarması
süreç ile Kobene Kürtleri arasında ki bağlam ilişkisini ortaya koyar. Bu
bağlam ilişkisinin ardalanında ise Abdullah Öcalan’dan Kürt Halk Önderi
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diye söz ederek Öcalan’ın tüm Kürtlerin lideri olduğu vurgusunu öne çıkarır.
Habere eklenen KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok’un açıklamalına
bakıldığında Türk devletinin Kobane ile ilgili siyasetinin süreci belirleyeceği
ortaya konularak ardalanda KCK olarak Kobana’yi sahiplendikleri ve
Kobane’de ki Kürt halkı üzerinden yürüttükleri bir siyasetin olduğu
anlaşılmaktadır. KCK’nın Kobane olaylarının süreci sonlandırabileceği
açıklamasının

ardından

Türk

devleti

ile

yoğunluklu

bir

savaşa

girişebileceklerini ilan etmesi KCK ile Suriye Kürtleri arasında ki bağlam
ilişkisini göstermesi açısından önemlidir.
35. “Kobane’de katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” başlıklı
haber yayınlanmıştır (Her Sokak Kobane, 2014: 1). Haberin içeriğinde
Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Kobane şehrine saldıran İŞİD’e tepki
olarak Kürt halkının topluca ayaklanmaya kalktığından bahsedilmektedir.
Kobane de yaşanan olayların Kobane’li Kürtler yönelik bir katliam girişimi
olduğu değerlendirilerek ardalan bilgisi olarak birbirinden kopuk ve parçalı
Kürtlerin katliamlara açık olacağı değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu
bağlamda Özgür Gündem Gazetesi tüm Kürtleri Kobane’ye destek olmak
çağrısı adı altında bütünleşmeye çağırdığı görülmektedir. KCK’nın tüm
Kürtleri sokağa çağırması Kürt hareketinde ki bağlam ilişkisini ortaya koyan
diğer bir unsurdur.
36. “Kürt düşmanlığından vazgeç!” başlıklı haber

yayınlanmıştır (Kürt

Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1). Haberin içeriğinde KCK yetkililerinin,
Türkiye’de meydana gelen Kobani olayları vesilesi ile yaşanan sokak
olaylarına karşı devletin aldığı tedbirleri sert bir dilde eleştirdiği
görülmektedir. Haber KCK’nın “Kobane eylemlerine yönelik devlet
saldırılarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın infaz talimatlarına sert tepki
gösterdiğinden” söz edilmektedir. Haberde ardalanda yaratılan algı ile
Devletin Kürtlere karşı katliam yapan bir eylem içerisinde olduğu, bu
katliamları

da

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın

talimatları

doğrultusunda

gerçekleştirdiği algısı yaratılarak çözüm sürecinin taraflarından biri olan
Devlet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı
görülmektedir. Haberde kullanılan diğer bir cümlede “AKP, artık Kürt
düşmanlığından vazgeçip Rojava’nın statüsüne saygı göstermeli. Aksi
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durumda ne çözüm gerçekleşir ne de halkımız direnişten vazgeçer” denilerek
yaşanan olaylar ile çözüm süreci arasında bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
37. “İyi polis, kötü polis” başlıklı haber yayınlanmıştır (İyi Polis Kötü Polis,
2014: 1). Haberin içeriğinde Akil İnsanlar heyeti ile buluşan Başbakan
Davutoğlu

ile

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın

çözüm

süreci

ile

ilgili

değerlendirmelerine yer verilmiştir. Habere konu edilen Başbakan Davutoğlu
ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında fikir ayrılı olduğu izlenimi yaratılarak
ardalan bilgisi olarak devlet kanadının tutarsızlık içerisinde olduğu algısı
yaratılmaktadır. Haberde Abdullah Öcalan’dan ‘çözüm süreci mimarı’ olarak
bahsedilerek ardalanda çözüm sürecinin ana aktörünün Abdullah Öcalan
olduğuna dair vurgu yapılmaktadır. Haberin devamında Cumhurbaşkanı
Erdğan’ın Abdullah Öcalan ile ilgili olarak ‘Baş müzakereci gibi bir
kavramın çok tehlikeli’ olduğuna dair söylemine yer verilerek Abdullah
Öcalan ile çözüm sürecinin tıkanıklığının nedenleri arasında bağlam ilişkisi
kurulmaktadır.
38. “İlk adım Kobane” başlıklı haber yayınlanmıştır (İlk Adım Kobane, 2014: 1).
Haberin içeriğinde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci ile
ilgili ılımlı mesajlarına yer verilmekle birlikte Kobane’de ki gelişmeler
sürecin bir parçası olarak yorumlanmıştır. Haberde Abdullah Öcalan’ın “15
Ekim itibarı ile yeni bir aşamaya geçtiğimizi ve süreçte pratik bir umudun
arttığını ifade etmek isterim” cümlesi ile süreç ile ilgili olarak bağlam ilişkisi
kurduğu görülmektedir. Bunun yanında Öcalan “21. Yüzyılın bütün çatışma
ve imkanlarını bağrında barındıran Kobane sorunların çözüm anahtarını
barındırmaktadır” cümlesini de kurarak Kobane ile Kürt hassasiyetleri
arasında bağlam ilişkisi kurarak ardalanda Kürt coğrafyasın da yaşayan diğer
Kürtlerin sorunlarını da çözüm sürecine ilişkilendirmektedir.
39. 25 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
40. “AKP bindiği dalı kesiyor” başlıklı haber yayınlanmıştır (AKP Bindiği Dalı
Kesiyor, 2014: 1). Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çözüm süreci ile ilgili olarak yaptığı
değerlendirmelere yer verilmiştir. Arınç’ın yaptığı açıklamalar ile Hükümetin

465

savaş çığırtkanlığı yaptığı iddiasında bulunan Özgür Gündem Gazetesi
ardalanda AKP ve Hükümete güvenilemeyeceğinin mesajını vererek hükümet
kanadını kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaktadır.
41. “1 Kasım’a çağrı” başlıklı haber yayınlanmıştır (1 Kasım’a Çağrı, 2014: 1).
Haberin içeriğinde HDK, DTK, HDP ve DBP de tüm halkı Kobane için
sokakta eylem yapmaya davet etmiştir. Haberle birlikte Avrupa da dünyada
ilan edilen dünya Kobane gününe sahip çıkılması için yapılan çağrı ile
birlikte Kobane de yaşanan gelişmeler ile Türkiye’de ki Kürt hareketi
arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur.
42. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
43. “Dilleriyle zehir saçıyorlar” başlıklı haber yayınlanmıştır (Dilleri İle Zehir
Saçıyorlar, 2014: 7). Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmelere yer
verilmiştir. Yalçın Akdoğan’ın değerlendirmelerini savaş çığırtkanlığı olarak
gören Özgür Gündem Gazetesi “süreci zehirleyen açıklamalarda bulunan
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan” cümlesi ile ardalanda hükümet
tarafının çözüm sürecinde ki samimiyetsizliği ile ilgili vurguyu ortaya
koymuştur. Haberde Abdullah Öcalan ile ilgili olarak “…sükunet mesajıyla,
katliamların önüne geçen Öcalan...” cümlesini yayımlayarak ardalan bilgisi
olarak Öcalan’ı Kürt tarafının lideri olarak tekrarlamıştır. Bunun yanında da
çözüm sürecinin ilerlemesinde Öcalan ile bağlam ilişkisi kurmuştur.
44. “Hükümet esasa gelmeli” başlıklı haber yayınlanmıştır (Hükümet Esasa
Gelmeli, 2014: 1). Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak HDP heyeti ile yaptığı görüşmeye
yer verilmiştir. Haberde HDP heyetinden İdris Baluken’in de açıklamalarına
yer verilmiştir. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın süreç ile ilgili olarak
yaptığı açılamaları yetersiz bulan HDP heyeti sürecin diğer tarafı olan
Hükümet kanadının ‘silahsızlanma’ konusu üzerine bir anlayış geliştirdiğini
yayınlayarak ardalanda Hükümet’i itibarsızlaştırmaktadır. Haberde aktarılan
görüşmenin ise tüm olumsuzlaştırılmaya rağmen çözüm sürecinde ki taraflar
arasında ki bağlam ilişkisini göstermesi önemlidir.

466

45. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Davutoğlu’nun yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz
olamaz” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
46. “Hükümet herkesi dinlemeli” (Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014: 7) başlıklı
haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş’ın, Çözüm Süreci İzleme Kurulu için görüşlerine yer verilerek süreç
içerisinde yer almayan ana muhalefet partisi CHP’nin de görüşlerinin
alınması gerektiği vurgulanmıştır. Haberde Selahattin Demirtaş’ın demokrasi
ve katılımcılık vurgusunu öne çıkararak ardalanda HDP’nin çözüm sürecini
daha demokratik ve tüm Türkiye’nin kucakladığı bir süreç içerisine çekmek
istediğinin algısı yaratılmaktadır. Yapılan açıklamalar HDP çatısı altından
sunulan bir fikir olarak gündeme etki etmiştir. Bu bağlamda bakıldığında
Kürt tarafının içerisinde yer alan HDP ile çözüm süreci arasında bağlam
ilişkisi kurulmaktadır.
47. 29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına yeterince
anlatamadık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Öcalan’dan tarihi taslak” Ya çözüm ya kaos!” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1). Haberin içeriğinde İmralı’da Abdullah Öcalan
ile görüşen İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önderin açıklamalarına yer
verilmiştir. Abdullah Öcalan tarafından hazırlanan “Barış ve Demokratik”
müzakere süreci taslağı, dört ana başlık altında sunulmuştur. Aradalan bilgisi
olarak taslağı hazırlayanı Abdullah Öcalan olduğu vurgusu öne çıkarılarak
Abdullah Öcalan’ın çözüm sürecinin mimarı olduğu işaret edilmektedir.
Haberde kullanılan “…kandil ve hükümet görüşmeleri de birlikte, Sayın
Öcalan’ın eşsiz emeği ile birlikte…” cümlesi süreç içerisinde karşılıklı
bağlam ilişkisi olan tarafları göstermesi bakımından önemlidir.
49. “Taslak, hükümet ve Kandil’e sunulacak” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak,

2014: 6). Haberin içeriğinde

Abdullah Öcalan tarafından Çözüm Sürecinin de müzakere aşamasına
geçilmesi ile ilgili olarak hazırlanan taslağın Kandil ve Hükümet tarafına
sunulacağından söz etmektedir. Haber de kullanılan “Kürt Halk Önderi
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Öcalan ve Kürt Halk Önderi Öcalan’ın Çözüm Sürecinde müzakerelere geçiş
için hazırladığı taslak metni, hükümet ve Kandil’e sunacak” cümleleri ile
Abdullah Öcalan’ın ardalan da Kürt Halkının lideri olarak sunulduğu ayrıca
çözüm sürecinin mimarı olarak lanse edildiği görülmektedir. Hazırlanan
taslağın muhatapları olarak Kandil ve Hükümetin olduğunun belirtilmesiyle
de çözüm

süreci

ile ilişkili

bağlam ilişkisi

olan taraflara atıfta

bulunulmaktadır.
50. “Oyalanmaya İzin vermeyeceğiz” başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin
içeriğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetini
oluşturan, HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, HDP İstanbul Milletvekili
Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve DTP’den Hatip Dicle’nin Abdullah
Öcalan tarafından hazırlanan “müzakere taslağını” değerlendirdiklerine
yönelik haber yayınlanmıştır (Oyalamaya İzin Vermeyiz, 2014: 9). Hükümet
tarafı ile İmralı heyetinin karşılıklı olarak ‘müzakere taslağının’ görüşmeleri
çözüm süreci açısından taraflar arası bağlam ilişkisini sunmaktadır.
51. “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye Dokunma!” başlıklı haber yayınlanmıştır.
Haberin içeriğinde Hükümet tarafından hazırlanan İç Güvenlik paketi ile ilgili
olarak

Selahattin

Demirtaş’ın

eleştirilerini

değerlendiren

Başbakan

Davutoğlu’nun, Selahattin Demirtaş’ı tehdit ettiği iddia edilerek HDP’nin
Selahattin Demirtaş’a sahip çıkacağı yönünde haber yapılmıştır (Demirtaş’a
HDP’ye Sokağa Dokunma, 2014: 1). Başbakan Davutoğlu’nun Selahattin
Demirtaş’a yönelik ‘kanlı bir tehditte’ bulunduğu iddiası ile Özgür Gündem
Gazetesinin ardalanda Hükümete ve devlete yönelik güvensizliği vurguladığı
görülmektedir. HDP’nin Selahattin Demirtaş ve Kürt halkının yanında
olacağı vurgusu ile de Kürt halkı ile HDP arasında siyasi ilişki bakımından
bağlam ilişkisinin kurulduğu görülmektedir.
52. “Bu son şans” başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde KCK
Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın çözüm süreci ile ilgili değerlendirmelerine yer
verilmiştir (Bu Son Şans, 2014: 7). Cemil Bayık’ın açıklamalarında Abdullah
Öcalan ve hazırladığı müzakere taslağını işaret ederek çözüm süreci ile ilgili
olarak Kürt tarafının liderliğinin tartışmasız olarak Abdullah Öcalan
olduğunun ardalan bilgisini sunmaktadır. Bununla beraber Hükümet tarafının
da Öcalan’ın hazırladığı taslağı onaylamasını beklediklerini vurgulayarak
taraflar arasında ki bağlam ilişkisini ortaya koymaktadır.
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53. 22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Ahmet Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
54. 25 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “İmralı heyeti KCK ile görüştü ” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
55. 28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak
istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
56. “Derin provokasyon” başlıklı haber yayınlanmıştır (Derin Provokasyon,
2014: 1). Haberin içeriğinde Suriye’de Kobani ve Irak’ın Şengal bölgelerinde
ki çatışmalarda ölen YDG-H güçleri mensupları için kurulan taziye
çadırlarına tepki gösteren HÜDA-PAR partisi üyeleri ile taziyeye katılanlar
arasında çıkan çatışmada ölen kişiler için Cizir’de düzenlenen tören ile ilgili
habere yer verilmiştir. Haberde HÜDA-PAR partisinin AKP iktidarı
tarafından desteklendiği vurgusu yapılarak ardalanda Hükümet partisi
itibarsızlaştırılmaktadır.
57. “Provokatörleri

bulmak

senin

işin”

başlıklı

haber

yayınlanmıştır

(Provokatörleri Bulmak Senin İşin, 2014: 6). Haberin içeriğinde Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun Cizre’de yaşanan olayları provokasyon olarak
değerlendirdiği açıklamaya yer verilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
tarafından “Çözüm sürecinde provokasyona ortamı hazırlayan AKP
hükümetinin başı Ahmet Davutoğlu, Cizre’deki provokasyonda kendi payını
görmezden geldi” cümleleri kullanılarak ardalanda Başbakan ve AKP
hükümetinin itibarsızlaştırılarak yaşanan olayların çözüm süreci konusunda
Hükümet nezdinde samimiyetsiz olduğuna dair bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
Özgür Gündem Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan ardalan-bağlam ilişkileri:
1. “8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması ile ilgili
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gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “Barışa kurşun” başlıklı haber yayınlanmıştır (Barışa Kurşun, 2015: 1).
Haberin içeriğinde Cizir’de meydana gelen olaylarda polisin açtığı ateş
sonucunda ölen 12 yaşında ki Nihat Kazanhan hakkında haber yayınlanmıştır.
Haberde kullanılan ‘AKP polisi 12 yaşında ki Nihat Kazanhan’ı katletti’,
‘AKP polisi kan akıttı’, ‘AKP polisi tarafından başından vurularak katledildi’
cümleleri ile ardalan bilgisi olarak AKP’nin Kürt düşmanı algısının
yaratıldığı tespit edilmiştir. Haberin sunuluş şekli dikkate alındığında çözüm
süreci taraflarından biri olan AKP iktidarının süreç ile ilgili bağlam ilişkisinin
olumsuzlaştırılarak zayıflatıldığı görülmektedir.
3. “Akdoğan’dan katliam tehdidi” başlıklı haber yayınlanmıştır (Akdoğan’dan
Katliam Tehdidi, 2015: 1). Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinin Cizre’de ki olaylar ile ilgili yaptıkları
görüşmenin detayına yer verilmiştir. Haberde geçen “devlet gerekeni
yapacak” cümlesini tehdit olarak algılayan Özgür Gündem Gazetesi ardalan
bilgisi olarak devletin şiddeti bir argüman olarak kullanma sevdasında olduğu
vurgusunu öne çıkarmaktadır. Çözüm süreci ile ilgili olarak AKP’nin
muhataplığını kaybetme noktasında olduğu vurgulanmıştır; çözüm süreci ile
ilgili bağlam ilişkisi olan AKP’nin Kürt halkı nezdinde itibarsızlaştırıldığı
tespit edilmiştir.
4. “Müzakereye ciddi yaklaş, süreci hızlandır” başlıklı haber yayınlanmıştır
(Müzakereye Ciddi Yaklaş Süreci Hızlandır, 2015: 9). Haberin içeriğinde
Kandil’de KCK yetkilileri ile görüşen İmralı heyetinin basına yaptıkları
değerlendirmelere yer verilmiştir. Haberde Abdullah Öcalan’dan Kürt Halk
Önderi diye bahsedilerek, iradesinin Kürt halkının iradesi olduğu vurgusu öne
çıkarılarak ardalanda Abdullah Öcalan çevresinde oluşturulan bir Kürt
hareketinin varlığı öne çıkarılmıştır. İmralı heyetinin, Abdullah Öcalan ile
yaptığı görüşmelerin ardından Kandil’de KCK yetkilileri ile görüşerek
hükümete yönelik yaptıkları çağrı ile çözüm süreci açısından bağlam ilişkisini
ortaya koydukları görülmektedir.
5. “Polis yasası bugün görüşülmeyecek” başlıklı haber yayınlanmıştır (Polis
Yasası Bugün Görüşülmeyecek 2015: 7). Haberin içeriğinde TBMM’de
tartışılmayı bekleyen İç Güvenlik Paketi olarak bilinen yasal düzenlemelerin
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görüşülmesinin ertelendiği bilgisine yer verilmiştir. Ertelemenin bu pakete
karşı çıkan demokratik kamuoyu ve muhalefet partilerinin tepkisi ile
gerçekleştiği iddiasında bulunularak erteleme ile ilgili olarak muhalefet
partileri arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur.
6. 10 Şubat 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
7. 11 Şubat 2015tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın amaç müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “Otoriteleşme, demokratikleş!” başlıklı haber yayınlanmıştır (Otoriteleşme
Demokratikleş, 2015: 1). Haberin içeriğinde Kandil’de KCK yetkilileri ile
görüşen HDP heyetinin yaptıkları açıklamalara yer verilmiştir. KCK
yetkililerinin çözüm sürecini risk altına soktuğu gerekçesi ile İç Güvenlik
Paketini eleştirerek AKP iktidarının icraatları ile çözüm süreci arasında
bağlam ilişkisi kurdukları görülmektedir.
10. “17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik aşamada”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12. “23 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Bülent Arınç’ın Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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13. “10 madde konsensüs olursa çağrı yapılır” başlıklı haber yayınlanmıştır (10
Madde Konsensüs Olursa Çağrı Yapılır, 2015: 1). Haberin içeriğinde
Selahattin Demirtaş’ın Dolmabahçe’de ilan edilen çözüm süreci ile ilgili 10
maddelik adımın değerlendirmesi ile Güvenlik Paketi yasa tasarısı hakkında
ki değerlendirmelerine yer verilmiştir. “Hükümetin çözüm ve barış
konusunda umut vermediğini vurgulayan Demirtaş ‘Güvenlik Paketi ve
Çözüm’ bir arada olmaz dedi” vurgusunu öne çıkararak çözüm süreci ile
Hükümetin icraatları arasında bağlam ilişkisi kurmaktadır.
14. “10 ilke çağrısı” başlıklı haber yayınlanmıştır (10 İlke Çağrısı, 2015: 1).
Haberin içeriğinde HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
Dolmabahçe’deki başbakanlık ofisinde yaptıkları görüşmeye yer verilmiştir.
Çözüm süreci açısından çok önemli bir aşama olarak değerlendirilen bu
görüşmede ortaya çıkan neticeye Dolmabahçe mutabakatı denilmişti. Bu
görüşme ile ilgili olarak Sırrı Süreyya Önder’in yaptığı açıklamada Abdullah
Öcalan’a vurgu yapılarak çözüm sürecinde ki ardalanda yer alan kişinin
Öcalan olduğu algısı ortaya konulmaktadır. Süreç ile ilgili olarak tarafların
doğrudan muhatap olup bir karar çerçevesinde hareket etmeleri ise süreç
içerisinde ki bağlam ilişkisini ortaya koymaktadır.

Olumlu bir havanın

izlenimleri olmasına rağmen Özgür Gündem Gazetesi tarafından Hükümetin
nasıl bir adım atacağı konusunda şüphelerini dile getirmesi ardalanda
Hükümet’e olan yaklaşımın olumsuz olduğu vurgusunu öne çıkarmaktadır.
15. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi dönemeç,
PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye
gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Özgür Gündem

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“ABD Dışişleri Sözcülüğünün, Silah bırakma çağrısını destekliyoruz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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18. “Tarihi fırsatı kaçırma” başlıklı haber yayınlanmıştır (Tarihi Fırsatı Kaçırma,
2015: 1). Haberin içeriğinde İmralı heyeti ile görüşen KCK’nın çözüm süreci
ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın, Hükümete sunduğu 10 maddelik yol
haritasını değerlendirdikleri habere yer verilmiştir. Haberde Abdullah
Öcalan’dan Önder Apo diye bahsedilerek ardalanda Kürt tarafının meşru
temsil makamının Abdullah Öcalan olduğu vurgusu yansıtılmaktadır.
Abdullah Öcalan’ın önerilerinin Hükümet tarafından değerlendirilmesi
koşulu karşılığında silah bırakma konusunda adım atılacağının sinyalleri de
verilerek çözüm süreci bağlamında KCK, HDP, Abdullah Öcalan ve
Hükümet ilişkisi ortaya konmaktadır.
19. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
20. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah bırakma meselesi sözde kalmaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. 17 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Nevruz öncesi son İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
22. “Yalçın Akdoğan sınır tanımıyor” başlıklı haber yayınlanmıştır (Yalçın
Akdoğan Sınır Tanımıyor, 2015:8). Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın çözüm süreci içerisinde görev alacak olan izleme
komitesi ile ilgili açıklamalarına yer verilmiştir. Haber sayfa 8 den
yayınlanmış olmakla birlikte haberde Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları ile
dalga geçilerek Yalçın Akdoğan itibarsızlaştırılmaktadır. Özgür Gündem
Gazetesinin haberi olumsuz bir yazım tekniği içerisinde sunmuş olmasına
rağmen süreç için önemli bir aşama olan İzleme Komitesini haber olarak
yayınlaması süreç ile Hükümet arasında ki bağlam ilişkisini ortaya
koymaktadır.
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23. 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın;

Nevruz

yeni

dönemin

başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda dünya halkları ve devletlerine
tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” başlıklı haber yayınlanmıştır (Demokrasi
Zamanı, 2015: 1). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın Çözüm süreci
açısından bir dönüm noktası olabilecek 2015 Newruz açıklamasına yer
verilmiştir. Haberde kullanılan Abdullah Öcalan’a ait alıntılar ile çözüm
sürecinin mimarının Abdullah Öcalan olduğu algısı yaratılarak ardalan bilgisi
olarak

Kürt

halkının

temsilcisinin

Öcalan

olduğu

vurgusu

öne

çıkarılmaktadır. Abdullah Öcalan ait “Dolmabahçe sarayında, hepimizce
resmen ilan edilen on maddelik deklarasyon temelinde yeni bir süreci
başlatma

görevi

ile

karşı

karşıyayız”

denilmektedir;

cümlede

de

görülebileceği üzere, Öcalan süreç ile ilişkili olarak yürütülen çalışmaları tüm
tarafları kapsayacak şekilde izah ederek, süreçteki taraflar arasında bağlam
ilişkileri kurmaktadır.
27. “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” başlıklı haber yayınlanmıştır (Ruh
Genelkurmayı Rahatsız Etti, 2015: 8). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın
2015 Newroz Kutlamalarında gönderdiği mesajda değindiği ‘Eşme ruhu’
olarak tabir edilen ve TSK ile PYD’nin işbirliği yaptığını anlatan açıklamaları
ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının bu açıklamaları reddettiği bir
habere yer yerilmiştir. Haberin devamında HDP Grup Başkanvekili İdris
Baluken’in açıklamalarına da yer verilerek Genelkurmayın açıklama
yapmasının demokratiksiye aykırı olduğu vurgulanmıştır. Bu haber ile
birlikte ardalanda Genelkurmay’ın çözüm sürecinin dışında bir duruş
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içerisinde olduğu algısı yaratılarak, Türk askeri güçlerinin sürece tehdit
olduğuna dair bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
28. 27 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Sırrı Süreyya Önder’in; artık siyasetle görüşüyoruz” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30. “AKP’den kanlı provokasyon” başlıklı haber yayınlanmıştır (AKP’den Kanlı
Provokasyon, 2015: 1). Haberin içeriğinde TSK’nın, Agiri Diyadin’e bağlı
Tendürek Dağındaki HDP etkinliğine saldırdığına dair haber yayınlanmıştır.
Haberde kullanılan şu cümleler dikkate alındığında; “Erdoğan’ın çözüm
süreci sabote etmek”, TSK, Agiri Diyadin’e bağlı Tendürek Dağındaki HDP
etkinliğine saldırdı”, “Tendürek Dağın’da HDP’nin etkinliğine AKP adına
saldıran TSK” Özgür Gündem Gazetesi tarafından kamuoyu nezdinde
ardalanda AKP iktidarına karşı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı bir
itibarsızlaştırma sürecini paylaştığını görmekteyiz. Sürecin taraflarından biri
olan AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yapılan bu eleştiriler
ile çözüm sürecinde Kürt tarafının meşru temsilcisinin HDP olduğu algısı
yaratılmaktadır. Yaşanan olayda bir gerillanın da öldürülmüş olması ile ilgili
olarak da HDP ile gerilla arasında bağlam ilişkisi kurularak PKK’nın konumu
Kürt halkı nezdinde meşrulaştırılmaktadır.
31. 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun; Ağrı olayları açıklaması” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “MGK’dan alıntı gibi bölüm” başlıklı haber yayınlanmıştır (MGK’den Alıntı
Gibi Bölüm, 2015: 7). Haberin içeriğinde AK Partinin seçim beyannamesine
çözüm sürecini dahil etmesi konu edilmiştir. Haber de kullanılan “Matbaya
giderken çözüm süreci düşmüş”, “Sürecin zoraki eklendiği beyannamede,”
gibi cümleler ile Başbakan Davutoğlu’nun ardalanda itibarsızlaştırıldığı
görülmektedir. Çözüm süreci açısından Hükümetin sürece atfen bir

475

beyanname

hazırlamış

olması

Özgür

Gündem

Gazetesi

tarafından

küçümsenerek yayınlanmasına rağmen süreç ile Hükümet arasında ki bağlam
ilişkisini göstermesi açısından önemlidir.
33. 22 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Çözüm Süreci” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
34. “AKP’nin seçimi savaş” başlıklı haber yayınlanmıştır (AKP’nin Seçimi
Savaş, 2015:1). Haberin içeriğinde HDP Grup başkanvekili ve İmralı Heyeti
üyesi İdris Baluken ile İmralı heyeti üyesi Hatip Dicle’nin açıklamalarına yer
verilmiştir. Her iki İmralı heyeti üyesi tarafından AKP’nin savaş çığırtkanlığı
yaptığı vurgusu öne çıkarılarak AKP’nin ardalan da Kürtlerin düşmanı
olduğu izleniminin yaratıldığı görülmektedir. Açıklamalarda öne çıkan bir
diğer husus ise HDP’nin barış yanlısı olmaya devam ederek süreci devam
ettireceğine yönelik süreç ile ilgili bağlam ilişkisinin kurulmasıdır.
35. “Erdoğan düştü düşecek” başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürt sorunu ile ilgili değişik zamanlarda yaptığı
açıklamalara yer verilerek Erdoğan’ın barış ve Kürt karşıtı bir siyasetçi
olduğu izlenimi uyandıracak bir haber yayınlanmıştır (Erdoğan Düştü
Düşecek, 2015:1). Haberde kullanılan “Kürt sorunu yok, Erdoğan Amed ve
Elih’te Kürtlere ‘hem dinsiz, hem de yoksunuz’ dedi”, cümleleri ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm süreci bağlamında Kürtlerin problemlerini
anlamayan, Kürtlere düşmanca yaklaşan ve Kürt kimliğini tanımayan bir kişi
olarak yansıtılarak ardalanda itibarsızlaştırılmıştır. “Kürt sorunu yok, diyerek
süreci hançerleyen Erdoğan” cümlesi ile de Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili
yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bağlam ilişkisinin koptuğu algısı
yaratılmaktadır.
36. “AKP cenaze istiyor” başlıklı haber yayınlanmıştır (AKP Cenaze İstiyor,
2015: 1). Haberin içeriğinde HSP Karargah Komutanı Murat Karayılan’ın
kritik açıklamalarına yer verildi. Haberde “AKP, askeri gerillanın üzerine
sürüyor” açıklaması kullanılarak AKP iktidarının çözüm sürecini baltalamak
için gerginlik yaratmaya çalıştığı algısı ardalanda yaratılmıştır. Karayılan
açıklamalarında kendilerinin barış yanlısı olduğunun vurgusunu öne çıkararak
AKP’nin savaşa hazırlandığını belirtmiştir. Kendilerinin de savaşa hazır
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olduklarını söyleyerek çözüm süreci ile ilgili gelişen bağlam ilişkisinin
koptuğunun mesajlarını vermektedir.
37. “Süreç tecrit altında” başlıklı haber yayınlanmıştır (Süreç Tecrit Altında,
2015: 1). Haberin içeriğinde İmralı Heyetinden İdris Baluken’in Kadil’de
KCK yetkilileri ile yaptığı görüşme ile ilgili açıklamalarına yer verilmiştir.
Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit ile ilgili olarak ‘tecrit ateşe benzin
dökmektir, çözüm sürecine saldırıdır’ denilerek hükümet ile yürütülmekte
olan çözüm süreci ile ilgili bağlam ilişiksinin kopmak üzere olduğunun
sinyalleri verilmektedir.
38. “Ya barış, ya savaş” başlıklı haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde PKK
Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan’ın yaklaşmakta olan seçimler ile
ilgili olarak değerlendirmelerine yer verilmiştir (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1).
Murat Karayılan ‘AKP seçimden sonra bunları ezip geçeceğiz, Kürt
meselesini silahla çözeceğiz diyor’ diyerek ardalanda AKP’ye karşı bir
itibarsızlaştırma yapmaktadır. Bununla birlikte ‘artık korucuları hedef
almayacağız’ diyerek HDP’ye seçimde oy kazandırabilecek bir açıklama ile
HDP ile PKK arasında bağlam ilişkisini kurmaktadır.
39. “Kimin gözden geçireceği belli olmaz” başlıklı haber yayınlanmıştır (Kimin
Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015: 11). Haberin içeriğinde Başbakan
Ahmet

Davutoğlu’nun

İmralı-HDP-Kandil

arasında

zikzaklar

var

açıklamasına yer verilmiştir. Haberde kullanılan Hükümetin mutabık kaldığı
Dolmabahçe’yi

Erdoğan’ın

karşı

çıkmasıyla

ağzına

dahi

alamayan

Davutoğlu, kendi çizdikleri zikzakları Kürtlere yıkmaya kalktı”. Bu cümle ile
Başbakan Davutoğlu kendi iradesine sahip olmayan bir kişi olarak
gösterilerek ardalanda itibarsızlaştırılmaktadır. Sürecin muhataplığının
yeniden

belirleneceği

vurgusunu

aktaran

Özgür

Gündem

Gazetesi

Davutoğlunu eleştirerek çözüm süreci açısından Hükümet ile Kürt tarafı
arasında ki bağlam ilişkisinin koptuğunu vurgulamaktadır.
40. 2 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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4.3.2.c.

Haber Kaynakları

Özgür Gündem Gazetesinin Türkiye İle PKK arasında yürütülen çözüm süreci
müzakerelerinde 2013 yılı içerisinde kullandığı haber kaynakları :
1. KCK, DTK, BDP, HDK ve TBM’nin yayınladığı mesajlar (2013’ü Heba
Etmeyin , 2013: 1).
2. DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP Milletvekili Ayla Akat (Kürt Siyasetçiler
Öcalan’la Görüştü, 2013: 1).
3. KCK (Çözüme Suikast, 2013: 1).
4. DTK, KCK, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş (Güneşe Uğurluyoruz,
2013: 1).
5. Noam Chomshy (Çözüm İçin Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013: 1). TBMM’si
Meclis Oturumu (Meclis’te CHP Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1).
6. KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan (Yol Haritası Bekliyoruz,
2013: 1).
7. Halkların Demokratik Kongresi adına Sırrı Süreyya Önder (Devlet Seyretti,
2013: 1).
8. Özgür Gündem Gazetesi Amed haber ajansı (Savaşa Karşı Lice Kalkanı,
2013: 1).
9. BDP milletvekili Pervin Buldan (Tarihi Bir Süreç, 2013: 1).
10. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş (Demirtaş Erdoğan’a Seslendi Çözümü
Asla Zora Sokmayız, 2013: 1).
11. HPG Komuta Konsey Üyesi Bawer Dersim (Eski Askerler Serbest İşte
Samimiyet, 2013: 1).
12. BDP

Eşbaşkanı

Selahattin

Demirtaş,

Abdullah

Öcalan

(Öcalan

Hazırlayacağım Bildiri Tarihi Nitelikte, 2013: 1).
13. Abdullah Öcalan (Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi Yeni
Bir Dönem Başladı, 2013: 1).
14. KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan (KCK’den Ateşkes, 2013:
1).
15. Abdullah Öcalan’ın doğum günü ile ilgili haber yayınlanmıştır (Kürtlerden
Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1). Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç (Akil İnsanlar Toplanıyor, 2013: 1). BDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş (BDP Heyeti İmralı’daydı, 2013: 7).
16. BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak (Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9).
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17. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, TBMM 4. Yargı Paketi ile ilgili tartışmalar,
CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan (Mecliste Çözüm Karşıtı Provokasyon,
2013: 9).
18. Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan (Daha Umutluyum, 2013: 1).
19. KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan (KCK’dan Tarihi Çağrı
Demokratik Kurtuluş İçin Görev Başına, 2013: 1).
20. Demokratik Toplum Kongresi, BDP’nin açıklamaları (Gerilla Çekilmeye
Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1).
21. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan (Öcalan Direnişi
Selamlıyorum, 2013: 1).
22. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan (İkinci Aşama Başladı,
2013: 9).
23. AKP sözcüsü Hüseyin Çelik (Akil İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse
Demokratik Reform, 2013: 1).
24. DTP-BDP (Sürece Asker Kurşunu, 2013: 1).
25. Çözüm sürecine etki eden gelişmeler arasında olan Kandil’de “İkinci Aşama
Zirvesi” ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. Kongra-gel 9. Genel Kurul Bildirgesi (KCK Yeniden Yapılandı Demokratik
Kurtuluş Kongresi, 2013: 1).
27. KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan (Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet
Hızlanmalı, 2013: 1).
28. Mesut Barzani, Ronahi Serhat, Sabri Ok, Ahmet Türk (Dört Parça Tek Çatı
Hedef Herkese Demokrasi, 2013: 1).
29. KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
(Stratejik Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1).
30. KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı (Durdurma AKP Eseri, 2013: 1).
31. KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan, BDP İmralı heyeti (Anlamlı Bir
Müzakere, 2013: 1).
32. KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan, BDP Milletvekili Pervin Buldan, BDP
Milletvekili İdris Baluken (KCK Önderi Öcalan Anlamlı Müzakereye
Geçilmeli, 2013: 1).
33. HDP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel, KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan (İşte
Gerçek Alternatif, 2013: 1).
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34. BDP Milletvekili İdris Baluken, HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, KCK
Genel Başkanı Abdullah Öcalan (Türkiye Halklarının Görevi, 2013: 1).
35. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani, Pervin Buldan, Ahmet
Türk (Söz Yetmez, 2013: 1).
36. TBMM Bütçe Tasarısı ve Plan Bütçe Komisyonu tartışmaları (Kürdistan’a
Karşı Birleştiler, 2013: 1).
37. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan (Büyük Özlem, 2013: 1)
Özgür Gündem Gazetesinin Türkiye İle PKK arasında yürütülen çözüm süreci
müzakerelerinde 2014 yılı içerisinde kullandığı haber kaynakları:
1. “BDP-HDP heyeti, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan” (Darbe Ateşini Barış
Söndürür, 2014: 1).
2. “Sırrı Süreyya Önder, Leyla Zana, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan”
(Barzani’ye Mektup, 2014: 1).
3. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş (Beklemeyeceğiz Kendimiz İnşa
Edeceğiz, 2014: 9).
4. “BDP-HDP heyetinden Pervin Buldan, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan”
(Çözüm Müzakere Yasası, 2014: 1).
5. “Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi” (Aman Bırakma Dağa Giderler, 2014:
1).
6. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe Sözlük” ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
7. “AHİM ” (AİHM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı, 2014: 1).
8. “Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan” (Büyük Barışa Davet, 2014: 1).
9. “BDP Milletvekili Hasip Kaplan” (Teklifin Süreçle Alakası Yok, 2014: 9).
10. “BDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Abdullah Öcalan” (BDP, HDP’ye
Katıldı, 2014: 9).
11. “Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan” (Ya çözüm Ya Çatışma, 2014: 1).
12. “HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, HDP
Eşbaşkanı Tuncel” (Stratejik Büyüme, 2014: 1).
13. 20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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14. 28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
15. 1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın açıklamaları” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. “Sırrı Süreyya Önder, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan (Umudu
Büyütelim, 2014: 1).
17. “Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay” (AKP Güven Vermiyor, 2014: 1).
18. “HSG karargah komutanlığı, KCK, HPG (Katliama Karşı Serhıldan, 2014: 1).
19. “HDP heyeti, Abdullah Öcalan” (Dikkat Uyarısı, 2014: 1).
20. 2 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması” ile ilgili
habere Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. “Beşir Atalay, Sırrı Süreyya Önder” (Sürece Şeffaflık Öcalan’a Özgürlük,
2014: 9).
22. 11 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasında tutuklu kalmadı” haberine Özgür Gündem Gazetesinde
yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23. 5 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “HDP grubunun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20. görüşmesine”
Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız açık”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir.
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Barzan’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

(Kürt Meselesi
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26. “Başbakan Ahmet Davutoğlu” (Yeni Türkiye’ye Kopya Başbakan, 2014: 7).
27. “Abdullah Öcalan” (Mazaret Kalesine Sığınmayın, 2014: 1).
28. “Başbakan Ahmet Davutoğlu” (Çözüm Zihne Havale, 2014: 1).
29. “KCK” (Halk Mühür Tanımaz, 2014: 1).
30. 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin doğal müttefikidir” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir” (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Abdullah Öcalan’ın vasisi ve avukatı Mazlum Dinç, Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan, KCK’nın Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan
(Topyekün Direnişe, 2014: 1).
32. “HDP” (İşgal Teskeresidir, 2014: 1).
33. “Çözüm Süreci Kurulu ve Kurumlararası İzleme ve Koordinasyon
Komisyonu’na İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, HDP” (Eksik ve Yetersiz
Adım, 2014: 7).
34. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, KCK’nın Yürütme Konseyi Üyesi Sabri
Ok (Kobane Düşerse Süreç Biter, 2014: 1).
35. “KCK” (Her Sokak Kobane, 2014: 1).
36. “KCK” (Kürt Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1).
37. “Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” (İyi
Polis Kötü Polis, 2014: 1).
38. “Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan” (İlk Adım Kobane, 2014: 1).
39. 25 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
40. “Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç” (AKP Bindiği Dalı Kesiyor, 2014: 1).
41. “HDK, DTK, HDP ve DBP (1 Kasım’a Çağrı, 2014: 1).
42. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
43. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan (Dilleri İle Zehir Saçıyorlar, 2014: 7).
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44. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP heyetinden İdris Baluken
(Hükümet Esasa Gelmeli, 2014: 1).
45. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Davutoğlu’nun yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz
olamaz” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
46. “HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş” (Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014:7).
47. “29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına yeterince
anlatamadık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “HDP heyetinden Sırrı Süreyya Önder, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan”
(Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1).
49. “HDP heyeti grup başkan vekili Pervin Buldan” (Taslak Hükümet Ve
Kandil’e Sunulacak, 2014: 6).
50. “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı
Süreyya Önder” (Oyalamaya İzin Vermeyiz, 2014: 9).
51. “HDP MYK” (Demirtaş’a HDP’ye Sokağa Dokunma, 2014: 1).
52. “KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık” (Bu Son Şans, 2014: 7).
53. 22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Ahmet Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
54. 25 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “İmralı heyeti KCK ile görüştü ” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
55. 28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak
istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
56. “DTP Eşbaşkanı Hatip Dicle” (Derin Provokasyon, 2014: 1).
57. “Başbakan Ahmet Davutoğlu” (Provokatörleri Bulmak Senin İşin, 2014: 6).

483

Özgür Gündem Gazetesinin Türkiye İle PKK arasında yürütülen çözüm süreci
müzakerelerinde 2015 yılı içerisinde kullandığı haber kaynakları:
1. 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “DTP Eşbaşkanı Hatip Dicle” (Barışa Kurşun, 2015: 1).
3. “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan” (Akdoğan’dan Katliam Tehdidi,
2015: 1).
4. “HDP heyeti” (Müzakereye Ciddi Yaklaş Süreci Hızlandır, 2015: 9).
5. “TBMM” (Polis Yasası Bugün Görüşülmeyecek 2015: 7).
6. 10 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
7. 11 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın amaç müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “HDP heyeti, KCK” (Otoriteleşme Demokratikleş, 2015: 1).
10. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik aşamada” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12. 23 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Bülent Arınç’ın Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor” açıklaması ile
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ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
13. “HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş (10 Madde Konsensüs Olursa Çağrı
Yapılır, 2015: 1).
14. “Sırrı Süreyya Önder” (10 İlke Çağrısı, 2015: 1).
15. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi dönemeç,
PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir”

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015])
16. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“ABD Dışişleri Sözcülüğünün, Silah bırakma çağrısını destekliyoruz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “KCK” (Tarihi Fırsatı Kaçırma, 2015: 1).
19. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
20. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah bırakma meselesi sözde kalmaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. “17 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Nevruz öncesi son İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
22. “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan” (Yalçın Akdoğan Sınır Tanımıyor,
2015:8).
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23. 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın;

Nevruz

yeni

dönemin

başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Abdullah Öcalan (Demokrasi Zamanı, 2015: 1).
27. “Genelkurmay Başkanlığı, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken” (Ruh
Genelkurmayı Rahatsız Etti, 2015: 8).
28. 27 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Sırrı Süreyya Önder’in; artık siyasetle görüşüyoruz” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30. “HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş” (AKP’den Kanlı Provokasyon,
2015:1).
31. 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun; Ağrı olayları açıklaması” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Seçim Beyannamesi (MGK’den Alıntı
Gibi Bölüm, 2015: 7).
33. 22 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Çözüm Süreci” açıklaması ile
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ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
34. “İmralı Heyeti üyesi İdris Baluken, İmralı heyeti üyesi Hatip Dicle”
(AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1).
35. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1).
36. “HSP Karargah Komutanı Murat Karayılan” (AKP Cenaze İstiyor, 2015: 1).
37. “İmralı heyeti üyesi İdris Baluken” (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1).
38. “PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan” (Ya Barış Ya Savaş,
2015:1)
39. “Başbakan Ahmet Davutoğlu” (Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015:
11).
40. 2 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4.3.3.

Mikro Yapıya Yönelik Analiz Çalışması

4.3.3.a.

Sentaktik Analiz

Haberlerin sentaktik analizinde cümlelerin basit ya da karmaşık oluşlarına,
uzunluk ve kısalıklarına ve etken ya da edilgen durumlarına bakılmaktadır. Bu
şekilde, olay ya da aktörlerin farklı tarafları ortaya çıkarılmakta ve gazetenin olay ve
aktörler ile ilgili tavırları değerlendirilebilmektedir (Aygün, 2011: 228 aktaran İşkar,
2014: 137).
Özgür Gündem Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci ile ilgili
yayınlanan haber başlıklarının sentaktik analizi:
1. “2013’ü heba etmeyin” başlıklı haberde 2013 yılının çözüm yılı olması
çağrısı haber olarak yayınlanmıştır (2013’ü Heba Etmeyin, 2013: 1). Bu
haber başlığı kısa ve basit tutmuştur. Haberde ana vurgu “etme(yin)” fiili
üzerinedir. Haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
2. “Kürt Siyasetçiler Öcalan’la görüştü” başlıklı haberde DTK Eşbaşkanı Ahmet
Türk ile BDP Milletvekili Ayla Aka’ın, İmralı’da

Abdullah Öcalan’la

görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Kürt Siyasetçiler Öcalan’la Görüştü,
2013: 1). Haber başlığı uzun ve bileşik tutulmuştur. Haberde ana aktör olarak
‘Kürt Siyasetçiler’ öne çıkmaktadır. Haber başlığının etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile beraber
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incelendiğinde

ana

aktörün

haberin

ana

olayını

başlatan

olduğu

anlaşılmaktadır.
3. “Çözüme Suikast” başlıklı haberde PKK’nın kurucularından Sakine Cansız’ın
da içinde olduğu 3 Kürt kadınının Paris’te suikasta uğraması haber olarak
yayınlanmıştır (Çözüme Suikast, 2013: 1). Haber başlığında ‘çözüme suikast’
sözcük öbeği kullanılmıştır. Haber; kısa, basit ve edilgen bir cümle yapısında
kurulmuştur.
4. “Güneşe uğurluyoruz” başlıklı haberde Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla
Şaylemez’in cenaze töreni ve bu törenle birlikte “çözüm sürecine” yönelik
açıklamalar haber olarak yayınlamıştır (Güneşe Uğurluyoruz, 2013: 1). Özgür
Gündem Gazetesi başlığı basit ve kısa tutmuştur. Haberde ana vurgu
‘uğurluyor(uz)’ fiilinde öne çıkmaktadır. Haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir.
5. “Çözüm için hemen ziyaret serbestisi” başlıklı haberde Hrant Dink’in anma
törenleri için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü düşünür Noam Chomshy’in
çözüm süreci hakkında ki görüşleri haber olarak yayınlanmıştır (Çözüm İçin
Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013: 1). Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Haberde ana vurgu “serbesti(si)” fiilinde öne çıkmaktadır.
Haber başlığı etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. “Meclis’te
CHP ve MHP ırkçı bloku” (Meclis’te CHP Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1)
başlıklı haberde Anadilde savunma hakkı yasası ile ilgili TBMM’sinde ki
görüşmeler haber olarak yayınlanmıştır. Haber başlığı uzun ve karmaşık
kurulmuştur. Başlıkta MHP ve CHP olumsuzlaştırılmıştır. Başlığın edilgen
bir yapıda kurulduğu tespit edilmiştir.
6. “Yol haritası bekliyoruz” başlıklı haberde KCK Yürütme Konseyi Başkanı
Karayılan’ın açıklamalarına yer verilmiştir. Başlık kısa ve basit tutulmuştur
(Yol Haritası Bekliyoruz, 2013: 1). Haber başlığı etken cümle yapısında
kurulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana
vurgunun ‘bekliyoruz’ fiili etrafında şekillendiği tespit edilmiştir.
7. “Devlet seyretti” başlıklı haberde Halkların Demokratik Kongresi Heyetinin
Sinop’ta uğradığı saldırı haber olarak yayınlanmıştır (Devlet Seyretti, 2013:
1). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberde ana vurgu ‘seyretti’ filli
üzerine kurulmuştur. Haber edilgen cümle yapısı ile sunulmuştur.
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8. “Savaşa karşı Lice kalkanı” başlıklı haberde Lice’de TSK’nın başlattığı
askeri operasyonun halk tarafından engellenmesi haber olarak yayınlanmıştır
(Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1). Haber başlığı uzun ve bileşik
tutulmuştur. Başlıkta ‘Lice’ ana aktör olarak belirtilmiştir. Başlığın etken bir
yapıda kurulduğu tespit edilmiştir.
9. “Tarihi bir süreç” başlıklı haberde İmralı adasında tutuklu bulunan Abdullah
Öcalan ile BDP milletvekili Önder, Buldan ve Tan’ın görüşmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Tarihi Bir Süreç, 2013: 1). Haber başlığında ‘tarihi bir süreç’
sözcük öbeği kullanılmıştır. Başlık kısa ve basit tutularak etken cümle
yapısında sunulmuştur.
10. “Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Çözümü asla zora sokmayız” başlıklı haberde
İmralı’da Abdullah Öcalan İle BDP heyeti arasında geçen görüşme notlarının
basına sızdırılması ile ilgili Selahattin Demirtaş’ın açılamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Demirtaş Erdoğan’a Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız,
2013: 1). Haber başlığını uzun ve bileşik tutulmuştur. Haber başlığında
inisiyatifi elinde bulunduran taraf ‘Demirtaş’ görünmektedir. Haberin etken
cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber etken cümle yapısı ile
beraber incelendiğinde ana aktörün haberin ana olayını yönlendiren olduğu
anlaşılmaktadır.
11. “Eski askerler serbest: İşte samimiyet” başlıklı haberde PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın çağrısı üzerine esir askerlerin, serbest bırakılması haber olarak
yayınlanmıştır (Eski Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1). Haber başlığı
uzun ve bileşik tutulmuştur. Haber başlığında ana vurgu ‘samimiyet’ fiili
üzerine kurulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile sunulmuştur.
12. “Öcalan: Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte”

başlıklı haberde BDP

Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın İmralı’da Abdullah Öcalan ile yapılan
görüşmeler ile ilgili açıklaması haber olarak yayınlamıştır (Öcalan
Hazırlayacağım Bildiri Tarihi Nitelikte, 2013: 1). Haber başlığı uzun ve
bileşik tutulmuştur. Haberde ana aktör Öcalan’dır. Haber etken cümle
yapısında yayınlanmıştır.
13. “Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem
başladı” (Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi Yeni Bir
Dönem Başladı, 2013:1) başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın Nevruz
açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır. Haber başlığı uzun ve bileşik
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cümleler kullanılarak kurulmuştur. İnisiyatif alan kişi olarak olumlulaştırılan
Abdullah Öcalan, gündemin ana belirleyicisi olarak sunulmuştur. Haber etken
cümle yapısı ile hazırlanmıştır.
14. “KCK’dan ateşkes” başlıklı haberde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 21 Mart
2015 Newroz kutlamasında yaptığı çağrıya PKK/KCK’nın verdiği olumlu
yaklaşım haber yayınlanmıştır (KCK’den Ateşkes, 2013: 1). Haber başlığının
kısa ve basit cümlelerle kurulduğu görülmüştür. Haberin ana aktörü olarak
Abdullah Öcalan öne çıkarılmıştır. Haber etken cümle yapısı ile
yayınlamıştır. Haber inisiyatifi elinde tutan Abdullah Öcalan ile birlikte
cümlenin etken yapısı değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan ve KCK’nın
olumlulaştırıldığı tespit edilmiştir.
15. “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur!” başlıklı haberde PKK
Lideri Abdullah Öcalan’ın 64. doğum günü kutlamaları ile ilgili haber
yayınlanmıştır (Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1).
Haber başlığı uzun ve bileşik tutulmuştur. Haberde ana aktör Kürtlerdir.
Haber etken cümle yapısı ile kurulmuştur. Haber, ana aktör ve etken cümle
yapısı ile değerlendirildiğinde, haberin içeriğini oluşturan gelişmelerin
Kürtler

tarafından

şekillendirildiği

tespit

edilmiştir.

“Akil

İnsanlar

Toplanıyor” başlıklı haberde Akil İnsanlar Heyeti ile ilgili haberlere yer
vermiştir (Akil İnsanlar Toplanıyor, 2013: 1). Haber başlığı kısa ve basit
cümlelerden oluşturulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile kurulmuştur.
“Arınç: Akil İnsanlar Heyeti oluşturuldu” başlıklı haberde Akil İnsanlar
Heyeti ile ilgili de haberlere yer vermiştir (Arınç Akil İnsanlar Heyeti
Oluşturuldu, 2013: 7). Haber de uzun ve bileşik cümleler kullanılmıştır.
Haber başlığı etken cümle yapısı ile yayınlanmıştır.
16. “Barışa anayasal güvence” başlıklı haberde BDP Eşbaşkanı Gülten
Kışanak’ın “Meclis Çözüm Süreci Komisyonu” ile ilgili açıklamaları haber
olarak yayınlanmıştır (Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9). Haber başlığı kısa
ve basit tutulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile kurulmuştur. Haberde ana
vurgu ‘güvence’ fiili üzerine yapılmıştır.
17. “Meclis’te çözüm karşıtı provokasyon” başlıklı haberde Adalet Bakanı
Sadullah Ergin’in açıklamaları ve TBMM’de 4. Yargı Paketi ile ilgili
tartışmalar

haber

olarak

yayınlanmıştır

(Mecliste

Çözüm

Karşıtı

Provokasyon, 2013: 9). Haber başlığı uzun ve bileşik cümlelerden
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oluşturulmuştur. Haberin içeriğinde MHP ve CHP olumsuzlaştırılmıştır.
Haber sunumunda edilgen cümle yapısı tercih edilmiştir.
18. “Daha umutluyum” başlıklı haberde BDP’li Sırrı Süreyya Önder tarafından
okunarak iletilen Abdullah Öcalan’ın mesajına yer verilmektedir (Daha
Umutluyum, 2013: 1). Haber başlığında kısa ve basit cümleler kullanılmıştır.
Haber etken cümle yapısı ile kurulmuştur. Haberde ana vurgu ‘umutluyum’
filli üzerindedir.
19. “KCK’dan tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” başlıklı
haberde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan tarafından yapılan
açıklama haber olarak yayınlanmıştır (KCK’dan Tarihi Çağrı Demokratik
Kurtuluş İçin Görev Başına, 2013:1). Haber başlığı uzun ve bileşik cümleler
ile kurulmuştur. Haberde ana aktör olarak KCK vurgulanmaktadır. Haber
etken cümle yapısı kurularak yayınlanmıştır. Haberin ana aktörü ve etken
cümle yapısı birlikte değerlendirildiğinde KCK’nın olumlulaştırıldığı tespit
edilmiştir.
20. “Gerilla çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği zamanı” başlıklı haberde
Abdullah Öcalan’ın Amed Newruz’un da ki çağrısı üzerine Türkiye dışına
çekileceğini açıklayan PKK/KCK’nın, çekilmeye başladığı duyurulmaktadır
(Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1). Haber
başlığı uzun ve bileşik cümleler ile kurulmuştur. Haberin ana aktörü ‘gerilla’
gösterilmiştir. Haberde inisiyatifi elinde tutan ‘gerilla’ ile etken cümle yapısı
birlikte değerlendirildiğinde ‘gerillanın’ olumlaştırıldığı görülmüştür.
21. “Öcalan direnişi selamlıyorum” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın İmralı
adasında altıncı kez BDP heyeti ile görüştüğüne yer verilmiştir (Öcalan
Direnişi Selamlıyorum, 2013:1). Haber başlığı kısa, basit cümlelerle
kurulmuştur. Okuyucuya ulaşmada kolaylık sağlayan bu cümle kurumu ile
birlikte haber değerlendirildiğinde haberde inisiyatifi tutan tarafın Öcalan
olduğu tespit edilmiştir. Haberde Abdullah Öcalan olumlulaştırılarak haberin
etken cümle yapısı ile kurulduğu tespit edilmiştir.
22. “İkinci aşama başladı” başlıklı haberde “Abdullah Öcalan’ın İmralı adasında
yedinci kez BDP heyeti ile görüştüğüne yer verilmiştir (İkinci Aşama
Başladı, 2013: 9). Haber başlığı basit ve kısa tutulmuştur. Haberde ana vurgu
‘başladı’ fiili üzerinedir. Haber etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır.

491

23. “Akil İnsanlar: Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” başlıklı
haberde Akil İnsan Heyetinin Başbakan Erdoğan’a hazırladıkları raporu
sunmaları konu edilmiştir (Akil İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse
Demokratik Reform, 2013: 1). Haber başlığı uzun ve bileşik cümlelerle
kurulmuştur. Haberin ana aktörü olarak Akil İnsanlar sunulmaktadır. Haber
etken cümle yapısı ile kurulmuştur. Haberin ana aktörü ve etken cümle yapısı
birlikte değerlendirildiğinde Akil İnsanlar heyetinin haberin içeriğini
şekillendirdiği anlaşılmaktadır.
24. “Sürece asker kurşunu” başlıklı haberde Lice ilçesinde yapımı süren karakol
inşaatının protestosu esnasında asker tarafından açılan ateşte bir kişinin
öldüğü ve yaralıların olduğuna ilişkin haber yayınlanmıştır (Sürece Asker
Kurşunu, 2013: 1). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Okuyucunun
dikkatini çekecek şekilde yayınlanmıştır verdiği mesaj kısa ve belirgindir.
Haber başlığında ‘sürece asker kurşunu’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Haberde
asker olumsuzlaştırılarak sunulmuştur. Bu nedenle haber edilgen bir cümle
yapısı ile kaleme alınmıştır.
25. Çözüm Sürecine etki eden gelişmeler arasında olan “Kandil’de İkinci Aşama
Zirvesi” ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “KCK yeniden yapılandı: Demokratik Kurtuluş Kongresi” başlıklı haberde
Kongra Gel: 9. Genel Kurulunu ve Demokratik Kurtuluş hamlesine ilişkin
önemli siyasi kararlarla ilgili haberler ile KCK sistemi de yeniden
yapılandırılması hakkındaki gelişmeler haber olarak yayınlanmıştır (KCK
Yeniden Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1). Haber başlığı
uzun ve bileşik tutulmuştur. Haberin sunumundan ana aktörün KCK olduğu
ve inisiyatifi elinde tuttuğu anlaşılmaktadır. Haber etken cümle yapısı ile
kaleme alınmıştır. Haberin ana aktörü ve etken cümle yapısı birlikte
değerlendirildiğinde haberin içeriğini şekillendiren tarafın KCK olduğu
anlaşılmaktadır.
27. “Öcalan’dan mesaj var: Hükümet Hızlanmalı” başlıklı haberde 8. İmralı
görüşmeleri ile ilgili Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer verilmiştir
(Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı, 2013:1). Haber başlığı uzun ve
bileşik cümleler ile kurulmuştur. Haberde öne çıkan ana aktör Öcalan’dır.
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Haber içeriğinin Öcalan’ın inisiyatifi ile şekillendiği görülmektedir. Etken
cümle yapısı ile haber sunulmuştur.
28. “Dört parça tek çatı: Hedef herkese demokrasi” başlıklı haberde Kürt Ulusal
Kongresi’nin yapılabilmesi için Irak’ta yapılan ön toplantı ile ilgili bilgilere
yer vermektedir (Dört Parça Tek Çatı Hedef Herkese Demokrasi, 2013: 1).
Haber başlığı uzun ve birleşik tutulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile
kaleme alınmıştır. Haber başlığında ana vurgu ‘Dört parça tek çatı’ sözcük
öbeğindedir.
29. “Stratejik rolüme uygun davranın!” başlıklı haberde İmralı’da Abdullah
Öcalan ile 9. kez görüşen BDP heyetinin açıklamalarına yer verilmiştir
(Stratejik Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1). Haber başlığında uzun ve
bileşik cümleler kullanılmıştır. Haberde ana vurgu ‘davran(ın)’

fiili

üzerindedir. Haber etken cümle yapısı ile kurulmuştur.
30. “Durdurma AKP eseri!” başlıklı haberde KCK’nın Türkiye topraklarından
geri çekilme sürecini durdurması ile ilgili gelişme haber olarak yayınlanmıştır
(Durdurma AKP Eseri, 2013: 1). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur.
Başlıkta AKP olumsuzlaştırılarak başlığın edilgen bir cümle yapısı kurulduğu
tespit edilmiştir.
31. “Anlamlı bir müzakere” başlıklı haberde KCK Genel Başkanı Abdullah
Öcalan’ın mesajı, BDP heyeti ile duyurulmaktadır (Anlamlı Bir Müzakere,
2013: 1). Haber başlığı kısa ve basit cümlelerle oluşturulmuştur. Haber
başlığında ‘anlamlı bir müzakere’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Haber başlığı
etken cümle yapısı ile sunulmuştur.
32. “KCK Önderi Öcalan: Anlamlı müzakereye geçilmeli” başlıklı haberde KCK
Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajı BDP heyetinden İdris Baluken ve
Pervin Buldan tarafından aktarılmıştır (KCK Önderi Öcalan Anlamlı
Müzakereye Geçilmeli, 2013:1). Haber başlığı uzun ve bileşik cümlelerle
kurulmuştur. Abdullah Öcalan haberde olumlulaştırılarak ana aktör olarak
sunulmuştur. Haberde etken cümle yapısı kullanılmıştır.
33. “İşte gerçek alternatif” başlıklı haberde Halkaların Demokratik Partisi ‘HDP’
adı ile yeni bir siyasal partinin kurulduğu duyurulmaktadır (İşte Gerçek
Alternatif, 2013: 1). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Başlık etken
cümle yapısı kurulmuştur. Haber başlığında ‘İşte gerçek alternatif’ sözcük
öbeği kullanılmıştır.
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34. “Türkiye Halklarının görevi!” başlıklı haberde HDP milletvekili Sırrı
Süreyya Önder ve BDP milletvekili İdris Baluken, İmralı’da yaptıkları
toplantının ayrıntılarını Özgür Gündem Gazetesine anlattıkları görülmektedir
(Türkiye Halklarının Görevi, 2013: 1). Haber başlığı kısa ve basit
tutulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır. Haber başlığında
‘Türkiye Halklarının görevi!’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
35. “Söz yetmez” başlıklı haberde Amed’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Mesut Barzani ve Şivan Perwer’in katıldığı etkinlik ile ilgili gelişmelere yer
verilmiştir (Söz Yetmez, 2013: 1). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur.
Haber başlığında ana vurgu ‘yetmez’ fiili üzerindedir. Haber edilgen cümle
yapısı ile yayınlanmıştır.
36. “Kürdistan’a karşı birleştiler” başlıklı haberde TBMM Bütçe Tasarısı ve Plan
Bütçe Komisyonu’nda geçen Kürdistan ifadesi ile ilgili tartışmalara yer
verilmiştir (Kürdistan’a Karşı Birleştiler, 2013: 1). Haber başlığı kısa ve
basit tutulmuştur. Haberde ana vurgu birleştiler fiilindedir.

Haber etken

cümle yapısı ile yayınlanmıştır.
37. “Büyük özlem” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’a ait yıllar sonra ortaya
çıkan resimlere yer yerilmiştir (Büyük Özlem, 2013: 1). Haber başlığının
basit ve kısa cümleler ile kurulduğu tespit edilmiştir.

Haber başlığında

‘büyük özlem’ sözcük öbeğinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci ile ilgili
yayınlanan haber başlıklarının sentaktik analizi:
1. “Darbe ateşini barış söndürür” başlıklı haberde İmralı’da bulunan Abdullah
Öcalan’ın BDP-HDP heyeti ile 14. kez buluşması ardından Abdullah
Öcalan’ın ilettiği mesaja yer verilmiştir (Darbe Ateşini Barış Söndürür, 2014:
1). Haber başlığı uzun ve bileşik cümlelerle kurulmuştur. Haberde ana vurgu
‘söndürür’ fiiline yapılmıştır.
2. “Barzani’ye mektup” başlıklı haberde İmralı’da Sırrı Süreyya Önder ve Leyla
Zana ile görüşen Abdullah Öcalan’ın Rojova ve Kürt ulusal Kongresi’ne
ilişkin Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili habere yer verilmiştir
(Barzani’ye Mektup, 2014: 1). Haber başlığı basit ve kısa tutmuştur. Haber
başlığında ‘Barzani’ye mektup’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
3. “Beklemeyeceğiz,

kendimiz

inşa

edeceğiz”

başlıklı

haberde

Amed

Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan BDP
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Eşbaşkanı

Selahattin

Demirtaş’ın

açıklamalarına

yer

verilmiştir

(Beklemeyeceğiz Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9). Haber başlığı kısa ve
basit tutulmuştur. Haberde ana ‘inşa edece(ğiz)’ fiili üzerine kurulmuştur.
4. “Çözüm, müzakere yasası” başlıklı haberde Kürt Halk Önderi Öcalan ile
İmralı adasında BDP-HDP heyeti ile yapılan görüşmenin detayına yer
verilmiştir (Çözüm Müzakere Yasası, 2014: 1). Haber başlığı basit ve kısa
tutulmuştur. Başlıkta ‘Çözüm, müzakere yasası’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
5. “Aman bırakma, dağa giderler” başlıklı haberde Diyarbakır 2. Ağır Ceza
Mahkemesinin KCK davasında yargılanan tutuklular ile ilgili verdiği habere
yer verilmiştir (Aman Bırakma Dağa Giderler, 2014: 1). Haber başlığı uzun
ve bileşik tutulmuştur. Haber başlığında ana vurgu ‘giderler’ fiili üzerine
yapılmıştır. Haber edilgen cümle yapısında kurulmuştur.
6. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe Sözlük ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
7.

“AHİM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı” başlıklı haberde AHİM’in Abdullah
Öcalan ile ilgili verdiği karara haber olarak yer verilmiştir (AİHM Özgürlük
Öcalan’ın Hakkı, 2014: 1). Haber başlığında AHİM’in olumlulaştırılarak
yansıtılmıştır. Başlık basit ve kısa cümlelerle kurulmuştur. Haberin etken
cümle yapısı ile şekillendirildiği tespit edilmiştir.

8. “Büyük barışa davet” başlıklı haberde 21 Mart 2014 tarihinde Amed’de
düzenlenen Newroz kutlamaları ve Abdullah Öcalan’ın mesajına yer
verilmiştir (Büyük Barışa Davet, 2014: 1). Haber başlığı kısa ve basit
tutulmuştur. Haber de ana vurgu ‘davet’ fiiline yapılmıştır. Haber ile birlikte
etken cümle yapısının kullanıldığı tespit edilmiştir.
9. “Teklifin süreçle alakası yok” başlıklı haberde Hükümet’in MİT’i olağanüstü
yetkilerle donatan kanun teklifine ilişkin konuya BDP’li Hasip Kaplan’ın
koymuş olduğu tepki haber olarak yayınlanmıştır (Teklifin Süreçle Alakası
Yok, 2014: 9). Haber başlığı kısa, basit tutulmuştur. Haberin içeriğinde kanun
teklifi olumsuzlaştırılarak edilgen cümle yapısı ile haberin şekillendirildiği
tespit edilmiştir.
10. “BDP, HDP’ye katıldı” başlıklı haberde BDP ve HDP vekillerinin bir araya
gelerek BDP’nin, HDP’ye katılma kararı aldığı haber yayınlanmıştır (BDP
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HDP’ye Katıldı, 2014: 9). Haber başlığı, haberin içeriği basit ve kısa
tutulmuştur. Haber de ana aktör olarak BDP sunulmuştur. Haberin içeriğinde
etken cümle yapısı kullanılmıştır.
11. “Kürt Halk Önderi Öcalan: Dönem karakter değişti, Ya çözüm, ya çatışma”
başlıklı haberde İmralı’da Abdullah Öcalan ile 17. kez görüşen İmralı heyeti
ile ilgili haber yayınlanmıştır (Ya çözüm Ya Çatışma, 2014: 1). Haber başlığı
uzun ve bileşik cümlelerle kurulmuştur. Haberde Abdullah Öcalan’ın
olumlulaştırılarak sunulduğu haberin etken cümle yapısı ile kaleme alındığı
tespit edilmiştir. Haber ana aktörü ve etken cümle yapısı ile birlikte
değerlendirildiğinde haberin içeriğinin inisiyatifi elinde tutan Abdullah
Öcalan’ın çevresinde şekillendiği görülmektedir.
12. “Türkiye’yi değiştirecek bir hamle, BDP’nin seçilmişleri HDP’ye geçti:
Stratejik Büyüme” başlıklı haberde BDP’li milletvekillerinin HDP’ye
katıldığı tören ile ilgili gelişmelere yer verilmiştir (Stratejik Büyüme, 2014:
1). Özgür Gündem Gazetesi bu haber başlığını uzun ve bileşik tutmuştur.
Haberde etken cümle yapısı kullanılmıştır.
13. 20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. 28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
15. 1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın açıklamaları” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. “Öcalan’dan halklara Barış için kenetlenme çağrısı: Umudu büyütelim”
başlıklı haberde Abdullah Öcalan’la İmralı’da 18. kez görüşen HDP
heyetinden Sırrı Süreyya Önderin aktardığı bilgilere yer verilmiştir (Umudu
Büyütelim, 2014: 1). Haber başlığı uzun ve bileşik tutulmuştur. Haberde ana
vurgu umudu(n) büyü(te)(lim) fiiline yapılmıştır. Haber etken cümle yapısı
ile kaleme alınmıştır.
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17. “AKP güven vermiyor” başlıklı haberde Hükümet kanadını temsilen
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın “Yeni Türkiye’nin açılan kilidi: Çözüm
Süreci Çalıştayında”

süreç ile ilgili ortaya koyduğu değerlendirmelerin

eleştirildiği görülmektedir (AKP Güven Vermiyor, 2014: 1). Haber başlığı
kısa ve basit tutulmuştur. Haberde AKP olumsuzlaştırılarak sunulmuştur.
Haberde ana vurgu ‘vermiyor’ fiili üzerindedir. Haberde edilgen cümle yapısı
kullanılmıştır.
18. “Katliama karşı Serhıldan” başlıklı haberde Lice’de gerçekleştirilen bir eylem
esnasında askerin açtığı ateş sonucu ölen Ramazan Baran ve Haci Baki
Akdemir’in cenazeleri ile ilgili habere yer verilmiştir (Katliama Karşı
Serhıldan, 2014: 1). Haber başlığının kısa ve basit tutulduğu tespit edilmiştir.
Haberde Erdoğan ‘Katliama karşı Serhıldan’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
Haber edilgen cümle yapısı ile kaleme alınmıştır.
19. “Dikkat uyarısı” başlıklı haberde Abdullah Öcalan ile 19. kez İmralı’da
konuşan HDP heyetinin Lice olayları ile ilgili Abdullah Öcalan’ın
aktardıklarına yer verilmiştir (Dikkat Uyarısı, 2014: 1). Haber başlığı basit ve
kısa tutulmuştur. Haber başlığı

‘Dikkat uyarısı’ sözcük öbeği ile

yayınlanmıştır.
20. 2 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması ile ilgili
habere Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. “Sürece şeffaflık” başlıklı haberde Hükümetin hazırladığı Çözüm Süreci
Yasa Tasarısının yasalaştığından bahsedilmektedir (Sürece Şeffaflık Öcalan’a
Özgürlük, 2014: 9). Haber başlığı ve haber metni kısa ve basit tutulmuştur.
Haber başlığında ‘sürece şeffaflık’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
22. 11 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasında tutuklu kalmadı” haberine Özgür Gündem Gazetesinde
yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23. 5 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “HDP grubunun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20. görüşmesine”
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
Çizelgesi. [04.05.2015]).

(Kürt Meselesi Zaman
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24. 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız açık”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Barzan’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek ” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” başlıklı haberde Başbakan Ahmet
Davutoğlu başkanlığında kurulan 62. Hükümetin, Hükümet programına
çözüm sürecini aldığı, haber yapılmıştır (Yeni Türkiye’ye Kopya Başbakan,
2014: 7). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberde Başbakan
olumsuzlaştırılarak sunulmuştur. Haberde edilgen cümle yapısı kullanılmıştır.
27. “Mazaret kalesine sığınmayın” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın çözüm
süreci bağlamında İmralı heyeti ile yaptığı görüşmeleri ile ilgili mesajları
aktarılmıştır (Mazaret Kalesine Sığınmayın, 2014: 1). Haber başlığı ve içeriği
kısa ve basit tutulmuştur. Haberde hükümet olumsuzlaştırarak edilgen cümle
yapısı kullanılmıştır. Haber başlığında ana vurgu ‘sığınma(yın)’ fiili
üzerindedir.
28. “Çözüm zihne havale” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun Abdullah
Öcalan’ın süreç ile ilgili açıklamalarına karşı cevap olarak açıklama yaptığı
bilgisi aktarılmıştır (Çözüm Zihne Havale, 2014: 1). Haber başlığında
“çözüm zihne havale” sözcük öbeği kullanılmıştır. Haber başlığı kısa, basit
tutulmuştur.
29. “AKP’den çözüme sabotaj; Kürtçe okullara mühür: Halk mühür tanımaz”
başlıklı haberde Amed’de Kürtçe eğitim vermek için açılan okulların polis
tarafından mühürlenerek kapatıldığı anlatılmaktadır (Halk Mühür Tanımaz,
2014: 1). Haber başlığı uzun ve bileşik cümlelerden oluşturulmuştur. Haberin
içeriğinde AKP olumsuzlaştırılmıştır. Haber edilgen cümle yapısı ile kaleme
alınmıştır.
30. 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin doğal müttefikidir ” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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31. “Topyekün

direnişe!” başlıklı haberde Suriye’de ki Kürt yerleşim yeri

Rojava’ya yönelik İşid saldırısına mani olmak için Abdullah Öcalan’ın vasisi
ve avukatı Mazlum Dinç aracılığı ile yapılan çağrıya yer verilmiştir
(Topyekün Direnişe, 2014: 1). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haber
de ‘topyekün direnişe’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
32. “İşgal tezkeresidir” başlıklı haberde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olası
bir durumda, Türk Ordusunun Türkiye sırırları dışında kullanılmasına yönelik
AKP hükümetinin meclise getirdiği teskere Rojava’nın işgalini de
kapsayacak bir savaş planı olarak değerlendirilmiştir (İşgal Teskeresidir,
2014: 1). Haber başlığı kısa ve basit cümlelerden oluşturularak okuma
kolaylığı sağlanmıştır. Haber başlığında “işgal tezkeresidir” sözcük öbeği
kullanılmıştır.
33. “Eksik ve yetersiz adım” başlıklı haberde Hükümetin Bakanlar Kurulu kararı
ile yayınladığı çözüm süreci kararnamesinden bahsedilmektedir (Eksik ve
Yetersiz Adım, 2014: 7). HDP tarafından yayınlanan bu kararname yetersiz
ve eksik bulunmuştur. Haberin başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberde
‘eksik ve yetersiz adım’

sözcük öbeği kullanılmıştır. Başlık edilgen cümle

yapısı ile sunulmuştur.
34. “Kobane düşerse süreç biter” başlıklı haberde İmralı’da Abdullah Öcalan ile
görüşen İmralı heyetinin Abdullah Öcalan’ın Kobane ile ilgili yaptığı çağrıyı
aktardığı görülmektedir (Kobane Düşerse Süreç Biter, 2014: 1). Haber başlığı
kısa ve basit tutularak okuma kolaylığı sağlanmıştır. Haberde ana vurgu
‘Kobane’

sözcüğüne yapılmıştır. Haber edilgen cümle yapısı ile kaleme

alınmıştır.
35. “Kobane’de katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” başlıklı
haberde Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Kobane şehrine saldıran İŞİD’e
tepki

olarak

Kürt

halkının

topluca

ayaklanmaya

kalktığından

bahsedilmektedir (Her Sokak Kobane, 2014: 1). Haber başlığı bileşik ve uzun
tutulmuştur. Haberde ana aktör ‘halktır’. Etken cümle yapısı ile haberin
kaleme alındığı tespit edilmiştir. Haberin içeriğinin ana aktör çerçevesinde
şekillendirildiği tespit edilmiştir.
36. “Kürt düşmanlığından vazgeç!” başlıklı haberde KCK yetkililerinin,
Türkiye’de meydana gelen Kobani olayları vesilesi ile yaşanan sokak
olaylarına karşı devletin aldığı

tedbirleri sert bir dilde

eleştirdiği
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görülmektedir (Kürt Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1). Haber başlığı kısa ve
basit tutulmuştur. Haberin içeriğinde devlet olumsuzlaştırılarak haber edilgen
bir yapıda kaleme alınmıştır.
37. “İyi polis, kötü polis” başlıklı haberde Akil İnsanlar heyeti ile buluşan
Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili
değerlendirmelerine yer verilmiştir (İyi Polis Kötü Polis, 2014: 1). Haberde
“İyi polis, kötü polis” sözcük öbeği kullanılmıştır. Haber başlığı kısa ve basit
tutulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır.
38. “İlk adım Kobane” başlıklı haberde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın
çözüm süreci ile ilgili ılımlı mesajlarına yer verilmekle birlikte Kobane’de ki
gelişmeler sürecin bir parçası olarak yorumlanmıştır (İlk Adım Kobane,
2014: 1). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haber başlığında ‘İlk adım
Kobane’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
39. 25 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
40. “AKP bindiği dalı kesiyor” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çözüm süreci ile ilgili olarak
yaptığı değerlendirmelere yer verilmiştir (AKP Bindiği Dalı Kesiyor, 2014:
1). Haber başlığı kısa ve basit cümleler ile kaleme alınarak okuma kolaylığı
sağlanmıştır. Haberin başlığında AKP olumsuzlaştırılarak edilgen cümle
yapısının kullanıldığı tespit edilmiştir.
41. “1 Kasım’a çağrı” başlıklı haberde HDK, DTK, HDP ve DBP de tüm halkı
Kobane için sokakta eylem yapmaya davet etmiştir (1 Kasım’a Çağrı, 2014:
1). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haber de ‘çağrı’ fiili ana vurguyu
taşımaktadır. Haber etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır.
42. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
43. “Dilleriyle zehir saçıyorlar” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmelere yer
verilmiştir (Dilleri İle Zehir Saçıyorlar, 2014: 7). Haber başlığı basit ve kısa
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tutulmuştur. Haberin edilgen cümle yapısı ile kaleme alındığı tespit
edilmiştir. Haberde ana vurgu saçıyor(lar) fiili üzerine yapılmıştır.
44. “Hükümet esasa gelmeli” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak HDP heyeti ile yaptığı görüşmeye
yer verilmiştir (Hükümet Esasa Gelmeli, 2014: 1). Haber başlığı kısa ve basit
tutulmuştur. Haber başlığının sunumunda Hükümet olumsuzlaştırılmıştır.
Haberin edilgen cümle yapısı çerçevesinde şekillendirildiği görülmektedir.
45. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Davutoğlu’nun yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz
olamaz” açıklaması ile ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer

verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
46. “Hükümet herkesi dinlemeli” başlıklı haberde HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş’ın, Çözüm Süreci İzleme Kurulu için görüşlerine yer verilerek süreç
içerisinde yer almayan ana muhalefet partisi CHP’nin de görüşlerinin
alınması gerektiği vurgulanmıştır (Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014: 7).
Haber başlığı kısa ve basit tutularak okunuşu kolay bir sunum yapılmıştır.
Haberde ana vurgu ‘dinlemeli’ fiili üzerine kurulmuştur. Haberde etken
cümle yapısı kullanılmıştır.
47. 29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına yeterince
anlatamadık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Öcalan’dan tarihi taslak” Ya çözüm ya kaos!” başlıklı haberde İmralı’da
Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önderin
açıklamalarına yer verilmiştir (Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1). Haber başlığı
bileşik ve uzun cümleler ile kaleme alınmıştır. Haberde inisiyatifi elinde tutan
taraf olarak Öcalan gösterilmektedir. Haber etken cümle yapısı ile
kurulmuştur.

Ana

aktör

Öcalan

ile

etken

cümle

yapısı

birlikte

değerlendirildiğinde haberin şekillenmesinin Öcalan’ın açıklamalarının
çerçevesinde geliştiği tespit edilmiştir.
49. “Taslak, hükümet ve Kandil’e sunulacak” başlıklı haberde Abdullah Öcalan
tarafından Çözüm Sürecinin de müzakere aşamasına geçilmesi ile ilgili olarak
hazırlanan taslağın Kandil ve Hükümet tarafına sunulacağından söz
etmektedir (Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak, 2014: 6). Haber başlığı
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uzun ve bileşik tutulmuştur. Haberin ana vurgu ‘taslak’ sözcüğündedir.
Haber etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır.
50. “Oyalanmaya izin vermeyeceğiz” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetini oluşturan, HDP Grup Başkan Vekili İdris
Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve
DTP’den Hatip Dicle’nin Abdullah Öcalan tarafından hazırlanan ‘müzakere
taslağını’ değerlendirdiklerine yönelik haber yayınlanmıştır (Oyalamaya İzin
Vermeyiz, 2014: 9). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberde öne
çıkan ana vurgu ‘vermeyeceğiz’ fiilindedir. Haber etken cümle yapısı ile
kurulmuştur.
51. “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye dokunma!” başlıklı haberde Hükümet
tarafından hazırlanan İç Güvenlik paketi ile ilgili olarak Selahattin
Demirtaş’ın eleştirilerini değerlendiren Başbakan Davutoğlu’nun, Selahattin
Demirtaş’ı tehdit ettiği iddia edilerek HDP’nin Selahattin Demirtaş’a sahip
çıkacağı yönünde haber yapılmıştır (Demirtaş’a HDP’ye Sokağa Dokunma,
2014: 1). Haber uzun ve bileşik cümleler ile kurulmuştur. Haberde. Ana
vurgu ‘dokunma’ fiili üzerinde kurulmuştur.
52. “Bu son şans” başlıklı haberde KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın çözüm süreci
ile ilgili değerlendirmelerine yer verilmiştir (Bu Son Şans, 2014: 7). Haber
başlığı kısa ve basit tutulmuştur.

Haberde ‘bu son şans’

sözcük öbeği

kullanılmıştır.
53. 22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Ahmet Davutoğlu’nun özerklik söz konusu değil” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
54. 25 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “İmralı heyeti KCK ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
55. 28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak
istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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56. “Derin provokasyon” başlıklı haberde Suriye’de Kobani ve Irak’ın Şengal
bölgelerinde ki çatışmalarda ölen YDG-H güçleri mensupları için kurulan
taziye çadırlarına tepki gösteren HÜDA-PAR partisi üyeleri ile taziyeye
katılanlar arasında çıkan çatışmada ölen kişiler için Cizir’de düzenlenen
tören ile ilgili habere yer verilmiştir (Derin Provokasyon, 2014: 1). Haber
başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberin başlığında ‘derin provokasyon’
sözcük öbeği kullanılmıştır.
57. “Provokatörleri bulmak senin işin” başlıklı haberde Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun Cizre’de yaşanan olayları provokasyon olarak değerlendirdiği
açıklamaya yer verilmiştir (Provokatörleri Bulmak Senin İşin, 2014:6).
Haber başlığı kısa ve basit cümlelerden kurulmuştur. Haber ana vurgu
‘bulmak’ fiiline yapılmıştır.
Özgür Gündem Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci ile ilgili
yayınlanan haber başlıklarının sentaktik analizi:
1. 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “Barışa kurşun” başlıklı haberde Cizir’de meydana gelen olaylarda polisin
açtığı ateş sonucunda ölen 12 yaşında ki Nihat Kazanhan hakkında haber
yayınlanmıştır (Barışa Kurşun, 2015: 1). Haber başlığı kısa ve basit
tutulmuştur. Haber başlığında ‘Barışa kurşun’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
3. “Akdoğan’dan katliam tehdidi” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinin Cizre’de ki olaylar ile ilgili yaptıkları
görüşmenin detayına yer verilmiştir (Akdoğan’dan Katliam Tehdidi, 2015:
1). Haber başlığı kısa ve basit cümleler ile kurulmuştur. Haberde ana vurgu
‘tehdidi’ kelimesi üzerine yapılmıştır. Haberin içeriğinde Yalçın Akdoğan
olumsuzlaştırıldığından haberin edilgen cümle yapısı ile kaleme alındığı
tespit edilmiştir.
4. “Müzakereye ciddi yaklaş, süreci hızlandır” başlıklı haberde Kandil’de KCK
yetkilileri ile görüşen İmralı heyetinin basına yaptıkları değerlendirmelere yer
verilmiştir (Müzakereye Ciddi Yaklaş Süreci Hızlandır, 2015: 9). Haber
başlığı uzun ve bileşik cümleler ile kurulmuştur. Haberin başlığında ana
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vurgu “müzakere(ye)” kelimesindedir. Haberde etken cümle

yapısı

kullanıldığı tespit edilmiştir.
5. “Polis

yasası

bugün

görüşülmeyecek”

başlıklı

haberde

TBMM’de

tartışılmayı bekleyen İç Güvenlik Paketi olarak bilinen yasal düzenlemelerin
görüşülmesinin ertelendiği bilgisine yer verilmiştir (Polis Yasası Bugün
Görüşülmeyecek 2015: 7). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haber
etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır.
6. 10 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
7. 11 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın amaç müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “Otoriteleşme, demokratikleş!” başlıklı haberde Kandil’de KCK yetkilileri ile
görüşen HDP heyetinin yaptıkları açıklamalara yer verilmiştir (Otoriteleşme
Demokratikleş, 2015: 1). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberin
başlığında ‘otoriteleşme, demokratikleş’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
10. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik aşamada” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12. 23 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Bülent Arınç’ın Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor” açıklaması ile
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ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
13. “10 madde konsensüs olursa çağrı yapılır” başlıklı haberde Selahattin
Demirtaş’ın Dolmabahçe’de ilan edilen çözüm süreci ile ilgili 10 maddelik
adımın değerlendirmesi ile “Güvenlik Paketi” yasa tasarısı hakkında ki
değerlendirmelerine yer verilmiştir (10 Madde Konsensüs Olursa Çağrı
Yapılır, 2015: 1). Haberde ana vurgu

‘çağrı (yapılır)’ fiilindedir. Haber

başlığı uzun ve bileşik cümleler ile kaleme alınmıştır.
14. “10 ilke çağrısı” başlıklı haberde HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın Dolmabahçe’deki başbakanlık ofisinde yaptıkları görüşmeye yer
verilmiştir (10 İlke Çağrısı, 2015: 1). Haber kısa ve basit cümleler ile
kurulmuştur. Haberin başlığında ‘10 ilke çağrısı’ kelime öbeği kullanılmıştır.
15. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi dönemeç,
PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir.

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile
ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“ABD Dışişleri Sözcülüğünün, Silah bırakma çağrısını destekliyoruz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Tarihi fırsatı kaçırma” başlıklı haberde İmralı heyeti ile görüşen KCK’nın
çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın, Hükümete sunduğu 10
maddelik yol haritasını değerlendirdikleri habere yer verilmiştir (Tarihi
Fırsatı Kaçırma, 2015: 1). Başlık kısa ve basit tutulmuştur. Haber başlığında
ana vurgu ‘kaçır(ma)’ fiilindedir.
19. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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20. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah bırakma meselesi sözde kalmaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. 17 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Nevruz öncesi son İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015])
22. “Yalçın Akdoğan sınır tanımıyor” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın çözüm süreci içerisinde görev alacak olan izleme
komitesi ile ilgili açıklamalarına yer verilmiştir (Yalçın Akdoğan Sınır
Tanımıyor, 2015:8). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberin
içeriğinde Yalçın Akdoğan olumsuzlaştırılmıştır. Haberin sunumunda edilgen
cümle yapısı kullanılmıştır.
23. 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın;

Nevruz

yeni

dönemin

başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda dünya halkları ve devletlerine
tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın çözüm
süreci açısından bir dönüm noktası olabilecek 2015 Newruz açıklamasına yer
verilmiştir (Demokrasi Zamanı, 2015: 1). Haber başlığı uzun ve bileşik
cümleler ile kurulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır.
Haber,

inisiyatifi

şekillendirilmiştir.

elinde

tutan

Öcalan’ın

açıklamaları

çerçevesinde
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27. “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın 2015
Newroz Kutlamalarında gönderdiği mesajda değindiği “Eşme ruhu” olarak
tabir edilen ve TSK ile PYD’nin işbirliği yaptığını anlatan açıklamaları ile
ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının bu açıklamaları reddettiği bir habere
yer yerilmiştir (Ruh Genelkurmayı Rahatsız Etti, 2015: 8). Haber başlığı kısa
ve basit tutulmuştur. Haberin içeriğinde ‘Genelkurmay’ olumsuzlaştırılarak
sunulduğundan

haberin

edilgen

cümle

yapısı

ile

kaleme

alındığı

değerlendirilmektedir.
28. 27 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Sırrı Süreyya Önder’in; artık siyasetle görüşüyoruz” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30. “AKP’den kanlı provokasyon” başlıklı haberde TSK’nın, Agiri Diyadin’e
bağlı Tendürek Dağındaki HDP etkinliğine saldırdığına dair haber
yayınlanmıştır (AKP’den Kanlı Provokasyon, 2015: 1). Haber başlığı kısa ve
basit tutulmuştur. Haber başlığında ana aktör AKP’dir. Haber de edilgen
cümle yapısına yer verilmiştir.
31. 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun; Ağrı olayları açıklaması” açıklaması ile
ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “MGK’dan alıntı gibi bölüm” başlıklı haberde AK Partinin seçim
beyannamesine çözüm sürecini dahil etmesi konu edilmiştir

(MGK’den

Alıntı Gibi Bölüm, 2015: 7). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberin
sunumunda edilgen cümle yapısı kullanılmıştır.
33. 22 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Çözüm Süreci” açıklaması ile
ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

(Kürt
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34. “AKP’nin seçimi savaş” başlıklı haberde HDP Grup başkanvekili ve İmralı
Heyeti üyesi İdris Baluken ile İmralı heyeti üyesi Hatip Dicle’nin
açıklamalarına yer verilmiştir (AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1). Haber başlığı
kısa ve basit tutulmuştur. Haber edilgen cümle yapısı ile kaleme alınarak
AKP olumsuzlaştırılmıştır.
35. “Erdoğan düştü düşecek” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürt
sorunu ile ilgili değişik zamanlarda yaptığı açıklamalara yer verilerek
Erdoğan’ın barış ve Kürt karşıtı bir siyasetçi olduğu izlenimi uyandıracak bir
haber yayınlanmıştır (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1). Haber başlığı kısa ve
basit

tutulmuştur.

Haberin

içeriğinde

Cumhurbaşkanı

Erdoğan

olumsuzlaştırılmıştır. Haber edilgen cümle yapısı ile kurulmuştur.
36. “AKP cenaze istiyor” başlıklı haberde HSP Karargah Komutanı Murat
Karayılan’ın kritik açıklamalarına yer verilmiştir (AKP Cenaze İstiyor, 2015:
1). Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberde AKP olumsuzlaştırılarak
sunulmuştur. Haber edilgen cümle yapısı ile kaleme alınmıştır.
37. “Süreç tecrit altında” başlıklı haberde İmralı Heyetinden İdris Baluken’in
Kadil’de KCK yetkilileri ile yaptığı görüşme ile ilgili açıklamalarına yer
verilmiştir (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1). Haber başlığı kısa ve basit
tutulmuştur. Haber de ana vurgu ‘süreç’ kelimesine yapılmıştır. Haber etken
cümle yapısı ile kaleme alınmıştır.
38. “Ya barış, ya savaş” başlıklı haberde PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat
Karayılan’ın yaklaşmakta olan seçimler ile ilgili olarak değerlendirmelerine
yer verilmiştir (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1). Haber başlığı kısa ve basit
tutulmuştur. Haberin başlığında ‘Ya barış, ya savaş’ sözcük öbeği
kullanılmıştır.
39. “Kimin gözden geçireceği belli olmaz” başlıklı haberde Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun İmralı-HDP-Kandil arasında zikzaklar var açıklamasına yer
verilmiştir (Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015: 11). Haber başlığı
uzun ve bileşik cümleler ile kurulmuştur. Haber de ana vurgu ‘olmaz’ fiiline
yapılmıştır.
40. 2 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın açıklaması” ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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4.3.3.b.

Sözcük Seçimleri

Sözcük seçimleri söylem analizinin önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır.
Muhabirin ya da gazetenin dünya görüşünü yansıtan kelime tercihleri, haber
söyleminin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Kimi zaman aynı kişi veya grup farklı
gazetelerde terörist ya da özgürlük savaşçısı olarak tanımlanabilmektedir. Bir
semboller bütünü olan dil; anlam, anlatım ile okuyucu arasında müzakereci bir süreç
olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, sözcükler anlamın oluşmasında bir gösterge
konumuna geçmektedir. Haber metninin oluşumunda kullanılan sözcükler çoğu
zaman okuyucu açısından yönlendirici özelliğe sahip olmaktadır (İşkar, 2014: 139).
Özgür Gündem Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan sözcük seçimleri:
1. “2013’ü heba etmeyin” başlıklı haberde, 2013 yılının, çözüm yılı olması
çağrısı haber olarak yayınlanmıştır

(2013’ü Heba Etmeyin, 2013: 1).

Haberin içeriğinde PKK ile Türkiye Cumhuriyeti arasında geçen 30 yıllık
süreç ‘direniş’ olarak nitelendirilmiştir. Abdullah Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’
diye bahsedilmiştir. Abdullah Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak ‘İmralı’
kelimesi Öcalan’ı ifade etmek için kullanılmıştır. Abdullah Öcalan
Liderliğinde

ile

devam

eden

gelişmeler

‘Kürt

hareketi’

olarak

isimlendirilmiştir.
2. “Kürt siyasetçiler Öcalan’la görüştü” başlıklı haberde, DTK Eşbaşkanı
Ahmet Türk ile BDP Milletvekili Ayla Aka’ın İmralı’da Abdullah Öcalan’la
görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Kürt Siyasetçiler Öcalan’la Görüştü,
2013: 1). Haberin içeriğinde BDP ve DTK çatısı altında siyaset yapan
siyasetçiler ‘Kürt siyasetçiler’ diye ifade edilmiştir. Abdullah Öcalan ‘PKK
Lideri’ olarak tanımlanmıştır.
3. “Çözüme Suikast” başlıklı haberde, PKK’nın kurucularından Sakine
Cansız’ın da içinde olduğu 3 Kürt kadınının Paris’te suikasta uğraması haber
olarak yayınlanmıştır (Çözüme Suikast, 2013: 1). Haberin içeriğinde
suikastın ‘Kürt halkına’ yapıldığı ifadeleri kullanılmıştır. Sakine Cansız
‘PKK kurucusu’ olarak nitelendirilmiştir. Çözüm süreci ‘Kürt sorunu’ olarak
isimlendirilmiştir. Türk hükümeti ile ilgili olarak metafor kullanılarak
Hükümet ‘Ankara’ olarak anılmıştır.
4. “Güneşe uğurluyoruz” başlıklı haberde, Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla
Şaylemez’in cenaze töreni ve bu törenle birlikte çözüm sürecine yönelik
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açıklamalar haber olarak yayınlanmıştır (Güneşe Uğurluyoruz, 2013: 1).
Haberin içeriğinde Sakine Cansız ‘Kürt ve Kadın özgürlüğü mücadelesi
veren’ kişi olarak ifade edilmiştir. Diyarbakır’ın Kürtçe ismi olan ‘Amed’
kelimesi ile isimlendirildiği görülmüştür. Öldürülen her üç kadın için ‘üç
kadın siyasetçi’ ifadesi kullanılmıştır.
5. “Çözüm için hemen ziyaret serbestisi” başlıklı haberde,

Hrant’ı anma

törenleri için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü düşünür Noam Chomshy’in
çözüm süreci hakkında ki görüşleri haber olarak yayınlanmıştır (Çözüm İçin
Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013: 1). Haberin içeriğinde çözüm süreci ile ilgili
olarak ‘Kürt sorunu’ ifadesi kullanılmıştır. Abdullah Öcalan’ın tutukluluğu
esaret

olarak

ifade

edilmiştir.

Abdullah

Öcalan

‘Mandela’

ile

benzeştirilmiştir. “Meclis’te CHP ve MHP ırkçı bloku” başlıklı haberde,
Anadilde savunma hakkı” yasası ile ilgili TBMM’sinde ki görüşmeler haber
olarak sunulmuştur (Meclis’te CHP Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1). Haberin
içeriğinde MHP ve CHP ‘ırkçı’ olarak ifade edilmiştir.
6. “Yol haritası bekliyoruz” başlıklı haberde, KCK Yürütme Konseyi Başkanı
Karayılan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Yol Haritası
Bekliyoruz, 2013: 1). Haberin içeriğinde Murat Karayılan ‘KCK Yürütme
Konseyi Başkanı’ olarak lanse edilmiştir. Abdullah Öcalan ‘PKK Lideri,
Önderlik’ kelimeleri ile ifade edilmiştir.
7. “Devlet seyretti” başlıklı haberde, Halkların Demokratik Kongresi Heyetinin
Sinop’ta uğradığı saldırı haber olarak yayınlanmıştır (Devlet Seyretti, 2013:
1). Haberin içeriğinde HDK heyetine saldıranlar ‘ırkçı’ olarak ifade
edilmiştir. Olaylara müdahale etmeyen Jandarma ‘çanak tuttu’ ifadeleri ile
sunulmuştur.
8.

“Savaşa karşı Lice kalkanı” başlıklı haberde, Lice’de TSK’nın başlattığı
askeri operasyonun halk tarafından engellenmesi haber olarak yayınlanmıştır
(Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1). Haberin içeriğinde Diyarbakır, Kürtçe
ismi

‘Amed’

ile

ifade

edilmiştir.

Asker,

‘savaş

yanlısı’

olarak

nitelendirilmiştir.
9. “Tarihi bir süreç” başlıklı haberde, İmralı adasında tutuklu bulunan Abdullah
Öcalan ile BDP milletvekili Önder, Buldan ve Tan’ın görüşmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Tarihi Bir Süreç, 2013: 1). Haberin içeriğinde Abdullah
Öcalan PKK Lideri olarak ifade edilmiştir ayrıca Abdullah Öcalan’dan ‘Sayın
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Öcalan’ diye bahsedilmiştir. PKK’nın elinde tuttuğu kişiler ‘tutsak’ olarak
değerlendirilmiştir.
10. “Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Çözümü asla zora sokmayız” başlıklı haberde,
İmralı’da Abdullah Öcalan İle BDP heyeti arasında geçen görüşme notlarının
basına sızdırılması ile ilgili, Selahattin Demirtaş’ın açılamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Demirtaş Erdoğan’a Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız,
2013: 1). Haberin içeriğinde Irak Kürt Bölgesi ‘Federe Kürdistan’ diye ifade
edilmiştir. Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ı ‘Sayın Başbakan’ diye
ifade etmiştir.
11. “Eski askerler serbest: İşte samimiyet” başlıklı haberde, PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine esir askerlerin, serbest bırakılması haber
olarak yayınlanmıştır (Eski Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1).
Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ‘PKK Lideri’ olarak ifade edilmiştir.
PKK, ‘Kürt tarafı’ olarak anılmıştır. PKK’nın elinde tuttuğu eski askerler
‘esir’ olarak nitelendirilmiştir.
12. “Öcalan: Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte”

başlıklı haberde, BDP

Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaptıkları
görüşmeler ile ilgili açıklaması haber olarak yayınlanmıştır (Öcalan
Hazırlayacağım Bildiri Tarihi Nitelikte, 2013: 1). Haberin içeriğinde
Abdullah Öcalan ‘PKK Lideri’ olarak ifade edilmiştir. Çözüm süreci ile ilgili
olarak ‘tüm Türkiye’nin demokratikleşme süreci’ kavramı kullanılmıştır.
Nevruz bayramı, Kürtçe yazım şekli olan ‘Newroz’ kelimesi ile
kullanılmıştır.
13. “Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem
başladı” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın Nevruz açıklamaları haber
olarak yayınlanmıştır (Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi
Yeni Bir Dönem Başladı, 2013:1). Haberin içeriğinde Nevruz kelimesi
Kürtçe yazımı şekli olan ‘Newroz’ kelimesi olarak kullanılmıştır. Abdullah
Öcalan’dan ‘PKK Lideri’ diye söz edilmiştir. Yeni dönem ‘silah değil, siyaset
dönemi’ olarak tanımlanmıştır.
14. “KCK’dan ateşkes” başlıklı haberde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 21
Mart 2015 Newroz kutlamasında yaptığı çağrıya PKK/KCK’nın verdiği
olumlu yaklaşım haber yapılmıştır (KCK’den Ateşkes, 2013: 1). Haberin
içeriğinde Abdullah Öcalan ‘Önder Apo’ olarak nitelendirilmiştir. Murat
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Karayılan ‘KCK Yürütme Konseyi Başkanı’ olarak sunulmuştur. Diyarbakır,
Kürtçe ismi olan ‘Amed’ kelimesi ile anılmıştır.
15. “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur!” başlıklı haberde, PKK
Lideri Abdullah Öcalan’ın 64. doğum günü kutlamaları ile ilgili haber
yapılmıştır (Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1).
Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan’ın doğum günü ile ilgili ‘Kürt halkının
doğuşu’ ifadeleri kullanılmıştır. Haberde kullanılan şehir isimleri Kürtçe
kelimelerle ifade edilmiştir.

“Akil İnsanlar Toplanıyor” (Akil İnsanlar

Toplanıyor, 2013: 1), “Arınç: Akil İnsanlar Heyeti oluşturuldu” (Arınç Akil
İnsanlar Heyeti Oluşturuldu, 2013: 7), “BDP Heyeti İmralı’daydı” (BDP
Heyeti İmralı’daydı, 2013: 7) başlıklı haberde, BDP heyetinin İmralı’ya
yapığı ziyaret ile ilgili haber yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde, Abdullah
Öcalan ile ilgili olarak metafor kullanılarak Öcalan ‘İmralı’ diye anılmıştır.
16. “Barışa anayasal güvence” başlıklı haberde, BDP Eşbaşkanı Gülten
Kışanak’ın “Meclis Çözüm Süreci Komisyonu açıklamaları” haber olarak
yayınlanmıştır (Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9). Haberin içeriğinde
çözüm sürecindeki demokratik düzenlemeler

‘yeni anayasa çalışmaları’

olarak nitelendirilmiştir.
17. “Meclis’te çözüm karşıtı provokasyon” başlıklı haberde, Adalet Bakanı
Sadullah Ergin’in açıklamaları ve TBMM’nin 4. Yargı Paketi ile ilgili
tartışmaları

haber

olarak

yayınlanmıştır

(Mecliste

Çözüm

Karşıtı

Provokasyon, 2013: 9). Haberin içeriğinde CHP ve MHP ‘çözüm karşıtı’
olarak nitelendirilmiştir. KCK tutukluları ‘Kürt siyasetçiler’ olarak
tanımlanmıştır.
18. “Daha umutluyum” başlıklı haberde, BDP’li Sırrı Süreyya Önder tarafından
okunarak iletilen Abdullah Öcalan’ın mesajı haber olarak yayınlanmıştır
(Daha Umutluyum, 2013: 1). Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’dan ‘Sayın
Öcalan’ diye bahsedilmiştir. Abdullah Öcalan ‘PKK Lideri’ olarak takdim
edilmiştir. Türkiye de yaşayanları ifade etmek için ‘Türkiye halkı’ ifadesi
kullanılmıştır.
19. “KCK’dan tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” başlıklı
haberde, KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat

Karayılan tarafından

yapılan açıklama haber olarak yayınlanmıştır (KCK’dan Tarihi Çağrı
Demokratik Kurtuluş İçin Görev Başına, 2013:1). Haberin içeriğinde,
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Abdullah Öcalan için ‘Önder Apo’ ifadesi kullanılarak Öcalan PKK Lideri
olarak

gösterilmiştir.

Çözüm

süreci

‘demokratik

kurtuluş’

diye

tanımlanmıştır. Türkiye içerisinde silahlı eylem yapan PKK unsurları ‘gerilla’
olarak adlandırılmıştır.
20. “Gerilla çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği zamanı” başlıklı haberde,
Abdullah Öcalan’ın Amed Newruz’un da ki çağrısı üzerine Türkiye dışına
çekileceğini açıklayan PKK/KCK’nın çekilmeye başladığı duyurulmaktadır
(Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1). Haberin
içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘PKK Lideri’ olarak gösterilmiştir. PKK’nın
Türkiye’den çekilmeye başlayan silahlı unsurları ‘gerilla’ diye ifade
edilmiştir. Çözüm süreci ‘demokratik çözüm süreci’ olarak tanımlanmıştır.
Diyarbakır için ‘Amed’ kelimesi kullanılarak Nevruz Kürtçe yazılışı olan
‘Newroz’ diye kaleme alınmıştır.
21. “Öcalan direnişi selamlıyorum” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın İmralı
adasında altıncı kez BDP heyeti ile görüştüğü haber olarak yayınlanmıştır
(Öcalan Direnişi Selamlıyorum, 2013: 1). Haberin içeriğinde, Abdullah
Öcalan ‘PKK Lideri’ olarak ifade edilmiştir. Gezi Parkında yaşanan olaylar
‘Gezi Parkı Direnişi’ olarak ifade edilmiştir.
22. “İkinci aşama başladı” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın İmralı adasında
yedinci kez BDP heyeti ile görüştüğüne haber olarak yer verilmiştir (İkinci
Aşama Başladı, 2013: 9). Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘PKK Lideri’
olarak ifade edilmiştir.
23. “Akil İnsanlar: Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” başlıklı
haberde, Akil İnsanlar Heyetinin Başbakan Erdoğan’a hazırladıkları raporu
sunmaları konu edilmiştir (Akil İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse
Demokratik Reform, 2013:1). Haberin içeriğinde, Akil İnsanlar Heyetinin
raporu ‘demokratik reform’ olarak ifade edilmiştir.
24. “Sürece asker kurşunu” başlıklı haberde, Lice ilçesinde yapımı süren karakol
inşaatının protestosu esnasında, asker tarafından açılan ateşte bir kişinin
öldüğü ve yaralıların olduğuna ilişkin haber yayınlanmıştır (Sürece Asker
Kurşunu, 2013: 1). Haberin içeriğinde, karakol inşaatı için eylem yapanlar
‘barış ve çözüm için eylem yapan halk’ olarak ifade edilmiştir. Ateş ederek
ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren asker ‘saldırgan provokatör’ olarak
tanımlanmıştır.
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25. Çözüm Sürecine etki eden gelişmeler arasında olan “Kandil’de İkinci Aşama
Zirvesi” ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “KCK yeniden yapılandı: Demokratik Kurtuluş Kongresi” başlıklı haberde,
Kongra Gel: 9. Genel Kurulunu ve Demokratik Kurtuluş hamlesine ilişkin
önemli siyasi kararlarla ilgili haberler ve KCK sisteminin yeniden
yapılandırılması hakkındaki gelişmeler haber olarak yayınlanmıştır (KCK
Yeniden Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1). Haberin
içeriğinde, Kongra Gel: 9. Genel Kurul Kongresi ‘demokratik kurtuluş
kongresi’ olarak ifade edilmiştir. Abdullah Öcalan ‘KCK Genel Başkanı’
olarak ifade edilmiştir. Abdullah Öcalan ‘Önder Apo’ diye isimlendirilmiştir.
27. “Öcalan’dan mesaj var: Hükümet Hızlanmalı” başlıklı haberde, 8. İmralı
görüşmeleri ile ilgili Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer verilmiştir
(Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1). Haberin içeriğinde,
Abdullah Öcalan ‘KCK Genel Başkanı’ olarak ifade edilmiştir.
28. “Dört parça tek çatı: Hedef herkese demokrasi” başlıklı haberde, Kürt Ulusal
Kongresi’nin yapılabilmesi için Irak’ta yapılan ön toplantı ile ilgili bilgilere
yer verilmektedir (Dört Parça Tek Çatı Hedef Herkese Demokrasi, 2013: 1).
Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘KCK Genel Başkanı’ olarak ifade
edilmiştir. Dört ülke toprağında yer alan ve Kürtlerin yoğun yaşadığı yerler
‘Kürdistan’ olarak ifade edilmiştir.
29. “Stratejik rolüme uygun davranın!” başlıklı haberde, İmralı’da Abdullah
Öcalan ile 9. kez görüşen BDP heyetinin açıklamalarına haber olarak yer
verilmiştir (Stratejik Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1). Haberin içeriğinde,
Abdullah Öcalan ‘KCK Genel Başkanı’ olarak ifade edilmiştir. Hükümet ile
ilgili olarak ‘devlet tarafı’ terimi kullanılmıştır. Hükümetin hazırladığı tek
taraflı çözüm paketi ‘antidemokratik paket’ olarak değerlendirilmiştir.
30. “Durdurma AKP eseri!” başlıklı haberde, KCK’nın Türkiye topraklarından
geri çekilme sürecini durdurması ile ilgili gelişme haber olarak yayınlanmıştır
(Durdurma AKP Eseri, 2013: 1). Haberin içeriğinde, PKK’nın Türkiye’de
bulunan silahlı unsurları ‘gerilla’ olarak tanımlanmıştır. Abdullah Öcalan ile
ilgili olarak ‘Önder Apo’ ifadesi kullanılmıştır. Türkiye tarafını temsilen
‘AKP’ kelimesi tercih edilmiştir. çözüm süreci ‘Önder Apo’nun projesi’
olarak ifade edilmiştir.
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31. “Anlamlı bir müzakere” başlıklı haberde, KCK Genel Başkanı Abdullah
Öcalan’ın mesajını, BDP heyeti ile duyurduğundan söz edilmektedir (Anlamlı
Bir Müzakere, 2013: 1). Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘KCK Genel
Başkanı’ olarak ifade edilmiştir.
32. “KCK Önderi Öcalan: Anlamlı müzakereye geçilmeli” başlıklı haberde, KCK
Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajı BDP heyetinden İdris Baluken ve
Pervin Buldan tarafından aktarılmıştır (KCK Önderi Öcalan Anlamlı
Müzakereye Geçilmeli, 2013:1). Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘KCK
Genel Başkanı’ olarak ifade edilmiştir.
33. “İşte gerçek alternatif” başlıklı haberde, Halkaların Demokratik Partisi ‘HDP’
adı ile yeni bir siyasal partinin kurulduğu duyurulmaktadır. Haberin
içeriğinde, HDP ‘Türkiye partisi’ olarak sunulmuştur. Türkiye’de yaşayanlar
‘Türkiye halkları’ olarak ifade edilmiştir. Türkiye halkı ‘Anadolu ve
Mezopotamya halkları’ olarak isimlendirilmiştir.
34. “Türkiye Halklarının görevi!” başlıklı haberde, HDP milletvekili Sırrı
Süreyya Önder ve BDP milletvekili İdris Baluken, İmralı’da yaptıkları
toplantının ayrıntılarını Özgür Gündem Gazetesine anlattıkları görülmektedir
(Türkiye Halklarının Görevi, 2013: 1). Haberin içeriğinde,

Türkiye’de

yaşayanlar ‘Türkiye halkları’ olarak ifade edilmiştir.
35. “Söz yetmez” başlıklı haberde, Amed’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Mesut Barzani ve Şivan Perwer’in katıldığı etkinlik ile ilgili gelişmelere
haber olarak yer verilmiştir (Söz Yetmez, 2013: 1). Haberin içeriğinde, PKK
mensupları ile ilgili olarak metafor kullanılarak ‘dağdakiler’ ifadesi
kullanılmıştır. Diyarbakır, ‘Amed’ olarak isimlendirilmiştir.

Başbakan

Erdoğan ile Mesut Barzani’nin Diyarbakır ‘Amed’ buluşması ‘şov’ olarak
nitelendirilmiştir.

Abdullah Öcalan ‘çözüm sürecinin baş aktörü’ olarak

sunulmuştur. Kürtlerin çözüm süreci ile ilgili talepleri ‘öz yönetim’ olarak
belirtilmiştir.
36. “Kürdistan’a karşı birleştiler” başlıklı haberde, TBMM Bütçe Tasarısı ve
Plan Bütçe Komisyonu’nda geçen Kürdistan ifadesi ile ilgili tartışmalara
haber olarak yer verilmiştir (Kürdistan’a Karşı Birleştiler, 2013: 1). Haberin
içeriğinde, Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri ‘Kürdistan’
olarak ifade edilmiştir. AKP, MHP, CHP’nin mecliste ‘kirli ittifakta’ olduğu
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sunulmuştur. Başbakan Erdoğan ise ‘sözünü çiğneyen Erdoğan’ diye ifade
edilmiştir.
37. “Büyük özlem” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’a ait yıllar sonra ortaya
çıkan resimlere haber olarak yer yerilmiştir (Büyük Özlem, 2013: 1). Haberin
içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir.
Kürtlerin yaşadığı yer ile ilgili olarak ‘Kürdistan’ ifadesi kullanılmıştır.
Özgür Gündem Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan sözcük seçimleri:
1. “Darbe ateşini barış söndürür” başlıklı haberde, İmralı’da bulunan Abdullah
Öcalan’ın BDP-HDP heyeti ile 14. kez buluşması ardından Abdullah
Öcalan’ın ilettiği mesaja yer verilmiştir (Darbe Ateşini Barış Söndürür, 2014:
1). Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade
edilmiştir. Çözüm süreci ‘anti-darbeci’ kelimeleri ile ifade edilmiştir.
2. “Barzani’ye mektup” başlıklı haberde, İmralı’da Sırrı Süreyya Önder ve
Leyla Zana ile görüşen Abdullah Öcalan’ın Rojova ve Kürt ulusal
Kongresi’ne ilişkin Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili habere yer
verilmiştir (Barzani’ye Mektup, 2014: 1). Haberin içeriğinde, Abdullah
Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir.
3. “Beklemeyeceğiz, kendimiz inşa edeceğiz” başlıklı haberde, Amed
Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan BDP
Eşbaşkanı

Selahattin

Demirtaş’ın

açıklamalarına

yer

verilmiştir

(Beklemeyeceğiz Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9). Haberin içeriğinde,
Diyarbakır, ‘Amed’ olarak isimlendirilmiştir. Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk
Önderi’ olarak ifade edilmiştir.

Kürtlerin seçimden sonra kendilerini

‘yerelden alacakları kararlar ile idare edecekleri’ belirtilmiştir.
4. “Çözüm, müzakere yasası” başlıklı haberde, Kürt Halk Önderi Öcalan ile
İmralı adasında BDP-HDP heyeti ile yapılan görüşmenin detayına yer
verilmiştir (Çözüm Müzakere Yasası, 2014: 1). Haberin içeriğinde, Abdullah
Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir. Hükümet tarafı ‘devlet
heyeti’ olarak isimlendirilmiştir. Diyarbakır, ‘Amed’ olarak anılmıştır.
Nevruz Kürtçe ifadesi ile ‘Newroz’ şeklinde yazılmıştır.
5. “Aman bırakma, dağa giderler” başlıklı haberde, Diyarbakır 2. Ağır Ceza
Mahkemesinin KCK davasında yargılanan tutuklular ile ilgili verdiği habere
yer verilmiştir (Aman Bırakma Dağa Giderler, 2014: 1). Haberin içeriğinde,
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Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iller ‘Kürdistan’ olarak ifade edilmiştir. KCK
tutukluları ‘Kürt siyasetçiler’ olarak anılmıştır. PKK’ya katılma ile ilgili
olarak metafor kullanılarak ‘dağa çıkabilirler’ kelimeleri kullanılmıştır. KCK
davasından tutuklu bulunan kişiler için ‘Kürt tutsaklar’ terimi de
kullanılmıştır.
6. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe Sözlük ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
7. “AHİM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı” başlıklı haberde, AHİM’in Abdullah
Öcalan ile ilgili verdiği karara haber olarak yer verilmiştir (AİHM Özgürlük
Öcalan’ın Hakkı, 2014: 1). Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk
Önderi’ olarak ifade edilmiştir. AHİM’in verdiği karar doğrultusunda
Abdullah Öcalan’ın ‘serbest kalması gerektiği’ vurgulanmıştır.
8. “Büyük barışa davet” başlıklı haberde, 21 Mart 2014 tarihinde Amed’de
düzenlenen Newroz kutlamaları ve Abdullah Öcalan’ın mesajına yer
verilmiştir (Büyük Barışa Davet, 2014: 1). Haberin içeriğinde, Abdullah
Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir. Türkiye de yaşayanlar
‘halklar’ kelimesi ile tanımlanmıştır. Diyarbakır, ‘Amed’ olarak anılmıştır.
Nevruz Kürtçe ifadesi ile ‘Newroz’ şeklinde yazılmıştır. Çözüm süreci,
‘Anadolu, Kürdistan ve Mezopotamya barışı’ olarak vurgulanmıştır.
9. “Teklifin süreçle alakası yok” başlıklı haberde, Hükümet’in MİT’i olağanüstü
yetkilerle donatan kanun teklifine ilişkin konuya BDP’li Hasip Kaplan’ın
koymuş olduğu tepki haber olarak yayınlanmıştır (Teklifin Süreçle Alakası
Yok, 2014: 9). Haberin içeriğinde, kanun teklifi ‘antidemokratik’ kelimesi ile
ifade edilmiştir.
10. “BDP, HDP’ye katıldı” başlıklı haberde, BDP ve HDP vekillerinin bir araya
gelerek BDP’nin, HDP’ye katılma kararı aldığı haber yapılmıştır (BDP
HDP’ye Katıldı, 2014:9). Haberin içeriğinde, HDP ‘Türkiye’nin tamamını
kapsayan siyasal parti’ olarak tanımlanmıştır. Çözüm süreci ‘Kürt sorunu’
olarak değerlendirilmiştir. Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade
edilmiştir.
11. “Kürt Halk Önderi Öcalan: Dönem karakter değişti, Ya çözüm, ya çatışma”
başlıklı haberde, İmralı’da Abdullah Öcalan ile 17. kez görüşen İmralı heyeti
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ile ilgili haber yayınlanmıştır (Ya çözüm Ya Çatışma, 2014: 1). Haberin
içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir.
Çözüm süreci ile ilgili olarak ‘ya çözüm, ya çatışma’ ifadeleri kullanılmıştır.
12. “Türkiye’yi değiştirecek bir hamle, BDP’nin seçilmişleri HDP’ye geçti:
Stratejik Büyüme” başlıklı haberde, BDP’li milletvekillerinin HDP’ye
katıldığı tören ile ilgili gelişmelere yer verilmiştir (Stratejik Büyüme, 2014:
1). Haberin içeriğinde, BDP’li vekiller ‘Kürdistan özgürlük mücadelesinin
taşıyıcıları’ olarak ifade edilmişlerdir. HDP, ‘Türkiye demokratik gücü’
olarak tanımlanmıştır. Türkiye de yaşayanlar ‘halklar’ kelimesi ile ifade
edilmiştir. Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan
insanları için ‘Kürdistan halkı’ ifadesi kullanılmıştır.
13. 20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. 28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
15. 1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın açıklamaları” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. “Öcalan’dan halklara Barış için kenetlenme çağrısı: Umudu büyütelim”
başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’la İmralı’da 18. kez görüşen HDP
heyetinden Sırrı Süreyya Önderin aktardığı bilgilere yer verilmiştir (Umudu
Büyütelim, 2014: 1). Haberin içeriğinde, Haberin içeriğinde, Abdullah
Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir.
17. “AKP güven vermiyor” başlıklı haberde, Hükümet kanadını temsilen
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın “Yeni Türkiye’nin açılan kilidi: Çözüm
Süreci Çalıştayında”

süreç ile ilgili ortaya koyduğu değerlendirmelerin

eleştirildiği haber olarak yayınlanmıştır (AKP Güven Vermiyor, 2014: 1).
Haberin içeriğinde, çözüm süreci ‘demokratik çözüm’ olarak tanımlanmıştır.
Türk tarafı ‘AKP hükümeti’ diye ifade edilmiştir. AKP, ‘güven vermiyor’
kelimeleri ile sunulmuştur. Diyarbakır, ‘Amed’ kelimesi ile anılmıştır.
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18. “Katliama karşı Serhıldan” başlıklı haberde, Lice’de gerçekleştirilen bir
eylem esnasında askerin açtığı ateş sonucu ölen Ramazan Baran ve Haci Baki
Akdemir’in cenazeleri ile ilgili habere yer verilmiştir (Katliama Karşı
Serhıldan, 2014: 1). Haberin içeriğinde, eylem yapanlar ‘barışçıl eylem
yapanlar’ diye ifade edilmiştir. Eylem yapanlara ateş etme emrini vereni ifade
etmek için ‘Erdoğan’ın emriyle kurşun sıkan asker’ kelimeleri ile
tanımlamıştır. Asker, ‘iki yurttaşı katletti’ kelimeleri ile sunulmuştur. Türkiye
toprakları ‘Türkiye ve Kürdistan’ olarak ifade edilmiştir. Halkın tepkisi
‘serhildan’ kelimesi ile izah edilmiştir. KCK, ‘Kürt halkının savunucusu’
olarak nitelendirilmiştir. AKP, ‘katliam arayan taraf’ olarak sunulmuştur.
19. “Dikkat uyarısı” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan ile 19. kez İmralı’da
konuşan HDP heyetinin Lice olayları ile ilgili Abdullah Öcalan’ın
aktardıklarına yer verilmiştir (Dikkat Uyarısı, 2014: 1). Haberin içeriğinde,
Lice olayları ‘katliam’ olarak nitelendirilmiştir.
20. 2 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması ile ilgili
habere Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. “Sürece şeffaflık” başlıklı haberde, Hükümetin hazırladığı Çözüm Süreci
Yasa Tasarısının yasalaştığından bahsedilmektedir (Sürece Şeffaflık Öcalan’a
Özgürlük, 2014: 9). Yasa tasarısı ‘şeffaflık’ olarak nitelendirilmiştir. PKK,
‘Kürt tarafı’ olarak izah edilmiştir.
22. 11 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasında tutuklu kalmadı” haberine Özgür Gündem Gazetesinde
yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23. 5 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “HDP grubunun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20. görüşmesine”
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız açık”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

519

25. 12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Barzan’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” başlıklı haberde, Başbakan Ahmet
Davutoğlu başkanlığında kurulan 62. Hükümetin, Hükümet programına
çözüm sürecini aldığı, haber olarak yayınlanmıştır (Yeni Türkiye’ye Kopya
Başbakan, 2014: 7). Haberin içeriğinde, Başbakan Davutoğlu ‘kopya
Başbakan’ olarak ifade edilmiştir.
27. “Mazaret kalesine sığınmayın” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın çözüm
süreci bağlamında İmralı heyeti ile yaptığı görüşmeleri ile ilgili mesajları
aktarılmıştır (Mazaret Kalesine Sığınmayın, 2014: 1). Haberin içeriğinde,
Abdullah Öcalan, ‘Öcalan’ olarak ifade edilmiştir.
28. “Çözüm zihne havale” başlıklı haberde, Başbakan Davutoğlu’nun Abdullah
Öcalan’ın süreç ile ilgili açıklamalarına karşı cevap olarak açıklama yaptığı
bilgisi aktarılmıştır (Çözüm Zihne Havale, 2014: 1). Haberin içeriğinde
çözüm süreci ile ilgili olarak hükümetin yol haritasının ‘zihinlerde
şekillendiği’ ifadeleri kullanılmıştır.
29. “AKP’den çözüme sabotaj; Kürtçe okullara mühür: Halk mühür tanımaz”
başlıklı haberde, Amed’de Kürtçe eğitim vermek için açılan okulların polis
tarafından mühürlenerek kapatıldığı anlatılmaktadır (Halk Mühür Tanımaz,
2014: 1). Haberin içeriğinde, Diyarbakır, ‘Amed’ olarak anılmıştır. AKP ve
Erdoğan, ‘Kürtçe okulları mühürleyen sabotajcı’ olarak ifade edilmiştir.
Polis, ‘okulları gaz ile basarak saldıran’ ifadeleri ile tanımlanmıştır. Kürtçe,
‘Kürtlerin ana dili olarak’ lanse edilmiştir. Okulların kapatılması ‘Kürt
halkına saldırı’ olarak nitelendirilmiştir.
30. 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin doğal müttefikidir” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Topyekün

direnişe!” başlıklı haberde, Suriye’de ki Kürt yerleşim yeri

Rojava’ya yönelik İşid saldırısına mani olmak için Abdullah Öcalan’ın vasisi
ve avukatı Mazlum Dinç aracılığı ile yapılan çağrıya yer verilmiştir
(Topyekün Direnişe, 2014: 1). Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt
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Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir. Suriye, Türkiye ve Irak’ta yaşayan tüm
Kürtler ‘Kürt halkı’ olarak tanımlanmıştır. çözüm süreci ‘Kürt sorunu’ olarak
nitelendirilmiştir.
32. “İşgal Tezkeresidir” başlıklı haberde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olası
bir durumda Türk Ordusunun Türkiye sırırları dışında kullanılmasına yönelik
AKP hükümetinin meclise getirdiği teskere Rojava’nın işgalini de
kapsayacak bir savaş planı olarak değerlendirilmiştir (İşgal Teskeresidir,
2014: 1). Haberin içeriğinde, tezkere, ‘işgal planı’ olarak nitelendirilmiştir.
Tezkerenin hedefi ‘Kürt halkı’ olarak izah edilmiştir.
33. “Eksik ve yetersiz adım”

başlıklı haberde, Hükümetin Bakanlar Kurulu

kararı ile yayınladığı Çözüm Süreci Kararnamesinden bahsedilmektedir
(Eksik ve Yetersiz Adım, 2014: 7). HDP tarafından yayınlanan bu kararname
yetersiz ve eksik bulunmuştur. Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt
Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir. Çözüm Süreci Kararnamesi, ‘eksik ve
yetersiz adım’ olarak nitelendirilmiştir.
34. “Kobane düşerse süreç biter” başlıklı haberde, İmralı’da Abdullah Öcalan ile
görüşen İmralı heyetinin Abdullah Öcalan’ın Kobane ile ilgili yaptığı çağrıyı
aktardığı görülmektedir (Kobane Düşerse Süreç Biter, 2014: 1). Haberin
içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir. HDP
heyeti ile ilgili metafor kullanılarak heyet ‘İmralı heyeti’ olarak
isimlendirilmiştir.
35. “Kobane’de katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” başlıklı
haberde, Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Kobane şehrine saldıran
İŞİD’e tepki olarak Kürt halkının topluca ayaklanmaya kalktığından
bahsedilmektedir (Her Sokak Kobane, 2014: 1). Haberin içeriğinde, Kobane
de yaşanan gelişmelere tepki olarak başlatılan olaylar ‘serhildan’ olarak
isimlendirilmiştir. Haberde kullanılan halk kelimesi ile ‘Kürt halkı’ ifade
edilmiştir. Kürtlerin yaşadığı tüp coğrafya ‘Kürdistan’ adı ile anılmıştır.
KCK, Kürt halkının ‘savunucusu’ olarak nitelendirilmiştir.
36. “Kürt düşmanlığından vazgeç!” başlıklı haberde KCK yetkililerinin,
Türkiye’de meydana gelen Kobani olayları vesilesi ile yaşanan sokak
olaylarına karşı devletin aldığı tedbirleri sert bir dilde eleştirdiği haber olarak
yayınlanmıştır (Kürt Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1). Haberin içeriğinde,
Kobane eylemlerine yapılan polis müdahalesi ‘devlet saldırısı’ olarak
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nitelendirilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ‘infaz talimatı’
olarak ifade edilmiştir. AKP, ‘Kürt düşmanı’ kelimeleri ile anılmıştır.
Yaşanan olaylar ile ilgili olarak metafor kullanılarak ‘90’lı yıllar’ ifadesi
kullanılmıştır.
37. “İyi polis, kötü polis” başlıklı haberde, Akil İnsanlar heyeti ile buluşan
Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili
değerlendirmelerine yer verilmiştir (İyi Polis Kötü Polis, 2014: 1). Haberin
içeriğinde, Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, “iyi polis, kötü
polis” olarak ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PYD’yi ‘terör
örgütü’ olarak tanımladığı tespit edilmiştir.
38. “İlk adım Kobane” başlıklı haberde, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın
çözüm süreci ile ilgili ılımlı mesajlarına yer verilmekle birlikte Kobane’de ki
gelişmeler sürecin bir parçası olarak yorumlanmıştır (İlk Adım Kobane,
2014: 1). Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak
ifade edilmiştir.
39. 25 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
40. “AKP bindiği dalı kesiyor” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çözüm süreci ile ilgili olarak
yaptığı değerlendirmelere yer verilmiştir (AKP Bindiği Dalı Kesiyor, 2014:
1). Haberin içeriğinde, AKP ‘çatışma istiyor’ ifadeleri ile tanımlanmıştır.
41. “1 Kasım’a çağrı” başlıklı haberde, HDK, DTK, HDP ve DBP de tüm halkı
Kobane için sokakta eylem yapmaya davet etmiştir (1 Kasım’a Çağrı, 2014:
1). Haberin içeriğinde, sokağa çıkma çağrısı ‘küresel çağrı’ olarak ifade
edilmiştir.
42. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
43. “Dilleriyle zehir saçıyorlar” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmelere yer
verilmiştir (Dilleri İle Zehir Saçıyorlar, 2014: 7). Haberin içeriğinde,
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Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları ‘terör dili’ olarak ifade
edilmiştir ayrıca Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları ‘dilleriyle zehir saçıyorlar’
kelimeleri ile değerlendirilmiştir.
44. “Hükümet esasa gelmeli” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak HDP heyeti ile yaptığı görüşmeye
yer verilmiştir (Hükümet Esasa Gelmeli, 2014: 1). Haberde HDP heyetinden
İdris Baluken’in de açıklamalarına yer verilmiştir. Haberin içeriğinde, HDP,
‘Kürt tarafı’ olarak sunulmuştur. Abdullah Öcalan ile ilgili olarak metafor
kullanılarak ‘İmralı’ kelimesine yer verilmiştir. Çözüm süreci ‘Kürt sorunu’
olarak nitelendirilmiştir.
45. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Davutoğlu’nun yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz
olamaz” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
46. “Hükümet herkesi dinlemeli” başlıklı haberde, HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş’ın, Çözüm Süreci İzleme Kurulu için görüşlerine yer verilerek süreç
içerisinde yer almayan ana muhalefet partisi CHP’nin de görüşlerinin
alınması gerektiği vurgulanmıştır (Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014: 7).
Haberin içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade
edilmiştir. CHP, ‘görüşleri alınması gerekilen taraf’ olarak lanse edilmiştir.
47. 29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına yeterince
anlatamadık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Öcalan’dan tarihi taslak” Ya çözüm ya kaos!” başlıklı haberde, İmralı’da
Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önderin
açıklamalarına yer verilmiştir (Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1). Haberin
içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir.
Çözüm süreci, ‘barış ve demokratik müzakere süreci’ olarak tanımlanmıştır.
49. “Taslak, hükümet ve Kandil’e sunulacak” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan
tarafından çözüm sürecin de müzakere aşamasına geçilmesi ile ilgili olarak
hazırlanan taslağın, Kandil ve Hükümet tarafına sunulacağından söz
etmektedir (Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak,

2014: 6). Haberin
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içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir. PKK
ile ilgili olarak metafor kullanılarak PKK ‘Kandil’ diye anılmıştır.
50. “Oyalanmaya İzin vermeyeceğiz” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetini oluşturan, HDP Grup Başkan Vekili İdris
Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve
DTP’den Hatip Dicle’nin Abdullah Öcalan tarafından hazırlanan ‘müzakere
taslağını’ değerlendirdiklerine
içeriğinde,

yönelik haber

yayınlanmıştır.

Haberin

HDP ve DTP’den oluşturulan görüşme heyeti metafor

kullanılarak ‘İmralı heyeti’ olarak anılmıştır. Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk
Önderi’ olarak ifade edilmiştir. Kürtlerin yaşadığı bölge ile ilgili olarak
‘Kürdistan bölgesi’ tabiri kullanılmıştır. Hükümet ‘çözüm sürecine bakışı
sorunlu’ kelimeleri ile tanımlanmıştır.
51. “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye Dokunma!” başlıklı haberde, Hükümet
tarafından hazırlanan İç Güvenlik paketi ile ilgili olarak Selahattin
Demirtaş’ın eleştirilerini değerlendiren Başbakan Davutoğlu’nun, Selahattin
Demirtaş’ı tehdit ettiği iddia edilerek HDP’nin Selahattin Demirtaş’a sahip
çıkacağı yönünde haber yapılmıştır (Demirtaş’a HDP’ye Sokağa Dokunma,
2014: 1). Haberin içeriğinde, Hükümetin, Demirtaşa karşı ‘özel savaş
hazırlığı içerisinde’ olduğu sunulmuştur. Davutoğlu’nun açıklamaları ‘kanlı
tehdit’ olarak ifade edilmiştir. Kürtleri temsilen ‘Kürt halkı’ ifadesi
kullanılmıştır. AKP, ‘infaz yasaları çıkaran parti’ olarak nitelendirilmiştir.
52. “Bu son şans” başlıklı haberde, KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın çözüm süreci
ile ilgili değerlendirmelerine yer verilmiştir (Bu Son Şans, 2014: 7). Haberin
içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk Önderi’ olarak ifade edilmiştir.
Çözüm süreci ile ilgili olarak ‘bu son şans’ vurgusu yapılmıştır.
53. 22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Ahmet Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
54. 25 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “İmralı heyeti KCK ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
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55. 28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak
istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
56. “Derin provokasyon” başlıklı haberde, Suriye’de Kobani ve Irak’ın Şengal
bölgelerinde ki çatışmalarda ölen YDG-H güçleri mensupları için kurulan
taziye çadırlarına tepki gösteren HÜDA-PAR partisi üyeleri ile taziyeye
katılanlar arasında çıkan çatışmada ölen kişiler için Cizir’de düzenlenen
tören ile ilgili habere yer verilmiştir (Derin Provokasyon, 2014: 1). Haberin
içeriğinde, Cizre ili, ‘Cizir’ olarak anılmıştır. Hüda-Par, ‘AKP destekli
saldırgan’ olarak sunulmuştur. Olaylarda ölenler ‘katledilen yurtseverler’
olarak tanımlanmıştır.
57. “Provokatörleri bulmak senin işin” başlıklı haberde, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun Cizre’de yaşanan olayları provokasyon olarak değerlendirdiği
açıklamaya yer verilmiştir (Provokatörleri Bulmak Senin İşin, 2014:6).
Haberin içeriğinde, Cizre ili, ‘Cizir’ olarak anılmıştır. Yaşanan olaylar ‘AKP
kaynaklı provokasyon’ diye ifade edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan sözcük seçimleri:
1. 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “Barışa kurşun” başlıklı haberde, Cizir’de meydana gelen olaylarda polisin
açtığı ateş sonucunda ölen 12 yaşında ki Nihat Kazanhan hakkında haber
yayınlanmıştır (Barışa Kurşun, 2015: 1). Haberin içeriğinde, Cizre ili, ‘Cizir’
olarak anılmıştır (Barışa Kurşun, 2015: 1). Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk
Önderi’ olarak ifade edilmiştir. Polis, ‘AKP polisi’ olarak nitelendirilmiştir.
Ölen Nihat Kazanhan ile ilgili olarak ‘katledildi’ ifadesi kullanılmıştır.
3. “Akdoğan’dan katliam tehdidi” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinin Cizre’de ki olaylar ile ilgili yaptıkları
görüşmenin detayına yer verilmiştir (Akdoğan’dan Katliam Tehdidi, 2015:
1). Haberin içeriğinde, Kürtler ‘Kürt halkı’ olarak ifade edilmiştir. Yalçın
Akdoğan ‘katliam tehdidi yapan kişi’ olarak sunulmuştur. Cizre ili, ‘Cizir’
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olarak anılmıştır. Cizir’de ki polis operasyonları ‘polis cinayetleri’ olarak
nitelendirilmiştir. PKK yönetimi ile ilgili olarak metafor kullanılarak PKK
yönetimi ‘Kandil’ olarak isimlendirilmiştir.
4. “Müzakereye ciddi yaklaş, süreci hızlandır” başlıklı haberde, Kandil’de KCK
yetkilileri ile görüşen İmralı heyetinin basına yaptıkları değerlendirmelere yer
verilmiştir (Müzakereye Ciddi Yaklaş Süreci Hızlandır, 2015: 9). Haberin
içeriğinde, PKK yönetimi ile ilgili olarak metafor kullanılarak PKK yönetimi
‘Kandil’ olarak isimlendirilmiştir. HDP heyeti ile ilgili kullanılan metaforda
HDP heyeti ‘İmralı olarak’ belirtilmiştir. Abdullah Öcalan ‘Kürt Halk
Önderi’ olarak ifade edilmiştir. Kürtler ‘Kürt halkı’ olarak ifade edilmiştir.
AKP hükümeti ile ilgili olarak ‘AKP süreci ciddiye almayan, süreci
sürüncemede bırakan’ taraf olarak tanımlanmıştır. Cizir’de yaşanan ölümler
‘çocuk infazı olarak’ sunulmuştur.
5. “Polis

yasası

bugün

görüşülmeyecek”

başlıklı

haberde,

TBMM’de

tartışılmayı bekleyen İç Güvenlik Paketi olarak bilinen yasal düzenlemelerin
görüşülmesinin ertelendiği bilgisine yer verilmiştir (Polis Yasası Bugün
Görüşülmeyecek 2015: 7). Haberin içeriğinde, İç güvenlik paketine itiraz
edenler ‘demokratik kamuoyu ve muhalefet’ diye ifade edilmiştir.
6. 10 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
7. 11 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın amaç müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “Otoriteleşme, demokratikleş!” başlıklı haberde, Kandil’de KCK yetkilileri
ile görüşen HDP heyetinin yaptıkları açıklamalara haber olarak yer verilmiştir
(Otoriteleşme Demokratikleş, 2015: 1). Haberin içeriğinde, AKP; ‘çözüm
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sürecini boşa çıkarmaya çalışan taraf’ olarak ifade edilmiştir. İç güvenlik
paketi, ‘infaz paketi’ olarak nitelendirilmiştir.
10. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik aşamada” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12. 23 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Bülent Arınç’ın Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor” açıklaması ile
ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
13. “10 madde konsensüs olursa çağrı yapılır” başlıklı haberde, Selahattin
Demirtaş’ın Dolmabahçe’de ilan edilen çözüm süreci ile ilgili 10 maddelik
adımın değerlendirmesi ile Güvenlik Paketi yasa tasarısı hakkında ki
değerlendirmelerine yer verilmiştir (10 Madde Konsensüs Olursa Çağrı
Yapılır, 2015: 1). Haberin içeriğinde, Öcalan, ‘tarihi çağrı yapan’kişi olarak
nitelendirilmiştir. AKP’li Yalçın Akdoğan ‘somut yanıt vermedi’ ifadeleri ile
sunulmuştur. HDP heyeti ile ilgili kullanılan metaforda HDP heyeti ‘İmralı
olarak’ belirtilmiştir.
14. “10 ilke çağrısı” başlıklı haberde, HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın Dolmabahçe’deki başbakanlık ofisinde yaptıkları
görüşmeye yer verilmiştir (10 İlke Çağrısı, 2015: 1). HDP heyeti ile ilgili
kullanılan metaforda HDP heyeti ‘İmralı heyeti’ olarak belirtilmiştir.
15. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi dönemeç,
PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir.

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile
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ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“ABD Dışişleri Sözcülüğünün, Silah bırakma çağrısını destekliyoruz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Tarihi fırsatı kaçırma” başlıklı haberde, İmralı heyeti ile görüşen KCK’nın
çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın, Hükümete sunduğu 10
maddelik yol haritasını değerlendirdikleri habere yer verilmiştir (Tarihi
Fırsatı Kaçırma, 2015: 1). Haberin içeriğinde, HDP heyeti ile ilgili kullanılan
metaforda HDP heyeti ‘İmralı olarak’ belirtilmiştir. PKK yönetimi ile ilgili
olarak metafor kullanılarak PKK yönetimi ‘Kandil’ olarak isimlendirilmiştir.
Abdullah Öcalan, ‘Önder Apo’ olarak isimlendirilmiştir. Türk tarafı, ‘AKP
devleti’ olarak nitelendirilmiştir.
19. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015])
20. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah bırakma meselesi sözde kalmaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. 17 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Nevruz öncesi son İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
22. “Yalçın Akdoğan sınır tanımıyor

başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı

Yalçın Akdoğan’ın çözüm süreci içerisinde görev alacak olan izleme
komitesi ile ilgili açıklamalarına yer verilmiştir (Yalçın Akdoğan Sınır
Tanımıyor, 2015:8). Haberin içeriğinde, Cemil Bayık ‘PKK kurucusu’ diye
nitelendirilmiştir. Yalçın Akdoğan, ‘hakaret yağdıran’ diye ifade edilmiştir. İç
Güvenlik Paketi, ‘infaz paketi’ olarak değerlendirilmiştir.
23. 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır” açıklaması
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ile ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın;

Nevruz

yeni

dönemin

başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda dünya halkları ve devletlerine
tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın
Çözüm süreci açısından bir dönüm noktası olabilecek 2015 Newruz
açıklamasına yer verilmiştir (Demokrasi Zamanı, 2015: 1) . Haberin
içeriğinde, Türkiye’de yaşayanlar, ‘ülkemiz halkları’ diye tanımlanmıştır.
PKK’nın mücadelesi ‘Türkiye Cumhuriyetine karşı yürüttüğü silahlı
mücadele’ olarak tarif edilmiştir. Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin
gerçekleştirdiği Şah-Fırat operasyonu ‘Eşme Ruhu’ olarak ifade edilmiştir.
27. “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın 2015
Newroz Kutlamalarında gönderdiği mesajda değindiği “Eşme ruhu” olarak
tabir edilen ve TSK ile PYD’nin işbirliği yaptığını anlatan açıklamaları ile
ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının bu açıklamaları reddettiği bir habere
yer verilmiştir (Ruh Genelkurmayı Rahatsız Etti, 2015: 8). Haberin
içeriğinde, Abdullah Öcalan ‘PKK Lideri’ diye anılmıştır. Nevruz kelimesi,
Kürtçe yazılışı ‘Newroz’ şeklinde kullanılmıştır. Eşme ruhu ile, ‘Şah Türbesi
operasyonu’ ifade edilmiştir.
28. 27 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Sırrı Süreyya Önder’in; artık siyasetle görüşüyoruz” açıklamasına Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
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30. “AKP’den kanlı provokasyon” başlıklı haberde, TSK’nın, Agiri Diyadin’e
bağlı Tendürek Dağındaki HDP etkinliğine saldırdığına dair haber
yayınlanmıştır (AKP’den Kanlı Provokasyon, 2015: 1). Haberde, AKP ‘kanlı
provokasyon’ tabiri ile ilişkilendirilmiştir ayrıca AKP, ‘süreci sabote eden
taraf’ olarak nitelendirilmiştir. Olaylarda ölen bir kişi ‘gerilla’ olarak
tanımlanmıştır. Asker ‘AKP’nin özel ordusu’ olarak tanımlanmıştır. Askerin
müdahalesi ‘TSK saldırısı’ diye kaleme alınmıştır. Ağrı ili, Kürtçe yazılımı
olan Agiri şeklinde yazılmıştır.
31. 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun; Ağrı olayları” açıklamasına Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.

[04.05.2015]).
32. “MGK’dan alıntı gibi bölüm” başlıklı haberde, AK Partinin seçim
beyannamesine çözüm sürecini dahil etmesi haber konusu edilmiştir
(MGK’den Alıntı Gibi Bölüm, 2015: 7). Haberin içeriğinde, Başbakan
Davutoğlu ‘komik durumda’ sözleri ile ifade edilmiştir. Beyanname ‘zoraki
beyanname’ olarak tanımlanmıştır.
33. 22 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Çözüm Süreci” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015])
34. “AKP’nin seçimi savaş” başlıklı haberde, HDP Grup başkanvekili ve İmralı
Heyeti üyesi İdris Baluken ile İmralı heyeti üyesi Hatip Dicle’nin
açıklamalarına yer verilmiştir (AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1). Haberin
içeriğinde, HDP ‘barışa doğru adım’, AKP, ‘savaşa doğru adım’ ifadeleri ile
tanımlanmıştır. AKP; ‘savaş hazırlığı yapıyor’ kelimeleri ile sunulmuştur.
Agiri ve Colenberg illeri Kürtçe isimleri ile yazılmıştır. Erdoğan ‘savaş
kışkırtıcılığı yapıyor’ kelimeleri ile birlikte sunulmuştur.
35. “Erdoğan düştü düşecek” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürt
sorunu ile ilgili değişik zamanlarda yaptığı açıklamalara yer verilerek
Erdoğan’ın barış ve Kürt karşıtı bir siyasetçi olduğu izlenimi uyandıracak bir
haber yayınlanmıştır (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1). Haberin içeriğinde,
Erdoğan, ‘süreci hançerleyen’ olarak ifade edilmiştir. Amed ve Elih illeri
Kürtçe isimleri ile kullanılmıştır.

530

36. “AKP cenaze istiyor” başlıklı haberde, Haberin içeriğinde HSP Karargah
Komutanı Murat Karayılan’ın kritik açıklamalarına yer verildi (AKP Cenaze
İstiyor, 2015: 1). Haberin içeriğinde PKK silahlı unsurları ‘gerilla’ olarak
ifade edilmiştir. Hükümet, ‘Türk tarafı ve AKP’ kelimeleri ile tanımlanmıştır.
37. “Süreç tecrit altında” başlıklı haberde, İmralı Heyetinden İdris Baluken’in
Kadil’de KCK yetkilileri ile yaptığı görüşme ile ilgili açıklamalarına yer
verilmiştir (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1). Haberin içeriğinde, AKP ‘ateşe
AKP benzini’ ifadeleri ile anılmıştır. AKP ‘savaş arayışında’ kelimeleri ile
sunulmuştur.
38. “Ya barış, ya savaş” başlıklı haberde, PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat
Karayılan’ın yaklaşmakta olan seçimler ile ilgili olarak değerlendirmelerine
yer verilmiştir (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1). Haberin içeriğinde seçim, ‘savaş
ya da barış seçimi’ olarak ifade edilmiştir. Kürtler, ‘Kürt halkı’ kelimeleri ile
anılmıştır.
39. “Kimin gözden geçireceği belli olmaz” başlıklı haberde, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun İmralı-HDP-Kandil arasında zikzaklar var açıklamasına yer
verilmiştir (Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015: 11). Davutoğlu
‘zikzak çizen’ diye ifade edilmiştir. Abdullah Öcalan ile ilgili metafor
kullanılarak ‘İmralı’ tabiri kullanılmıştır. PKK/KCK’yı ifade etmek için
kullanılan metaforda PKK/KCK’ya Kandil denmiştir. Abdullah Öcalan ‘Kürt
Halk Önderi’ olarak tanımlanmıştır.
40. 2 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın açıklaması” ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4.3.3.c.

Haberlerin Retoriği

Haber metninin ikna edici olması, haberlerin oluşturulması aşamasında temel
kaygıların başında gelmektedir. Haberin retoriği ile verilen bilginin nasıl söylendiği
kastedilmektedir. Metindeki retorik, okuyucunun neye yönlendirilmek istendiğini ve
neyin anlatılmaya çalışıldığını göstermektedir. Haber söylemlerinde inandırıcılığın
sağlanması için kullanılan bazı stratejiler mevcuttur. En çok başvurulan stratejilerin
bazıları; yakın görgü tanıklarının ifadelerinin kanıt olarak sunulması, resmi kurum
raporları ve uzman gibi güvenilir kaynakların kanıt olarak kullanılması, zaman,
olaylar ve sayılardır. Doğrudan alıntılar yapma, olayları yeni olduklarında bile
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tanıdık kılan, iyi bilinen durum modelleri içine koyma gibi teknikler haberin
doğruluğunu ve kesinliğini gösteren işaretler olup haberin inandırıcılığını sağlamakta
ve güçlendirmektedir (Demir, 2006:139).
Özgür Gündem Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan haberlerde haberlerin retoriği:
1. “2013’ü heba etmeyin” başlıklı haberde 2013 yılının çözüm yılı olması
çağrısı haber olarak yayınlanmıştır (2013’ü Heba Etmeyin, 2013: 1). Bu
haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, gazetenin Abdullah
Öcalan’ı olumlulaştırarak hükümeti çözüme yönelik çalışmaya davet ettiği
görülmektedir. Bu konuda ki Abdullah Öcalan’ın gayretlerini kamuoyuna
göstermek için haber başlığında zaman ifade eden sayı kullanılmıştır. Haberin
içeriğinde de “...kamuoyu 2012’yi heba eden hükümete bu yılı...” ifadeleri
kullanılarak sayı ile zaman kavramı kullanılmıştır. Haber de verilen bilgiler
Abdullah Öcalan’dan örtük alıntı yapılarak aktarılarak okuyucu Abdullah
Öcalan’a güvenmesi konusunda yönlendirilmektedir. 2013 yılı için çözüm
çağrısı yapan gazete haberle ilişkili olarak yüzlerce insanın zafer işareti
yaptığı bir resim kullanmıştır (Şekil 4.1.). Resmin orta yerinde kalabalık
arasında PKK’ya ait bayrak görünmektedir. Haberin içeriğinde ‘Kürtlerin’
çözüme istekli olduğu vurgusu öne çıkarılmaktadır. Kullanılan resim bu
haberi

destekler

mahiyette

seçilmiştir.

Resim

ve

haber

birlikte

değerlendirildiğinde Özgür Gündem Gazetesinin PKK’nın Kürtleri temsil
ettiği yaklaşımı içerisinde olduğu görülmektedir.
2. “Kürt Siyasetçiler Öcalan’la görüştü” başlıklı haberde DTK Eşbaşkanı Ahmet
Türk ile BDP Milletvekili Ayla Aka’ın İmralı’da

Abdullah Öcalan’la

görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Kürt Siyasetçiler Öcalan’la Görüştü,
2013: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Özgür
Gündem Gazetesinin haberin doğruluğunu teyit etme açısından “Hükümetin
İmralı ile görüşüyoruz” açıklamasına haberin içeriğinde yer vererek hükümeti
güvenilir kaynak olarak göstermiştir. DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün
açıklamaları örtük alıntı olarak aktarılmıştır. Nuçe TV’ye açıklamada bulunan
Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları da dolaylı alıntı yapılarak habere
eklenmiştir. Okuyucu Abdullah Öcalan ile resmi olarak bir görüşme sürecinin
başladığı yönünde inandırılmak istenmektedir. Görüşmenin içeriği ile ilgili
bilgi verilmezken bu haber ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın gençlik
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yıllarından kalma bir resmi haberle birlikte kullanılarak Abdullah Öcalan’ın
kişiliğine vurgu yapılmıştır (Şekil 4.2.).
3. “Çözüme Suikast” başlıklı haberde PKK’nın kurucularından Sakine Cansız’ın
da içinde olduğu 3 Kürt kadınının Paris’te suikasta uğraması haber olarak
yayınlanmıştır (Çözüme Suikast, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde,

öldürülen

kadınların

sayı

olarak

belirtilerek

vurgulandığı tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde KCK’nın açıklaması
doğrudan alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberde, devlet ile Öcalan arasında
görüşmelerin yapıldığı vurgusu yapılarak görüşme sürecinin ciddiyeti öne
çıkarılarak

devlet

güvenilir

kurum

olarak

gösterilmiştir.

Yaşanan

öldürülmeler ile ilgili olaya yer verilerek Sakine Cansız’ın PKK’nın
kurucularından olduğu belirtilmiştir. Bu haberde PKK’nın lehine sempati
yaratılmıştır. KCK’nın doğrudan açıklamalarında yaşanan olayın “Türk
gladyosu” tarafından yapıldığı bilgisi açıklanarak okuyucu Türk devletine
karşı yönlendirilmek istenmektedir. Haber ile ilgili olarak saldırıda ölen üç
kadının resimleri habere ek olarak yayınlanmıştır (Şekil 4.3.). Resimlerin bu
şekilde yayınlanması öldürülen kişilerin kimliklerine vurgu yapmaktadır.
4. “Güneşe uğurluyoruz” başlıklı haberde Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla
Şaylemez’in cenaze töreni ve bu törenle birlikte çözüm sürecine yönelik
açıklamalar haber olarak yayınlanmıştır (Güneşe Uğurluyoruz, 2013: 1).
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin gündeme uygun
olarak geçmiş tecrübeler dikkate alınarak örtük alıntı şeklinde kaleme alındığı
tespit edilmiştir. Haberin ana sunumunun dışında KCK’nın ve Selahattin
Demirtaş’ın açıklamaları da doğrudan alıntı yapılarak habere eklenmiştir.
Haberde

okuyucu

çözüm

sürecinin

gerekliliği

konusunda

yönlendirilmektedir. Haberin içeriğinde öne çıkan unsurların başında cenaze
töreninin gerçekleştiği Diyarbakır’dan Amed diye bahsedilmesidir. Bu
cenazelere sahip çıkılmasının çözüm süreci açısından sürece sahip çıkılması
yönünde yorumların öne çıktığı tespit edilmiştir. Haber ile birlikte kullanılan
resimde cenaze törenine katılan kalabalıkla ilgili bir kare kullanılmıştır (Şekil
4.4.). Kalabalığın taşıdığı afişlerde öldürülen üç kadının resimlerinin yanı sıra
Abdullah Öcalan’ın resimlerinin de olması dikkat çekicidir. Ayrıca resimde
öne çıkan bir diğer unsursa törene katılan kalabalığın PKK’nın sembol olarak
kullandığı sarı, kırmızı, yeşil renklerini barındıran kıyafetler giydikleridir. Bu
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haberin içeriğinde Fransız makamlarına faillerin bulunması için çağrı
yapıldığı görülmektedir. Bu çağrıyı destekler mahiyette resim üzerinde de
“Derhal katilleri bulun: Avrupa’nın dört bir yanında Kürtler katilleri
lanetleyerek, katil veya katilleri bir an önce bulup, yargı karşısına çıkarması
çağrısında bulunuyor” ifadesi kullanılmıştır.
5. “Çözüm için hemen ziyaret serbestisi” başlıklı haberde Hrant’ı anma törenleri
için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü düşünür Noam Chomshy’in çözüm süreci
hakkında ki görüşlerine yer verilmiştir (Çözüm İçin Hemen Ziyaret
Serbestisi, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Noam Chomshy’den doğrudan alıntı yapıldığı tespit edilmiştir. Haberde iyi
bilinen Hrand Dink cinayetine de yer verilerek Türkiye’de ki azınlıkların
sorunları ile Kürtlerin sorunları bütünleştirilmiştir. Abdullah Öcalan’ın
konumu kamuoyu nezdinde tartışmaya açılarak serbest kalabilmesi için
okuyucu yönlendirilmiştir. “Meclis’te CHP ve MHP ırkçı bloku” başlıklı
haberde ‘Anadilde savunma hakkı’ yasası ile ilgili TBMM’sinde ki
görüşmeler haber yapılmıştır (Meclis’te CHP Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1).
Kürt sorunu uluslar arası mecrada sıcak tutma girişimlerini aktif tutmaya
çalışan Kürt siyaseti açısından gazetenin yayınladığı “Çözüm için hemen
ziyaret serbestisi” başlıklı haber önemli bir örnektir. Haber ile birlikte, Noam
Chomshy’in anama törenin yapıldığı Boğaziçi Üniversitesinde Hrant Dink’in
eşi Rakel Dink ile birlikte çekilmiş resmi kullanılmıştır (Şekil 4.5.). Resmin
arka planında ise Hrant Dink’in fotoğrafı görülmektedir. Gazetenin çözüm
süreci açısından önemli olan bir diğer haberi ise “Meclis’te CHP ve MHP
ırkçı bloku” başlığı altında yayınlanmıştır. Bu haberin içeriği incelendiğinde
ana dilde savunma hakkı üzerinde hazırlanan yasa tasarısı ile ilgili mecliste
geçen konuşmalara ve tarafların tutumlarına değinilmiştir. MHP ve CHP’nin
yasaya karşı çıktığı, AKP’nin ise yasayı sulandırarak onay verdiği
savunulmaktadır. Bu haberle birlikte resim kullanılmamıştır (Şekil 4.5.).
6. “Yol haritası bekliyoruz” başlıklı haberde KCK Yürütme Konseyi Başkanı
Karayılan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Yol Haritası
Bekliyoruz, 2013:1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Murat Karayılan’ın “Önderliğimiz onların istediği gibi tek taraflı bir çağrı
değil, her iki tarafa çağrı anlamına gelen yeni bir yol haritası sunabilir”
ifadelerinin doğrudan alıntı yapılarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Haber de
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Murat Karayılan Kürt halkının güvendiği kişi olarak sunulmuştur. Haberin
sunumunda Abdullah Öcalan olumlulaştırılarak okuyucu Abdullah Öcalan’a
güvenilmesi konusunda bilgilendirilmektedir. KCK Yürütme Konseyi
Başkanı Karayılan’ın süreçle ilgili değerlendirmelerinin yer aldığı haberde
Murat Karayılan’ın PKK bayrağı önünde çekilmiş Peşmerge üniformalı resmi
kullanılmıştır (Şekil 4.6.). Sağ elini havaya kaldırıp sert bir ifade ile açıklama
yaptığı izlenimi veren resim haberin içeriği ile birlikte irdelendiğinde
KCK’nın aslında bu haber ile birlikte İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’a
mesaj ilettiği anlaşılmaktadır. Murat Karayılan’ın üniformalı resmi ile sahada
çarpışanlarının kendileri olduğunu Abdullah Öcalan’a hatırlattığı bu nedenle
yapılacak olan çağrının tek taraflı olmaması gerekti vurgusunun öne çıktığı
görülmektedir.
7. “Devlet seyretti” başlıklı haberde Halkların Demokratik Kongresi Heyetinin
Sinop’ta uğradığı saldırı haber olarak yayınlanmıştır (Devlet Seyretti, 2013:
1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Murat Karayılan’ın
ANF’ye yaptığı açıklamaların dolaylı olarak aktarıldığı, yaşanılan olayın da
detaylı bilgisinin verildiği tespit edilmiştir. Haberde polis ve jandarmanın
tutumu eleştirilerek geçmişte Kürt siyasetçilere karşı polisin takındığı tutum
hatırlatılmıştır. Böylece yaşanan bu yeni olay ile eski olaylar arasında durum
modelleri

kullanılarak

okuyucu

nezdinde

devlet

ve

AKP

olumsuzlaştırılmaktadır. Haberin içeriğinde çözüm sürecini, tüm Türkiye’de
anlatılabilme projesi olarak uygulamaya konulan barışçı girişime, ırkçıların
saldırdığına vurgu yapılarak, polis ve jandarmanın, yeterli tedbir almadığı öne
çıkarılmıştır. Haber ile birlikte kullanılan resimde kalabalık bir grubun
jandarmanın oluşturdu kalkanlı barikatı aşmaya çalışırken çekilmiş bir resmi
kullanılmıştır (Şekil 4.7.).
8. “Savaşa karşı Lice kalkanı” başlıklı haberde Lice’de TSK’nın başlattığı
askeri operasyonun halk tarafından engellenmesi haber olarak yayınlanmıştır
(Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde,

halkın

askerin

karşısına

geçtiği

olay

haberde

detaylandırılarak anlatılmıştır. Haber örtük alıntı yapılarak kaleme alınmıştır.
Haberin içeriğinde Kürt halkının askerin karşısına geçerek savaşa engel
olmaya çalışması bir barış eylemi olarak sunulmuştur. Askerin ise
operasyonu savaş olarak değerlendirdiği vurgulanarak, kamuoyu nezdinde
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olumsuzlaştırılmıştır. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde bir tepe üzerine
toplanmış kalabalık bir halk kitlesi görülmektedir (Şekil 4.8.). Halk kitlesinin
hemen önünde ise elinde silahı ile duran bir Türk askerinin olduğu göze
çarpmaktadır. Haber ile birlikte resim değerlendirildiğinde Türk askerinin
operasyon yapmasını halkın engellediği bilgisine ulaşılmaktadır. Bu resmi
destekler mahiyette “TSK’nin Lice kırsalında başlattığı operasyona Lice halkı
ikinci kez bedenlerini siper etti. Yurttaşların operasyonlara karşı canlı kalkan
olarak tepeleri tutmasının ardından operasyon durduruldu. Operasyon, kim
savaştan yana sorusunun yanıtı oldu” ifadesi kullanılmıştır.
9. “Tarihi bir süreç” başlıklı haberde İmralı adasında tutuklu bulunan Abdullah
Öcalan ile BDP milletvekili Önder, Buldan ve Tan’ın görüşmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Tarihi Bir Süreç, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın mesajının dolaylı olarak Pervin
Buldan’ın ağzından aktarıldığı tespit edilmiştir. Pervin Buldan’ın doğrudan
açıklamalarına da yer verilerek Abdullah Öcalan’a süreç konusunda
güvenilmesi gerektiği vurgusu öne çıkarılmıştır. Abdullah Öcalan’ın kısa bir
mesajını duyuran Buldan’ın açıklamalarına resim olarak Abdullah Öcalan’ın
tek kare fotoğrafı eklenmiştir (Şekil 4.9.). Peşmerge kıyafetleri içerisinde ki
bir resminin kullanıldığı bu karede Abdullah Öcalan’ın süreçte ki rolünün
‘belirleyici kişi’ olarak sunulduğu tespit edilmiştir.
10. “Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Çözümü asla zora sokmayız” başlıklı haberde
İmralı’da Abdullah Öcalan İle BDP heyeti arasında geçen görüşme notlarının
basına sızdırılması ile ilgili Selahattin Demirtaş’ın açılamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Demirtaş Erdoğan’a Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız,
2013: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Özgür
Gündem Gazetesinin Selahattin Demirtaş’ın “Sayın Başbakan şundan emin
olmalı biz parti olarak süreci zora sokacak bir tutum içerisinde asla olmayız”
ifadelerini kullanarak doğrudan alıntı yaptığı tespit edilmiştir. Haberde Kürt
tarafının süreci yıpratacak eylemlerden kaçınacağı mesajı verilerek hükümete
yönelik ılımlı kelimeler tercih edilmiştir. Haberin bu şekilde sunulmasında
Kürt tarafının kamuoyu nezdinde olumlu görünmek istediği anlaşılmaktadır.
Haberin içeriğinde “İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşen BDP heyetinin”
görüşme esnasında konuşulan notların basına sızmasını ardından yaşanan
gerginliğin aşılması için Selahattin Demirtaş’ın tansiyonu düşürücü
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açıklamalarına yer verilmiştir. Başbakan Erdoğan’a karşı çok saygılı bir ifade
ile

cevap

vererek

notların

BDP

tarafından

sızdırıldığı

iddialarını

reddedilmiştir. Selahattin Demirtaş’ın bu açıklamasını yaptığı yer Federe
Kürdistan olarak aktarılmıştır. Bahsedilen yerin Irak’ın Kuzeyi olduğu
haberin içeriğinden anlaşılmaktadır.

Bu haber ile birlikte Selahattin

Demirtaş’ın takım elbiseleri içerisinde küçük bir resmi yayınlanmıştır (Şekil
4.10.).
11. “Eski askerler serbest: İşte samimiyet” başlıklı haberde PKK Lideri Abdullah
Öcalan’ın çağrısı üzerine esir askerlerin, serbest bırakılması haber olarak
yayınlanmıştır (Eski Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, KCK’nın açıklamalarının örtük alıntı
yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberde BDP Milletvekili Adil Kurt’un
açıklamaları doğudan alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberin içeriğinde
askerlerin teslim edilmesine tanıklık eden BDP, İHD, Mazlumder, ve KDP
güvenilir kurum olarak sunulmuştur. Haberin sunumunda Kürt tarafının
sürecin ilerlemesi için samimi olduğu mesajı verilmektedir. KCK tarafından
bir tören ve imza karşılığı BDP heyetine teslim edilen esirler üzerinden
KCK’nın propaganda yaptığı ve karşı tarafa güçlü olduğu mesajı verdiği
anlaşılmaktadır. Bu mesajı destekler mahiyette gazete tarafından kullanılan
resimde esirlerin tek sıra halde dizildiği, KCK yetkililerinin bir masa
etrafında üniformalı ve silahlı oldukları tespit edilmiştir (Şekil 4.11.). Ayrıca
resim karesinde PKK’nın bayrağı yer almaktadır. KCK bu bayrakla kendi
egemenlik alanı olduğunun mesajını karşı tarafa iletmektedir.
12. “Öcalan: Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte”

başlıklı haberde BDP

Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaptıkları
görüşmeler ile ilgili açıklaması haber olarak yayınlanmıştır (Öcalan
Hazırlayacağım Bildiri Tarihi Nitelikte, 2013: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları örtük
alıntı olarak aktarılmıştır. Abdullah Öcalan’ın açıklamaları ise doğrudan alıntı
yapılarak birinci ağızdan aktarılmıştır. Haberde ‘21 Mart Newroz’ ifadesi
kullanılarak sayı ile tarih belirtilerek haberin güvenirliği güçlendirilmiştir.
Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın İmralı adasında BDP’lilerden oluşan
bir heyetle yaptığı görüşmeden söz edilmektedir. Bu görüşme ile ilgili olarak
Abdullah Öcalan’ın 21 Mart 2013 Nevruzunda çözüm süreci açısından
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önemli bir açıklama yapılacağı duyurulmaktadır. Haberin içinde kullanılan
Nevruz kelimesinin Özgür Gündem Gazetesi tarafından ‘Newroz’ diye
yazıldığı dikkat çekicidir. Bu haber ile birlikte birinci sayfanın yarısını
kaplayacak bir resim kullanılmıştır (Şekil 4.12.). Binlerce insanın doldurduğu
bir meydanda çekilen bu resimde katılımcıların elinde PKK bayrakları ile
PKK’yı sembolize eden sarı, kırmızı, yeşil renklerinden oluşmuş bayraklar
taşıdıkları

görülmektedir.

Ayrıca

bazı

katılımcıların

ellerinde

PKK

mensuplarının resimlerini taşıdığı dikkat çekmektedir. Katılımcıların zafer
işaretleri ile coşkulu bir kutlama yaptıkları görülmektedir. Bu resmi destekler
nitelikte kullanılan ‘Özgür Yaşam Newroz’u’ ifadesi resme başlık olarak
eklenmiştir. Haberin üst kısmında ise Abdullah Öcalan’ın gençlik yılarından
kalma PKK üniforması içerisinde ki bir resim daha kullanılmıştır. Haberin
paragraf aralığında ise BDP heyetinin resmi küçük bir kare olarak
yayınlanmıştır. Bu haber ve kullanılan resim dikkate alındığında çözüm
sürecinin belirleyici aktörü olarak Abdullah Öcalan’ın Özgür Gündem
Gazetesi tarafından öne çıkarıldığı görülmektedir.
13. “Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem
başladı” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın Nevruz açıklamaları haber
olarak yayınlanmıştır (Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi
Yeni Bir Dönem Başladı, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın: “Ben, çağrıma kulak veren
milyonların şahitliğinde diyorum ki, artık yeni bir dönem başlıyor. Silah
değil, siyaset öne çıkıyor. Bu son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi
bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmaktır. Selam olsun bu sürece
güç verenlere” açıklamasının doğrudan aktarıldığı tespit edilmiştir.
Okuyucuya verilen bilgide, Kürt mücadelesinin şekil değiştirerek devam
ettiği mesajının iletildiği, Abdullah Öcalan’ın Kürt halkı için güvenilir kişi
olarak sunulduğu tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın 21
Mart 2013 Nevruzunda yaptığı çağrıya yer verilmiştir. Haber ile birlikte
kullanılan resim 1 sayfasın yarısı kaplayacak şekilde yayınlanmıştır (Şekil
4.13.). Resmin çekildiği meydan Özgür Gündem Gazetesinin Amed diye
isimlendirdiği Diyarbakır’da çekilmiştir. Milyonlarca insanın toplandığı alan
olarak sunulan resimde çok büyük bir kalabalığın meydanda toplandığı
görülmektedir. Meydanın PKK bayrakları ve PKK’yı temsilen sarı, kırmız,
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yeşil renklerle süslendiği görülmektedir. Meydana toplanan halk kitlesinin de
sarı, kırmız, yeşil renklerinden oluşan kıyafetler içerinde oldukları tespit
edilmiştir. Meydana asılan Abdullah Öcalan ve Mahsun Korkmaz resimleri
öne çıkan unsurlardır. PKK’yı halkın temsilcisi Abdullah Öcalan’ı da Kürt
halkının lideri olarak sunan bu haber ile resim uyumlu şekilde mesaj
vermektedir.
14. “KCK’dan ateşkes” başlıklı haberde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 21 Mart
2015 Newroz kutlamasında yaptığı çağrıya PKK/KCK’nın verdiği olumlu
yaklaşım haber yapılmıştır (KCK’den Ateşkes, 2013: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Murat Karayılan’ın açıklamalarının
doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin sunumunda
Abdullah Öcalan’ın güvenilir kişi olarak değerlendirildiği ve onun talepleri
doğrultusunda KCK ile birlikte Kürt halkının hareket etmesi gerektiği
sunumu yapılmaktadır. Haberin içeriği Abdullah Öcalan’ın 21 Mart 2013
tarihinde ilan ettiği ateşkes çağrısı ile ilgilidir. PKK/KCK’nın vermiş olduğu
olumlu yanıt haberin detayında görülmektedir. Bu haber ile ilgili olarak
Murat Karayılan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 4.14.). Konu ile açıklama
yaptığı izlenimi oluşturulan bu resimde sürecin önemli aktörlerinden biri
olarak Murat Karayılan ön plana çıkarılmaktadır.
15. “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur!” başlıklı haberde PKK
Lideri Abdullah Öcalan’ın 64. doğum günü kutlamaları ile ilgili haber
yapılmıştır (Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1). Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın yaşı ile
ilgili olarak sayı kullanılarak habere güvenirlilik kazandırıldığı, haberde
verilen bilginin örtük alıntı yapılarak aktarıldığı, Kürt halkının Abdullah
Öcalan ile var olmaya başladığı bilgisinin sunulduğu, Abdullah Öcalan’ın
Kürt halkı nezdinde olumlulaştırıldığı tespit edilmiştir.

“Akil İnsanlar

Toplanıyor” başlıklı haberde Akil İnsanlar Heyeti ile ilgili de haberlere yer
vermiştir (Akil İnsanlar Toplanıyor, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Özgür Gündem Gazetesinin Akil İnsanlar Heyeti ile
Başbakan’ın yapacağı toplantıyı örtük alıntı yaparak sunduğu tespit
edilmiştir. Abdullah Öcalan’ın 64. doğum günü kutlamaları ile ilgili olan
haber incelendiğinde Abdullah Öcalan’ın şahsiyetinde kimlik bulmuş bir Kürt
halkından bahsedilmektedir. Abdullah Öcalan’ın Kürtlerin Lideri olalar

539

sunulduğu haberde Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için toplanan halkın
resmi kullanılmıştır (Şekil 4.15.). PKK bayrakları ile kortej halinde yürüyen
kitle arasında sarı, kırmızı, yeşil renkleri ile süslenmiş kadınların bulunması
resim karesinde öne çıkarılmıştır. Resimde öne çıkan bir diğer detay ise
resmin geri planında görünen Abdullah Öcalan’ın halkı selamlar gibi duran
resmidir. Bu haber ile birlikte kullanılan Kürtçe ifadede “Rojbun a te piroz be
Apo” ifadesi kullanılmıştır. Bu ibare ile birlikte resim değerlendirildiğinde
Özgür Gündem Gazetesinin Abdullah Öcalan’ı Kürtlerin lideri olarak
konumlandırdığı görülmektedir. Bu haber ile birlikte kullanılan diğer bir
ifade ise “xelfeti’ de her yer Öcalan posterleriyle donatıldı. Halk kutlamanın
yapılacağı meydana yürürken “Öcalan onları selamladı” dır. Haberde
kullanılan bu ikinci ifade resmin verdiği mesajı güçlendirmektedir. Haberin
içeriğinde Öcalan’ın çözüm süreci ile Kürt mücadelesini başka bir boyuta
taşıdığı bu nedenle Abdullah Öcalan’ın arkasından gidilmeye devam edilmesi
gerektiği öne çıkarılmaktadır. Gazetenin birinci sayfasında “Akil İnsanlar
Toplanıyor” başlıklı bir diğer haberde resim kullanılmamıştır (Akil İnsanlar
Toplanıyor, 2013: 1). Bu haberin içeriği incelendiğinde akil İnsanlar heyeti
ile ilgili açıklamaları Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yapmış
olduğudur. Özgür Gündem Gazetesi tarafından Hükümet tarafından yapılan
bu açıklamada resim kullanılmayarak hükümetin süreçteki konumunun öne
çıkarılmasının engellendiği görülmektedir (Şekil 4.15.). Haberin yedinci
sayfada verilen devamında haber detayın yanında Akil İnsanlar Heyeti’ne
atanan kişilerin resimleri yayınlanmıştır (Şekil 4.15.a.). Özgür Gündem
Gazetesinin konuyla ilgili diğer bir haberi ise “BDP Heyeti İmralı’daydı”
başlığı altında yayınlanmıştır (Şekil 4.15.a.). Bu haber de gündem açısından
önemli olmakla birlikte haberde resim kullanılmamıştır.
16. “Barışa anayasal güvence” başlıklı haberde BDP Eşbaşkanı Gülten
Kışanak’ın “Meclis Çözüm Süreci Komisyonu açıklamalarına yer verilmiştir
(Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Gülten Kışanak’ın açıklamalarının dolaylı alıntı
yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin sunumunda Kürt tarafının
Meclis Çözüm Süreci Komisyonundan beklentilerine yer verilmiştir. Haberin
içeriği dikkate alındığında çözüm sürecinin TBMM’si parlamentosunun da
içerisinde olduğu bir zemin altında yürütülmesi gerektiği olgusu üzerine
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yapılan çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda AKP ve BDP’nin, TBMM
çatısı altında “Çözüm Süreci Komisyonu” adında bir komisyon kurulması
için meclise getirilen önergeyi destekledikleri CHP ve MHP’nin ise bu
önergeye karşı çıktıkları anlaşılmaktadır. Bu haber ile ilgili olarak “BDP
Eşbaşkanı Gülten Kışanak’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma
ile ilgili bir resim yayınlanmıştır (Şekil 4.16.). Gülten Kışanak’ın
yumruklarını sıkarak konuşması “mücadeleci bir ruh halini” yansıtmaktadır.
Haberin 9 sayfadan yayınlanmış olması dikkate alındığında Özgür Gündem
Gazetesinin Kürt siyasetçilerin Türk parlamentosunda ki açıklamalarını ve
görüntülerini öne çıkarmaktan imtina ettiği görülmektedir.
17. “Meclis’te çözüm karşıtı provokasyon” başlıklı haberde Adalet Bakanı
Sadullah Ergin’in açıklamaları ve TBMM’nin 4. Yargı Paketi ile ilgili
tartışmalar

haber

olarak

yayınlanmıştır

(Mecliste

Çözüm

Karşıtı

Provokasyon, 2013: 9). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
TBMM’nin 4. Yargı Paketinden alıntı yapılarak resmi kurum belgesi olarak
sunulduğu, Sadullah Ergin’in açıklamalarından dolaylı alıntı yapıldığı, MHP
ve CHP’nin pakete itiraz ettiğinin belirtilerek her iki partinin de
olumsuzlaştırıldığı tespit edilmiştir. Haberde sayı kullanılarak Yargı
Paketinin vurgusu güçlendirilmiştir. Ayrıca haberde zaman belirtilerek
verilen bilgilerin inandırıcılığının pekiştirildiği tespit edilmiştir. CHP ve
MHP vekillerinin pakete karşı tutum aldıklarını aktaran haber için CHP Bolu
Milletvekili Tanju Özcan’ın resmi yayınlanmıştır (Şekil 4.17.). Haberin
içeriğinde Tanju Özcan’ın elinde tuttuğu resimleri meclis kürsüsüne
götürerek BDP Milletvekilleri ile PKK’nın Kandil’de beraber poz verdikleri
iddiasında

bulunduğu

belirtilmiştir.

Haber

bir

bütün

olarak

değerlendirildiğinde yeni yargı paketinin KCK’li siyasetçileri kapsamadığı
vurgusu öne çıkmakla birlikte CHP ve MHP’nin Çözüm Sürecine karşı
oldukları algısının yaratıldığı görülmektedir. Ayrıca haberin ana kaynağının
Adalet Bakanı Sadullah Ergin olmasına rağmen resminin kullanılmamış
olması önemlidir (Şekil 4.17.). Haber hükümet açıklamalarına dayandığı için
sayfa 9’dan yayınlanmış olması da dikkat çekicidir.
18. “Daha umutluyum” başlıklı haberde BDP’li Sırrı Süreyya Önder tarafından
okunarak iletilen Abdullah Öcalan’ın mesajına yer verilmektedir (Daha
Umutluyum, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
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Abdullah Öcalan’ın mesajının doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı, Sırrı
Süreyya Önderin, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarını dolaylı alıntı olarak
aktardığı, zaman kavramının kullanıldığı tespit edilmiştir. Haberde KCK’nın
açıklamalarına ise örtük alıntı yapılarak yer verildiği tespit edilmiştir.
Haberin

sunumunda

Abdullah

Öcalan

olumlulaştırılarak

okuyucuya

sunulmuştur. Haberde Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarından kalma bir
resmi yayınlanmıştır (Şekil 4.18.). Haber gazetenin manşetinden verilmiştir.
Abdullah Öcalan’ın resmi haber içeriğinin ortasına ve büyültülerek
yerleştirilerek Abdullah Öcalan’ı önemli bir konuma taşımıştır.
19. “KCK’dan tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” başlıklı
haberde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan tarafından yapılan
açıklamaya yer verilmiştir (KCK’dan Tarihi Çağrı Demokratik Kurtuluş İçin
Görev Başına, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Murat Karayılan’ın açıklamalarını basın ordusuna yaptığı vurgulanarak
açıklamaları dolaylı alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haber de PKK’nın 8
Mayıs’ta çekileceği bilgisine de yer verilerek sayı kullanımı ile zaman
belirtilmiştir. Haberin sunumunda verilen bilgide PKK’nın üstüne düşeni
yapan taraf olduğu belirtilerek PKK’ya güven kazandırılmaktadır. Bu haber
ile birlikte kullanılan resimde, Abdullah Öcalan’ın posteri ve PKK bayrakları
arasında açıklama yapan Murat Karayılan ve beraberinde ki heyet
görülmektedir (Şekil 4.19.). Heyetin açıklama yaptığı masa üzerinde çok
sayıda değişik basın ajansının mikrofonları dikkat çekmektedir. Bu basın
ajanslarının bir kısmının yabancı ülkelerden olması KCK/PKK’nın uluslar
arası arenada bir aktör olarak görüldüğü algısını doğurmaktadır. Abdullah
Öcalan posteri ile PKK bayraklarının oldukça büyük ve gösterişli kullanılmış
olması da dikkat çekicidir. KCK/PKK’nın kendisini büyük bir oluşum olarak
gösterme algısı yaratmak için bu sembolleri normalinden daha gösterişli
kullandığı düşünülmektedir. Haber ile resim birlikte değerlendirildiğinde
haberin içeriğinde sunulan detaya uygun bir resim kullanıldığı görülmektedir.
20. “Gerilla çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği zamanı” başlıklı haberde
Abdullah Öcalan’ın Amed Newruz’un da ki çağrısı üzerine Türkiye dışına
çekileceğini açıklayan PKK/KCK’nın çekilmeye başladığı duyurulmaktadır
(Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1). Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı yapılarak
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sunulduğu tespit edilmiştir. Haberde PKK sözünü tutan taraf olarak sunularak
kamuoyu nezdinde itibar kazandırılmaktadır. Bu haber ile ilgili olarak
yayınlanan resimde PKK’lıların arkadan çekilmiş bir resmi kullanılmıştır
(Şekil 4.20.). Düzgün bir yürüyüş kolu içerisinde ilerleyen çok sayıdaki
PKK’lının yansıtıldığı bu resimde Türkiye’yi arkasında bırakıp silahları ile
birlikte Türkiye’den ayrılan PKK’lılar algısı yaratılmıştır. Haberin içeriğine
uygun olarak kullanılan resmin yarattığı bir diğer algı ise PKK’nın eğitimli,
disiplinli ve aldığı emirleri uygulayan bir yapı olduğudur.
21. “Öcalan direnişi selamlıyorum” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın İmralı
adasında altıncı kez BDP heyeti ile görüştüğüne yer verilmiştir (Öcalan
Direnişi

Selamlıyorum,

2013:1).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının dolaylı olarak
aktarıldığı tespit dilmiştir. Haberde verilen bilgide Kürt halkı Gezi olaylarına
sahip çıkmaya çağrılmaktadır. Erdoğan ve Ulusalcılar Kürt kamuoyu
nezdinde olumsuzlaştırılmaktadır. Haber de öne çıkan vurgu çözüm
sürecinden çok Türkiye’de Gezi olayları olarak bilinen bir süreç ile ilgilidir.
Haber de Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarına ait beyaz gömlekli
gülümseyen bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 4.21.). Özgür Gündem Gazetesi
tarafından Abdullah Öcalan’ın resminin kullanılması BDP heyetinin resminin
tercih edilmemesi Öcalan’ın Kürtlerin lideri olduğu propagandasına hizmet
etmektedir.
22. “İkinci aşama başladı” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın İmralı adasında
yedinci kez BDP heyeti ile görüştüğüne yer verilmiştir (İkinci Aşama
Başladı, 2013: 9). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
haberde sunulan bilgilerin örtük alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir.
Haberin içeriğinde süreçle ilgili bir kriz yaşandığı bilgisi sunularak krizin
aşılmasında Abdullah Öcalan’ın gayretlerinin netice verdiği sunularak
Abdullah Öcalan olumlulaştırılmaktadır. Bu haberle ilişkili olarak Selahattin
Demirtaş’ın öne çıkarıldığı bir resim kullanılmıştır (Şekil 4.22.). Selahattin
Demirtaş’ın açıklama yaparken yansıtıldığı resminde BDP’li Pervin
Buldan’ın da kendisine eşlik ettiği görülmektedir. Selahattin Demirtaş’ın öne
çıktığı bu haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından sayfa 9 da yayınlanarak
Selahattin Demirtaş’ı benzerleri arasında geri plan da tutmuştur.
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23. “Akil İnsanlar: Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” başlıklı
haberde ‘Akil İnsan Heyetinin’ Başbakan Erdoğan’a hazırladıkları raporu
sunmaları konu edilmiştir (Akil İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse
Demokratik

Reform,

2013:1).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, hükümet sözcüsü çeliğin açıklarımı doğrudan alıntı
yapılarak aktarılmıştır. Akil İnsanların Başbakan ile buluşması aktarılarak
Başbakan güvenilir kişi olarak sunulmuştur. Başbakan ile tokalaştığı
belirtilen TUHAD-FED Başkanı Zübeyde Teker tanık olarak gösterilmiştir.
Haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan Erdoğan’ın Akil İnsanlar
Heyeti ile toklaştığını gösteren bir resim kullanılmıştır (Şekil 4.23.). Bu
resme eklenen

“Başbakan Erdoğan Akil İnsanlarla tek tek tokalaştı.

TUHAD-FED Başkanı Zübeyde Teker’le selamlaşması objektiflere böyle
yansıdı” ifadesi haberi desteklemektedir. Özgür Gündem Gazetesinin
yayınlarında hükümet tarafını genel olarak manşete taşımadığı dikkate
alındığında bu haberin ilk nazarda aykırı bir haber olduğu düşüncesi
doğmaktadır. Ancak Akil İnsanlar Heyeti’nin Abdullah Öcalan’a ait bir
düşünce olduğunu her fırsatta dile getiren Özgür Gündem Gazetesi Hükümet
kanadı ile Akil İnsanlar Heyetinin görüşmesini manşete taşıyarak Abdullah
Öcalan’ın yol haritasında ilerlemeye devam edildiği algısını pekiştirmektedir.
24. “Sürece asker kurşunu” başlıklı haberde Lice ilçesinde yapımı süren karakol
inşaatının protestosu esnasında asker tarafından açılan ateşte bir kişinin
öldüğü ve yaralıların olduğuna ilişkin haber yayınlanmıştır (Sürece Asker
Kurşunu, 2013:1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
haberin örtük alıntı yapılarak sunulduğu tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde
ölen kişilerin sayısı belirtilerek sayı kullanılmıştır. Haberin inandırıcılığı
güçlendirilmiştir. Lice’de yaşanan durum olay olarak aktarılmıştır. Lice
kaymakamının açıklamaları doğrudan alıntı yapılmıştır. Haberin sunumunda
asker ve kaymakam olumsuzlaştırılarak devletin sürece karşı olduğu bilgisi
öne çıkartılmıştır. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde açılan ateş sonucu
yaralanan bir kişinin sedye ile taşındığı bir kare kullanılmıştır (Şekil 4.24.).
Bu resmin hemen yanında kullanılan ikinci bir resim ise sarı, kırmızı, yeşil
renkleri ile kendilerini ifade eden halk kitlesinin karakol inşaatının
durdurulması için yapıkları eylemi gösteren bir karedir (Şekil 4.24.).
Resimler ve haberin içeriği birlikte okunduğunda karakol inşaatını protesto
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eden kişilere askerin silahla karşılık vererek ölüme sebep olduğu bilgisi teyit
edilerek sunulmaktadır.
25. Çözüm Sürecine etki eden gelişmeler arasında olan “Kandil’de İkinci Aşama
Zirvesi” ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “KCK yeniden yapılandı: Demokratik Kurtuluş Kongresi” başlıklı haberde
Kongra Gel: 9. Genel Kurulunu ve Demokratik Kurtuluş hamlesine ilişkin
önemli siyasi kararlarla ilgili haberler ile KCK sisteminin yeniden
yapılandırılması hakkındaki gelişmeler haber olarak yayınlanmıştır (KCK
Yeniden Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı yapılarak
yayınlandığı tespit edilmiştir. Haberde yapılan kongrenin tarihi sayı
kullanılarak belirtilerek zaman kullanımına yer verilmiştir. Haberin verilen
bilgide KCK’nın Abdullah Öcalan’ı KCK Başkanı olarak seçtiğine de yer
verilerek kamuoyu nezdinde Öcalan’ın konumu güçlendirilmiştir. Kongreye
katılan

diğer

üyelerin

isimlerine

de

yer

verilerek

tanık

olarak

gösterilmişlerdir. Bu haber ile birlikte Cemil Bayık, Hacer Zağros ve Remzi
Kartal’ın PKK üniforması içerisinde konuşurken görüldükleri bir resim karesi
kullanılmıştır (Şekil 4.25.). Bu resimde görünen Remzi Kartal’ın, ellerini
göğüs hizasının altında ters bir açı ile yere doğru bükerek parmaklarını
birleştirmesi resme ayrı bir anlam katmaktadır. Cemil Bayık’tan farklı olarak
PKK eylemlerinde daha az şiddet eylemlerini komuta etmiş olan Remzi
Kartal bu duruşu ile ılımlılık mesajı vermektedir. Haberin içeriğinde verilen
KCK’daki yapısal değişikliğe uygun bir mesaj oluşturacak bir resimdir.
Harbin devamında kullanılan diğer bir resimde Kongra Gel’e katılan
delegelere Cemil Bayık’ın bir şeyler okuduğu görülmektedir (Şekil 4.25.).
Haberin içeriğinde delegelere açıklandığı söylenen sonuç bildirgesi haberini
destekler mahiyette bir görüntüdür. Her iki resim karesinde görünen
PKK/KCK mensuplarının üniformalı oluşları, kongreyi gerçekleştirdikleri
salonun PKK/KCK afiş, bayrak ve resimleri ile süslü olması resimlerin
verdiği mesajı güçlendirmektedir.
27. “Öcalan’dan mesaj var: Hükümet Hızlanmalı” başlıklı haberde 8. İmralı
görüşmeleri ile ilgili Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer verilmiştir
(Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1). Haber, haber retoriği
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açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının doğrudan
alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde sayı
kullanılmıştır. Haberde Abdullah Öcalan sürecin şekillendireni olarak
sunularak olumlulaştırılmıştır. Bu haberde Abdullah Öcalan’ın tek kare resmi
kullanılmıştır (Şekil 4.26.). Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarına ait olan
resim büyültülerek habere eklenmiştir. Haberin genel içeriği ve kullanılan
resim dikkate alındığında sürecin belirleyici ismi olarak Abdullah Öcalan’ın
öne çıkartıldığı görülmektedir.
28. “Dört parça tek çatı: Hedef herkese demokrasi” başlıklı haberde Kürt Ulusal
Kongresi’nin yapılabilmesi için Irak’ta yapılan ön toplantı ile ilgili bilgilere
yer vermektedir (Dört Parça Tek Çatı Hedef Herkese Demokrasi, 2013: 1).
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Kürdistan Federe
Devleti Başkanı Mesut Barzani’nin açıklamaları örtük alıntı yapılarak
aktarılmıştır. Mesut Barzani güvenilir kişi olarak sunulmuştur. Haberde
sayısal verilere ve zaman unsurlarına yer verilerek haberin inandırıcılığı
pekiştirilmiştir. Haber de sunulan bilgide Kongre’nin Abdullah Öcalan’ın
projesi olduğu belirtilerek Öcalan kamuoyu nezdinde olumlulaştırılmıştır.
Kürt Ulusal Kongresi’nin yapılabilmesi için Irak’ta yapılan ön toplantı ile
ilgili bilgilere de yer vermektedir. Haber ile birlikte kullanılan resimde,
Kuzey Irak Federe Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile birlikte diğer
katılımcıların resimleri kullanılmıştır (Şekil 4.27.). Haberin sunumuna uyun
olarak kullanılan resimde Mesut Barzani’nin açıklama yaptığı görülmektedir.
Haber ile birlikte toplantıya katılan Mesut Barzani, Ronahi Serhat, Sabri Ok,
Ahmet Türk’ün de resimleri ayrıca yayınlanarak haber güçlendirilmiştir
(Şekil 4.27.). Habere ayrıca Abdullah Öcalan’ın konu ile ilgili görüşleri de
eklenmiş olup, beraberinde Abdullah Öcalan’ın da resmi kullanılarak
Abdullah Öcalan’ın da konuya dahil olduğu algısı yaratılmaktadır (Şekil
4.27.).
29. “Stratejik rolüme uygun davranın!” başlıklı haberde İmralı’da Abdullah
Öcalan ile 9. kez görüşen BDP heyetinin açıklamalarına yer verilmiştir
(Stratejik Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde,

Abdullah

Öcalan’a

ait

açıklamaların

Selahattin

Demirtaş tarafından aktarıldığı, Özgür Gündem Gazetesinin, bu açıklamaları
dolaylı alıntı yaptığı tespit edilmiştir. Haberde sayı ve zaman kavramları
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kullanılarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Haberin içeriğinde Abdullah
Öcalan’ın süreçteki kritik rolü öne çıkarılarak Abdullah Öcalan kamuoyu
nezdinde olumlulaştırılmıştır. Haber BDP Eşgenel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın açıklamalarına dayandırılsa da, haber ile birlikte Abdullah
Öcalan’ın resmi kullanılarak Abdullah Öcalan’ın çözüm sürecindeki rolü
pekiştirilmiştir (Şekil 4.28.).
30. “Durdurma AKP eseri!” başlıklı haberde KCK’nın Türkiye topraklarından
geri çekilme sürecini durdurması ile ilgili gelişme haber olarak yayınlanmıştır
(Durdurma AKP Eseri, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde,

KCK’nın

açılamalarının

örtük

alıntı

yapılarak

sunulduğu tespit edilmiştir. Haberde verilen bilgide geri çekilmenin
durdurulması ile ilgili olarak hükümet suçlanarak kamuoyu nezdinde
hükümet olumsuzlaştırılmıştır. KCK’nın ateşkese devam edeceği bilgisinde
yer verilerek okuyucu nezdinde KCK olumlulaştırılmaktadır. Haber ile
birlikte kullanılan resimde KCK’nın üst düzey üst yöneticilerinden Cemil
Bayık, Hacer Zağros ve Remzi Kartal’ın bulunduğu bir resim kullanılmıştır
(Şekil 4.29.). Bu resimde görünen Remzi Kartal’ın, ellerini göğüs hizasının
altında ters bir açı ile yere doğru bükerek parmaklarını birleştirmesi haber ile
birlikte değerlendirildiğinde çok zor verilmiş bir kararın uygulanmaya
koyulmak zorunda kalındığı algısı taşımaktadır.
31. “Anlamlı bir müzakere” başlıklı haberde KCK Genel Başkanı Abdullah
Öcalan’ın mesajını, BDP heyeti ile duyurulduğundan söz edilmektedir
(Anlamlı Bir Müzakere, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının dolaylı aktarma ile
habere taşındığı, haberin içeriğinde Öcalan’ın sürecin derinlikli bir şekilde
devam etmesi gerektiği mesajını ilettiği bilgisi sunulmuştur. Açıklamayı
yapan BDP heyeti olmasına rağmen haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın
resmi kullanılmıştır (Şekil 4.30.). Resim ve haber içeriği birlikte
değerlendirildiğinde Özgür Gündem Gazetesinin Abdullah Öcalan vurgusunu
öne çıkarttığı görülmektedir.
32. “KCK Önderi Öcalan: Anlamlı müzakereye geçilmeli” başlıklı haberde KCK
Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajı BDP heyetinden İdris Baluken ve
Pervin Buldan tarafından aktarılmıştır (KCK Önderi Öcalan Anlamlı
Müzakereye

Geçilmeli,

2013:1).

Haber,

haber

retoriği

açısından
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değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının dolaylı aktarma ile
habere taşındığı, haber de Öcalan’ın sürecin anlamlı bir şekilde devam etmesi
gerektiği mesajını ilettiği bilgisi sunulmuştur. Haberin içeriğinde KCK Genel
Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajı BDP heyetinden İdris Baluken ve Pervin
Buldan tarafından aktarılmıştır. Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın
mesajında ki vurguyu artırmak için Abdullah Öcalan’ın tek kare resmi
kullanılmıştır (Şekil 4.31.).
33. “İşte gerçek alternatif” başlıklı haberde Halkaların Demokratik Partisi ‘HDP’
adı ile yeni bir siyasal partinin kurulduğu duyurulmaktadır (İşte Gerçek
Alternatif, 2013: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
haberin örtük alıntı yapılarak sunulduğu tespit edilmiştir. Haberde sayı
kullanılarak, zaman belirtildiği görülmüştür. Abdullah Öcalan’ın kongreye
gönderdiği mesaj dolaylı alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberin sunumunda
verilen bilgide HDP’nin tüm Türkiye’nin demokratik partisi olacağı ve
AKP’ye alternatif olarak kurulduğu belirtilmektedir. Bu haber ile birlikte
manşetten yayınlanan resim birinci sayfasının ilk yarısını kapsayacak şekilde
yayınlanmıştır (Şekil 4.32.). Kongrenin düzenlendiği salonda çekilen resmin
üç

ayrı

resim

karesinin

birleştirilmesi

ile

oluşturulduğu

izlenimi

uyandırmaktadır. Resim karesinde yüzlerce katılımcının eşliğinde partinin
kurulduğu mesajı verilmektedir. Resmin sağ ve sol köşesinde ise HDP’nin
parti logoso dikkat çekmektedir. Resme eklenen ifadede “Türkiye’nin tüm
dil, inanç ve emek güçleri tarihi bir kongreyle umudun adresi HDP’de
buluştu. Toplumun gerçek alternatif gücü, köy, mahalle ve kent meclisleriyle
iktidara karşı radikal demokrasiyi kurmak için yola çıktı” yazmaktadır. Resim
bu ifade ile birlikte daha güçlü bir anlam kazanmaktadır. Resim yazılı ifade
ile birlikte değerlendirildiğinde HDP’nin bir Türkiye partisi olarak
doğduğunu, ayrıca sol anlayışı benimseyerek Türkiye’de var olmadığını iddia
ettiği

demokrasiyi

hayata

geçireceğini

okuyucusuna

mesaj

olarak

iletmektedir. Ayrıca bu habere iliştirilen Abdullah Öcalan’ın mesajı ve resmi
ile de HDP’nin Kürt hareketinin geçmişten gelen mirasının sahibi olduğu
algısı yaratılmaktadır.
34. “Türkiye Halklarının görevi!” başlıklı haberde HDP milletvekili Sırrı
Süreyya Önder ve BDP milletvekili İdris Baluken, İmralı’da yaptıkları
toplantının ayrıntılarını Özgür Gündem Gazetesine anlattıkları görülmektedir
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(Türkiye Halklarının Görevi, 2013:1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken’in açıklamalarının
doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı, haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın
fikirlerinin öne çıkarılarak Abdullah Öcalan’ın olumlulaştırıldığı tespit
edilmiştir. Haber ile birlikte Sırrı Süreyya Önder’in yan profilden çekilmiş bir
resmi ile Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 4.33.). Haberde
kullanılan resimler, açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder ile
açıklamalarını dayandırdığı Abdullah Öcalan’ı pekiştirmektedir.
35. “Söz yetmez” başlıklı haberde Amed’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Mesut Barzani ve Şivan Perwer’in katıldığı etkinlik ile ilgili gelişmelere yer
verilmiştir (Söz Yetmez,

2013: 1). Haber, haber retoriği açısından

değerlendirildiğinde, Başbakan Erdoğan’ın, Pevin Buldan’ın ve Ahmet
Türk’ün açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir.
Haberde sayı kullanılarak zaman unsurlarına yer verilerek haberde sunulan
bilgilerin inandırıcılığı artırılmıştır. Haberin sunumunda Abdullah Öcalan’ın
‘baş aktör’ olduğu belirtilerek kamuoyu nezdinde Abdullah Öcalan
olumlulaştırılmıştır. Başbakan’ın ise şov yaptığı okuyucuya aktarılarak
Başbakan olumsuzlaştırılmıştır. Haberin içeriğinde Amed’de Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani ve Şivan Perwer’in katıldığı etkinlik ile ilgili
gelişmelere yer verilmiştir. Bu buluşma ile ilgili olarak Özgür Gündem
Gazetesinin gelişmelere eleştirel bir yaklaşım ile yaklaştığı tespit edilmiştir.
Bu haber de kullanılan resimde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut
Barzani ve Şiwan Perver aynı karede açılış yaparken görülmektedir (Şekil
4.34.). Başbakanın konuşma yaparken elinde mikrofon ile objektiflere girdiği
tespit edilmiştir. Resimde Mesut Barzani ve Şiwan Perver’in yöresel Kürt
kıyafetleri giydikleri dikkat çekmektedir. Haberin genel eleştirel bakış açısına
uygun olarak resmin sol üst köşesine “Pervin Buldan: Barzani Hewler’de tüm
kapıları yüzümüze kapattı” ifadesi kullanılmıştır. Bu başlığın içeriği
okunduğunda Barzani’nin Suriye de yaşanan gelişmelerde Kürt halkına
yardımcı olmadığı gerekçesi ile ağır bir şekilde eleştirildiği görülmektedir.
Resmin sağ üst köşesine yerleştirilen ifade de ise “Ahmet Türk: Artık diyalog
sürecinden müzakere sürecine geçilmelidir” dediği yayımlanarak Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan eleştirilmektedir. Haberin bütünü ile birlikte resim ve
kullanılan ifadeler dikkate alındığında Hükümet tarafının bir hamlesi olarak
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Amed’de ‘Diyarbakır’da’ gerçekleştirilen bu etkinliğe Özgür Gündem
Gazetesinin sempati ile yaklaşmadığı anlaşılmaktadır. Gerek Başbakan
Erdoğan’ın Türkiye’de çözüm sürecinin mimarı olarak öne çıkarılması,
gerekse Mesut Barzani’nin Kürt lider olarak Türkiye’de varlık göstermesi,
Türkiye Kürt liderliği açısından tepki ile karşılanmıştır.
36. “Kürdistan’a karşı birleştiler” başlıklı haberde TBMM Bütçe Tasarısı ve Plan
Bütçe Komisyonu’nda geçen Kürdistan ifadesi ile ilgili tartışmalara yer
verilmiştir (Kürdistan’a Karşı Birleştiler, 2013: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, TBMM Bütçe Tasarısı ve Plan Bütçe
Komisyonu güvenilir kurum olarak sunulmuştur. Haber örtük alıntı yapılarak
hazırlanmıştır. Haberin de CHP, MHP ve AKP olumsuzlaştırılarak
sunulmuştur. Haber ile birlikte kullanılan resimde BDP Milletvekili İdris
Baluken’in mecliste yaşanan tartışma sebebi ile itişme ve kakışma yaşarken
çekilmiş bir fotoğrafı yayınlanmıştır (Şekil 4.35.). Haber ile birlikte haber
girişi kullanılmamıştır ayrıca İdris Baluken’e ait resimde çok küçük bir kare
olarak yayınlanarak dikkat çekmekten uzaktır (Şekil 4.35.).
37. “Büyük özlem” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’a ait yıllar sonra ortaya
çıkan resimlere yer yerilmiştir (Büyük Özlem, 2013: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı yapılarak yayınlandığı
tespit edilmiştir. Abdullah Öcalan haberde Kürt Halk Önderi olarak sunularak
kamuoyu nezdinde olumlulaştırılmıştır. Haber ile birlikte yayınlanan resimde
Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 4.36.). Özgür Gündem
Gazetesi tarafından sıklıkla kullanılan ve Abdullah Öcalan’ın gençlik
yıllarından kalma resminin aksine yayınlanan resimde Abdullah Öcalan’ın
kırlaşmış saçları ile yaşlandığı ve kilo aldığı görülmektedir. Buna rağmen
üzerinde giydiği mavi gömleğin oldukça temiz ve ütülü olduğu fark
edilmektedir. Yayınlanan bu resim karesinde Abdullah Öcalan’ın otururken
resmedildiği ayrıca önünde ki notları okuyarak çalıştığı dikkat çekmektedir.
Bu resim ile verilen mesajın tutuklu olmasına ve yaşlanmış olmasına rağmen
çalışmaya devam ettiğidir.
Özgür Gündem Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan haberlerde haberlerin retoriği:
1. “Darbe ateşini barış söndürür” başlıklı haberde İmralı’da bulunan Abdullah
Öcalan’ın BDP-HDP heyeti ile 14. kez buluşması ardından Abdullah
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Öcalan’ın ilettiği mesaja yer verilmiştir (Darbe Ateşini Barış Söndürür,
2014:1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah
Öcalan’ın açıklamaları örtük alıntı yapılarak aktarıldığı görülmüştür. Haberde
verilen bilgide okuyucu Abdullah Öcalan’ın süreç ile ilgili düşünceleri
doğrultusunda yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın
büyültülmüş tek kare resmi kullanılmıştır (Şekil 5.1.). Haber içeriğinde
Abdullah Öcalan’dan ‘Kürt Halk Önderi’ diye bahsedilerek Abdullah Öcalan
ve siyasetinin meşru bir hareket olduğu algısı yaratılmıştır. Haberin içeriği ile
birlikte resim değerlendirildiğinde Özgür Gündem Gazetesinin Abdullah
Öcalan’ı Kürt halkının resmi lideri olarak lanse ederek süreç içerinde ki Kürt
siyasetinin odak noktası olduğu noktasına taşımaktadır.
2. “Barzani’ye mektup” başlıklı haberde İmralı’da Sırrı Süreyya Önder ve Leyla
Zana ile görüşen Abdullah Öcalan’ın Rojova ve Kürt ulusal Kongresi’ne
ilişkin Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili habere yer verilmiştir
(Barzani’ye

Mektup,

2014:1).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, Sırrı Süreyya Önder ve Leyla Zana’nın açıklamalarının
Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına dayandırılarak gazete tarafından dolaylı
alıntı olarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Haberde Abdullah Öcalan
olumlulaştırılarak okuyucu Abdullah Öcalan’ın düşünceleri çerçevesinde
yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın İmralı da ki son
halini gösteren fotoğraflardan biri kullanılmıştır (Şekil 5.2.). Abdullah
Öcalan’ın iki elini göğsünde birleştirdiği bu fotoğrafta kırlaşmış saçlarına ve
de tutuklu olmasına rağmen gülümsüyor olması kendisine inananlara moral
verecek bir resimdir.
3. “Beklemeyeceğiz,

kendimiz

inşa

edeceğiz”

başlıklı

haberde

Amed

Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan BDP
Eşbaşkanı

Selahattin

Demirtaş’ın

açıklamalarına

yer

verilmiştir

(Beklemeyeceğiz Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları doğrudan
alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberin sunumunda AKP olumsuzlaştırılmıştır.
Haber de Kürt halkının kendi problemlerini kendi öz kaynakları ile
aşabilecekleri yönünde bilgilere yer verilerek Kürt kalkının Kürt siyasetçilere
inanması için okuyucu yönlendirilmektedir. Haberde Abdullah Öcalan’a da
atıfta bulunularak Kürt halkının lideri olduğu vurgusu yapılarak Öcalan
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olumlulaştırılmaktadır. Haber ile birlikte kullanılan resimde resmi açılışa ve
temel atma törenine katılan Selahattin Demirtaş’ın yanında BDP Riha (Urfa)
Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Osman Baydemir, BDP Amed
Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları Gülten Kışanak, Fırat Anıldı, DTK
Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, BDP Milletvekili Gülfer Yıldırım, iş insanları,
imamlar, barış anneleri, BDP’li ve HDP’liler görülmektedir (Şekil 5.3.).
Selahattin Demirtaş’ın halkı selamlarken görüldüğü bu karede törene
katılanların başlarına taktıkları iş şapkası ile çalışmaya devam edecekleri
mesajı verilmektedir. Haberin içeriğinde Selahattin Demirtaş’ın yeni bir
anlayış ile yerel belediyeleri farklı bir konuma taşımak için çalışacaklarını
söylemesi haber ile birlikte kullanılan resim tarafından desteklenmektedir.
4. “Çözüm, müzakere yasası” başlıklı haberde Kürt Halk Önderi Öcalan ile
İmralı adasında BDP-HDP heyeti ile yapılan görüşmenin detayına yer
verilmiştir (Çözüm Müzakere Yasası, 2014: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının Pervin
Buldan tarafından dolaylı olarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Öcalan’ın
Newroz’da süreç ile ilgili yeni açıklamalarda bulunacağı belirtilerek zaman
vurgusu yapılarak haber güçlendirilerek inandırıcılığı artırılmıştır. Bu habere
uyumlu olarak yayınlanan resimde Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır
(Şekil 5.4.).
5. “Aman bırakma, dağa giderler” başlıklı haberde Diyarbakır 2. Ağır Ceza
Mahkemesinin KCK davasında yargılanan tutuklular ile ilgili verdiği habere
yer verilmiştir (Aman Bırakma Dağa Giderler, 2014: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde,

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin

kurum olarak belirtildiği, bu kurumun verdiği kararın ise örtük alıntı
yapılarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Haberde sayı kullanılarak haberin
vurgusunun güçlendirilerek haberin yayınlandığı görülmüştür. Haberde
mahkemenin verdiği karar olumsuzlaştırılarak sunulmuştur. Mahkemelerin
Kürtlere ayrımcılık yaptığı bilgisine yer verilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
tarafından savaş suçu işlediği iddia edilen Jitem mensuplarını serbest
bırakılması buna rağmen KCK’li 5 siyasetçinin serbest bırakılmadığı ile ilgili
bölüm öne çıkarılmıştır. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde KCK
davasından zanlı olan tutukluların mahkemeye sevk edilmek için sıralı olarak
tutuldukları bir alandan kare kullanılmıştır (Şekil 5.5.). Bu resimde görünen
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tutukluların ellerinin kelepçeli olması ve polis nezaketinde bekliyor olmaları
öne çıkmaktadır. Haber de KCK tutukluları için demokratik siyasetçi tabiri
kullanılmıştır. Haber ile birlikte resim değerlendirildiğinde, Özgür Gündem
Gazetesinin Kürt siyasetini demokratik olarak destekleyen kişilere dahi
devletin tüm kurumları ile baskı yaptığı algısını yarattığı görülmektedir.
6. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe Sözlük ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
7. “AHİM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı” başlıklı haberde AHİM’in Abdullah
Öcalan ile ilgili verdiği karara haber olarak yer verilmiştir (AİHM Özgürlük
Öcalan’ın

Hakkı,

2014:

1).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, AHİM’in güvenilir kurum olarak gösterildiği, AHİM’in
kararından yapılan doğrudan alıntıların ise rapor olarak sunulduğu tespit
edilmiştir. Haber de Abdullah Öcalan’a yönelik Kürt halkının sevgisi öne
çıkarılmıştır. Abdullah Öcalan olumlulaştırılarak devletin takındığı tutum
eleştirilerek devlet olumsuzlaştırılmıştır. Haber ile birlikte kullanılan resimde
Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarından kalma bir resmine yer verilmiştir
(Şekil 5.6.). Bu resimde Abdullah Öcalan’ın sağ elini havaya kaldırıp
gülümsediği görülmektedir. Haberin veriliş şeklinde AHİM’in kararının
Abdullah Öcalan’ın lehine olduğu vurgusu yapılmaktadır. Haber ile birlikte
resim değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın bir zafer kazandığı algısı
yaratılmaktadır.
8. “Büyük barışa davet” başlıklı haberde 21 Mart 2014 tarihinde Amed’de
düzenlenen Newroz kutlamaları ve Abdullah Öcalan’ın mesajına yer
verilmiştir (Büyük Barışa Davet, 2014: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın Newroz açıklamalarının doğrudan
alıntı yapılarak aktarıldığı görülmüştür. Newroz vurgusu öne çıkarılarak
zaman unsuru kullanılmıştır. Haberin içeriğinde okuyucu Abdullah Öcalan’ın
fikirleri doğrultusunda yönlendirilmiştir. Abdullah Öcalan’a ‘Kürt Halk
Önderi’ sıfatı ile haberde yer verilmiştir. Bu sıfatlandırma ile Abdullah
Öcalan

olumlulaştırılmıştır.

Haber

ile

birlikte

milyonların

Newroz

kutlamalarına katıldığını göstermek için tam sayfa resim kullanılmıştır (Şekil
5.7.). Kullanılan resimde Newroz kutlamaları için toplanan insanların PKK’yı
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temsilen kullanılan sarı, kırmızı ve yeşil renklerde giyindikleri, meydanın da
ayni renkler de süslendiği görülmektedir. Bu haber ile ilgili olarak kullanılan
büyük resmin içerisine üç adet de küçük resim yerleştirilmiştir (Şekil 5.7.).
Bu resimlerden biricisi Abdullah Öcalan’ın İmralı adasında çekilen resmidir.
İkincisi miting alanında gösterilere katılan bir gencin başına taktığı poşudur.
Gencin poşusu sarı, kırmızı ve yeşil renklerindedir, bu poşunun ortasına da
Abdullah Öcalan’ın küçük bir resmi yerleştirilmiştir. Son küçük resim ise
miting meydanında onlarca kişinin taşıdığı Abdullah Öcalan posteridir. Bu
resimler ve haberin içeriği birlikte okunduğunda Özgür Gündem Gazetesi
Kürtlerin lideri olarak Abdullah Öcalan’ı öne çıkarmaya devam etmektedir.
9. “Teklifin süreçle alakası yok” başlıklı haberde Hükümet’in MİT’i olağanüstü
yetkilerle donatan kanun teklifine ilişkin konuya BDP’li Hasip Kaplan’ın
koymuş olduğu tepki haber olarak yayınlanmıştır (BDP HDP’ye Katıldı,
2014: 9). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Hasip
Kaplan’ın tepkisinin doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı görülmüştür.
Haberde MİT ve TBMM Genel Kuruluna resmi kurum olarak yer verilmiştir.
Haberin içeriğinde Hükümetin MİT yasa tasarısı nedeni ile eleştirildiği tespit
edilmiştir. Haberin içeriği okunduğunda aslında Hükümetin çözüm süreci ile
ilişkili yasal zemin çalışmaları kapsamında bir adım atmakta olduğu
görülmektedir. Hükümetin adımının yeterliliği ayrı bir tartışma konusu olsa
da çözüm sürecinde Hükümet tarafına düşen rollerden birinin yerine
getirilmesi ile ilişkili olduğundan önemlidir. Haberin içeriğinde ki unsurlar
BDP’li Hasip Kaplan tarafından eleştiriye tutulmuştur. Bunun da nedeni
gerek Kürt tarafı gerekse Özgür Gündem Gazetesi çözüm süreci içerisinde
Kürt kamuoyu nezdinde Hükümet tarafının olumlu bir puan almasını
istememesidir. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde yasa tasarısının
mecliste tartışılırken yaşanan gerginliği göstermesi açısından önemlidir (Şekil
5.8.). BDP milletvekillerinin tasarıya karşı çıktıkları noktaları mecliste
gerekirse kaba kuvvet kullanarak dile getirmekten çekinmeyecekleri algısı
yayılmaktadır. Böylelikle Kürt halkının gerçek ve tek hamisinin Kürt
siyasetçiler olduğu algısı pekiştirilmektedir. Haber bu şekilde verilmesine
rağmen Hükümet kaynaklı bir gelişmeyi işaret ettiğinden Özgür Gündem
Gazetesi tarafından 9. sayfadan yayınlanmıştır.
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10. “BDP, HDP’ye katıldı” başlıklı haberde BDP ve HDP vekillerinin bir araya
gelerek BDP’nin, HDP’ye katılma kararı aldığı haber yapılmıştır(BDP
HDP’ye

Katıldı,

2014:

9).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, doğrudan alıntı ile Hasip Tütüncü’nün açıklamalarının
yayınlandığı görülmüştür. BDP ve HDP’nin birleşmesinin yaratacağı olumlu
ivme örtük alıntı yapılarak habere aktarılmıştır. Haberde Abdullah Öcalan’ın
HDP’ye çok önem verdiği bilgisi sunularak okuyucu nezdinde Abdullah
Öcalan güvenilen kişi olarak sunularak kamuoyunun HDP’ye destek olması
yönünde

yönlendirildiği

tespit

edilmiştir.

Haberin

içeriğinde

resim

kullanılmamıştır (Şekil 5.9.).
11. “Kürt Halk Önderi Öcalan: Dönem karakter değişti, Ya çözüm, ya çatışma”
başlıklı haberde İmralı’da Abdullah Öcalan ile 17. kez görüşen İmralı heyeti
ile ilgili haber yayınlanmıştır (Ya çözüm Ya Çatışma, 2014: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının
doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haber ile birlikte
Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarından kalma tehditkar bir bakış takındığı
resmi

kullanılmıştır

(Şekil

5.10.).

Haberin

içeriği

ile

birlilikte

değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın hükümeti yasal değişiklikler
olmazsa

çatışma

olasılığının

olabileceği

konusunda

tehdit

ettiği

görülmektedir. Bu bağlamda resmin yansıttığı ifade ile haberin uyumlu
olduğu görülmektedir.
12. “Türkiye’yi değiştirecek bir hamle, BDP’nin seçilmişleri HDP’ye geçti:
Stratejik Büyüme” başlıklı haberde BDP’li milletvekillerinin HDP’ye
katıldığı tören ile ilgili gelişmelere yer verilmiştir (Stratejik Büyüme,
2014:1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, BDP vekillerin
açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin
içeriğinde HDP’nin Türkiye için yeni bir umut olduğuna dair bilgilere yer
verilerek okuyucu HDP lehine yönlendirilmektedir. Haberin içeriğinde
BDP’li milletvekillerinin HDP’ye katıldığı tören ile ilgili gelişmelere yer
verilmiştir. Haber ile birlikte bu birleşmeyi gösteren bir resim yayınlanmıştır
(Şekil 5.11.).
13. 20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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14. 28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
15. 1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın açıklamaları” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. “Öcalan’dan halklara Barış için kenetlenme çağrısı: Umudu büyütelim”
başlıklı haberde Abdullah Öcalan’la İmralı’da 18. kez görüşen HDP
heyetinden Sırrı Süreyya Önderin aktardığı bilgilere yer verilmiştir. Haber,
haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde,

Abdullah

Öcalan’ın

açıklamaları dolaylı olarak aktarılmıştır (Umudu Büyütelim, 2014: 1).
Haberde Abdullah Öcalan’ın süreç ile ilgili değerlendirmeleri okuyucuya
bilgi olarak sunulmuştur. Haber değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın
süreç ile ilgili olumlu mesajlar verdiği görülmektedir. Bu mesajlarla ilgili
olarak haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın gülümseyen bir resmi
yayınlanmıştır (Şekil 5.12.). Haber ve resim birlikte değerlendirildiğinde
okuyucuya umut verildiği görülmektedir. Haberde öne çıkan bir diğer ayrıntı
ise Abdullah Öcalan’ın mesajını aktaranın Sırrı Süreyya Önder olmasına
rağmen Özgür Gündem Gazetesi tarafından Sırrı Süreyya Önder’in resminin
kullanılmamış olmasıdır. Özgür Gündem Gazetesinin Kürtlerin yetkili ve
etkili tek liderinin Abdullah Öcalan olduğu algısını yaratmaya devam ettiği
görülmektedir.
17. “AKP güven vermiyor” başlıklı haberde Hükümet kanadını temsilen
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın “Yeni Türkiye’nin açılan kilidi: Çözüm
Süreci Çalıştayında” süreç ile ilgili ortaya koyduğu değerlendirmelerin
eleştirildiği görülmektedir (AKP Güven Vermiyor, 2014: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın
resmi kişi olarak gösterildiği yaptığı açıklamaların örtük alıntı ile aktarıldığı
tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde Beşir Atalay’ın açıklamaları gazete
tarafından eleştirilerek okuyucu hükümet aleyhine tutum alması yönünde
yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan
Yardımcısı Beşir Atalay’ın çalıştaya katılanlar ile beraber çekilmiş remi
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kullanılmıştır (Şekil 5.13.). Resme eklenen “Amed’de ‘Yeni Türkiye’nin
açılan kilidi: Çözüm Süreci Çalıştayında” konuşan Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay, sürecin altyapısı için somut bir açıklama yapmayarak
‘gerekiyorsa yapılacak’ dedi. Çalıştaya katılan aydın ve yazarlar AKP’nin
kullandığı dil ve politika ile ilgili güvensizlik yarattığı vurguladı” ifadesi ile
Özgür Gündem Gazetesinin habere eklediği olumsuzluğu pekiştirdiği
görülmektedir.
18. “Katliama karşı Serhıldan” başlıklı haberde Lice’de gerçekleştirilen bir eylem
esnasında askerin açtığı ateş sonucu ölen Ramazan Baran ve Haci Baki
Akdemir’in cenazeleri ile ilgili habere yer verilmiştir (Katliama Karşı
Serhıldan, 2014: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Lice’de yaşanan gelişmeler olay olarak aktarılmıştır. Haber örtük alıntı
yapılarak aktarılmıştır. Haberde sayı kullanılarak haberin haber vurgusu
güçlendirilmiştir. Yaşanan olaylara sebebiyet verdiği gerekçesi ile Erdoğan
ve asker olumsuzlaştırılarak okuyucu devlet aleyhine yönlendirilmektedir.
Kürt halkının savunucusu olarak KCK ön plana çıkartılıp olumlulaştırılmıştır.
Haber ile ilgili olarak kullanılan birinci resimde cenazeye katılan binlerce
kişinin oluşturduğu kortej görülmektedir (Şekil 5.14.). Haberde kullanılan
ikinci resimde Ramazan Baran’ın tam boy resmi kullanılmıştır (Şekil 5.14.).
Bu resimde Ramazan Baran’ın her iki elini de sağa sola açarak zafer işareti
yaptığı görülmektedir. Bu resim ile birlikte kullanılan ifade de “Ramazan
Baran: Öyle bir ölsem çocuklar öyle bir ölsem size hiç ölüm kalmasa!..”
yazmaktadır. Bu ifadenin resimde özgürlük için direnen Ramazan Baran
imajını desteklediği, ölümünün ise bir işe yaraması gerektiği vurgusu öne
çıkarılmaktadır.

Haber ile birlikte kullanılan üçüncü resim Haci Baki

Akdemir’in cenazesinin kaldırıldığı an ile ilgilidir (Şekil 5.14.). Bu resim
karesinde ise yüzü poşu ile kapatılmış bir gerillanın halka bildiri okuduğu ve
tüm

katılımcıların

ellerini

havaya

kaldırarak

zafer

işareti

yaptığı

görülmektedir. Gazetenin bu resimde ki vurguyu artırmak için “askerin
katlettiği Akdemi’in Lice’deki cenaze törenine gerillalar da katıldı. Cenazede
açıklama yapan gerillalar AKP’den hesap soracaklarını belirttiler” ifadesi
kullanılmıştır. Haber de yaşanan ölümün katliam olarak değerlendirildiği, bu
ölümlerin Başbakan Erdoğan’ın talimatı ile gerçekleştirildiği vurgusu öne
çıkarılmaktadır. Resimler ve haber içerikleri beraber değerlendirildiğinde
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Özgür Gündem Gazetesinin çözüm sürecinin taraflarından biri olan Başbakan
Erdoğan’ı itibarsızlaştırma eğilimi içerisinde hareket ettiği tespit edilmiştir.
19. “Dikkat uyarısı” başlıklı haberde Abdullah Öcalan ile 19. kez İmralı’da
konuşan HDP heyetinin Lice olayları ile ilgili Abdullah Öcalan’ın
aktardıklarına yer verilmiştir (Dikkat Uyarısı, 2014: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın Lice olayları ile ilgili
değerlendirmelerinin örtük alıntı yapılarak aktarıldığı görülmüştür. Haberin
sunumunda verilen bilgide hükümet eleştirilerek kamuoyu nezdinde hükümet
olumsuzlaştırılmaktadır. Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın gençlik
yıllarından kalma resmi kullanılmıştır (Şekil 5.15.). Haberde HDP heyetinin
açıklamalarına yer verilmediği gibi heyetin resmi de kullanılmamıştır.
Haberin içeriği ve resim birlikte değerlendirildiğinde Özgür Gündem
Gazetesinin Abdullah Öcalan’ı Kürtlerin tek temsilcisi olarak lanse etmeye
devem ettiği algısının yaratıldığı görülmektedir.
20. 2 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması ile ilgili
habere Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. “Sürece şeffaflık” başlıklı haberde Hükümetin hazırladığı Çözüm Süreci
Yasa Tasarısının yasalaştığından bahsedilmektedir (Sürece Şeffaflık Öcalan’a
Özgürlük, 2014: 9). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
haberin örtük alıntı yapılarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Haberde Çözüm
Süreci Çerçeve Yasası güvenilir rapor olarak gösterilmiştir. Haberde sayı
kullanılarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın ve Sırrı Süreyya Önder’in açıklamaları da örtük alıntı yapılarak
sunulmuştur. TBMM’si Genel Kurulu kurum olarak gösterilerek habere
ciddiyet kazandırılmıştır. Haberin sunumunda çerçeve yasanın tam istenilen
düzeyde olmadığı belirtilse de çözüm sürecinin yasal bir zemine taşınmış
olması olumlu değerlendirilmiştir. Bu gelişme ile ilgili olarak kullanılan
resimde Meclis oturumunun uzaktan çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil
5.16.). Özgür Gündem Gazetesi, haber kaynağı olan Beşir Atalay’ın resmini
kullanmamıştır.

Habere

eklenen

Sırrı

Süreyya

Önder’in

değerlendirmelerinde, Önder’in ileriki günlerde yasal bazda adımlar atılması
gerektiğinden söz ederek Abdullah Öcalan’ın serbest kalması gerektiğini
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vurguladığı görülmektedir. Habere eklenen ikinci resimde Sırrı Süreyya
Önder’in resmi kullanılmıştır (Şekil 5.16.). Haberin yayınlanış şekli ile
birlikte resimler değerlendirildiğinde Özgür Gündem Gazetesi Hükümete
Kürt kamuoyu nezdinde olumlu puan kazandırabilecek olan bir haberi
sunarken haberin içeriğine Kürt halkı için önemli olan Abdullah Öcalan’ın
tutukluluğu hakkında ki verilere de yer vererek haberi yönlendirmektedir.
Ayrıca haberi sayfa 9 dan yayınlayarak haber değeri olarak geri plana
itmiştir.
22. 11 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasında tutuklu kalmadı” haberine Özgür Gündem Gazetesinde
yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23. 5 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “HDP grubunun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20. görüşmesine”
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız açık”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Barzan’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” başlıklı haberde Başbakan Ahmet
Davutoğlu başkanlığında kurulan 62. Hükümetin, Hükümet programına
çözüm sürecine aldığı, haber olarak yayınlanmıştır (Yeni Türkiye’ye Kopya
Başbakan, 2014: 7). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
haberin örtük alıntı yapılarak hazırlandığı tespit edilmiştir. CHP Genel
Balkanının açıklamaları ise dolaylı alıntı yapılarak haber içerisinde
kullanılmıştır. Haberde sayı kullanılarak haberin içeriğinde sunulan bilgi
güçlendirilmiştir. Haber de

Başbakan eleştirilerek çözüm

sürecinin

hükümetin programında yer almış olmasına rağmen içeriğinin tatminkar
olmadığı bilgisi halka sunulmuştur. Haberde Başbakan ve açıkladığı 62.
Hükümet programı olumsuzlaştırılmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi
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tarafından Başbakan Davutoğlu eleştirilerek bir önceki Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a benzetilmiştir. Başbakan’ın çözüm süreci ile ilgili ortaya
koyduğu program ise beklentileri karşılamayan bir yaklaşım olarak
değerlendirilmiştir. Bu haber ile birlikte Başbakan Davutoğlu’nun kürsüde
konuşma yaparken yan profilden çekilmiş bir resmi yayınlanmıştır (Şekil
5.17.).

Haber

yedinci

sayfadan

yayınlanmış

olup

haber

girişi

kullanılmamıştır.
27. “Mazaret kalesine sığınmayın” başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın çözüm
süreci bağlamında İmralı heyeti ile yaptığı görüşmeleri ile ilgili mesajları
aktarılmıştır (Mazaret Kalesine Sığınmayın, 2014: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının doğrudan
alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Abdullah Öcalan’ın süreçle ilgili
olarak hükümeti eleştirdiği bilgisi sunulmaktadır. Hükümet süreçle ilgili
olarak pasif davrandığı için olumsuzlaştırılmaktadır. Haber incelendiğinde
Özgür Gündem Gazetesinin, Abdullah Öcalan’ın açıklamaları dışında heyette
bulunanların açıklamalarına yer vermediği görülmüştür. Haber ile birlikte
Abdullah Öcalan’ın tutuklanmadan önce bulunduğu kamplarda çekilmiş bir
resmi yayınlanarak Öcalan karakteri bir kez daha pekiştirilerek okuyucu
kitlesine sunulmuştur (Şekil 5.18.).
28. “Çözüm zihne havale” başlıklı haberde Başbakan Davutoğlu’nun Abdullah
Öcalan’ın süreç ile ilgili açıklamalarına karşı cevap olarak açıklama yaptığı
bilgisi aktarılmıştır (Çözüm Zihne Havale, 2014: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarına
doğrudan alıntı yapılarak yer verilmiştir. Davutoğlu’nun açıklamaları gazete
tarafından yeterli bulunmayarak Hükümetin Kürt halkı ile dalga geçtiği
bilgisi sunulmuştur. Okuyucu hükümet aleyhine yönlendirilmektedir.
Haberde Davutoğlu’nun yaptığı açıklamaların gerçeklikten uzak ve tatminkar
olmadığı

vurgusu

öne

çıkarılmıştır.

Haber

ile

birlikte

Başbakan

Davutoğlu’nun resmi kullanılmıştır (Şekil 5.19.). Haberin kaleme alınış şekli
ve resim birlikte değerlendirildiğinde Özgür Gündem Gazetesi tarafından
Başbakanın itibarsızlaştırıldığı tespit edilmiştir.
29. “AKP’den çözüme sabotaj; Kürtçe okullara mühür: Halk mühür tanımaz”
başlıklı haberde Amed’de Kürtçe eğitim vermek için açılan okulların polis
tarafından mühürlenerek kapatıldığı anlatılmaktadır (Halk Mühür Tanımaz,
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2014: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Hükümetin
Kürtçe okullara yaptığı müdahale olay olarak aktarılmıştır. Haberde KCK’nın
yaptığı açıklamalardan doğrudan alıntı yapılmıştır. Erdoğan ve AKP çözüm
karşıtı olarak sunularak okuyucu devlet tarafının çözüme karşı olduğu
yönünde yönlendirilmektedir. Haber de AKP hükümetinin bu hareketinin
çözüm sürecine yönelik bir hareket olduğu vurgusu öne çıkarılarak halk KCK
tarafından boykota çağrılmıştır. Haber ile birlikte kullanılan resimde ellerinde
Kürtçe yazılı logolar taşıyan çocukların Kürtçe eğitim için eylem yaptıklarını
gösteren bir kare kullanılmıştır (Şekil 5.20.). Resimde öne çıkarılan küçük
çocuklara ise polis gaz ile müdahale ettiği habere taşınmıştır. Haberin içeriği
ve resim birlikte değerlendirildiğinde AKP hükümetin Kürtçe eğitim dilini
yasaklayarak çözüm sürecinde samimiyetsiz olduğu algısı yaratılmıştır.
30. 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin doğal müttefikidir” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
31. “Topyekün

direnişe!” başlıklı haberde Suriye’de ki Kürt yerleşim yeri

Rojava’ya yönelik İşid saldırısına mani olmak için Abdullah Öcalan’ın vasisi
ve avukatı Mazlum Dinç aracılığı ile yapılan çağrıya yer verilmiştir
(Topyekün

Direnişe,

2014:

1).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının dolaylı alıntı
yapılarak aktarıldığı görülmüştür. Haberde Abdullah Öcalan Rojova’ya sahip
çıktığı

bilgisi

sunularak

Kürt

ulusalcılığı

bağlamında

okuyucu

yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılarak
Abdullah Öcalan’dan ‘Kürt Halk Önderi’ diye söz edilmiştir (Şekil 5.21.).
Haberin devamında KCK’nın Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın
açıklamalarında yer verilmiştir. Habere uyumlu olarak kullanılan Duran
Kaplan’ın resminde Abdullah Öcalan’ın çağrısını destekler bir ifade vardır
(Şekil 5.21.).
32. “İşgal Tezkeresidir” başlıklı haberde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olası
bir durumda Türk Ordusunun Türkiye sırırları dışında kullanılmasına yönelik
AKP hükümetinin meclise getirdiği teskere Rojava’nın işgalini de
kapsayacak bir savaş planı olarak değerlendirilmiştir (İşgal Teskeresidir,
2014: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, HDP’nin
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açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak aktarılmıştır. TBMM’si kurum olarak
gösterilmiştir.

Meclisin

eleştirilmiştir.

Haberin

çıkardığı

teskere

sunumunda

rapor

Türk

olarak

Ordusu

belirtilerek
ve

AKP

olumsuzlaştırılmıştır. Bu haber ile birlikte Meclis’in oturum salonunun
uzaktan çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 5.22.).
33. “Eksik ve yetersiz adım” başlıklı haberde Hükümetin Bakanlar Kurulu kararı
ile yayınladığı çözüm süreci kararnamesinden bahsedilmektedir (Eksik ve
Yetersiz Adım, 2014: 7). HDP tarafından yayınlanan bu kararname yetersiz
ve eksik bulunmuştur. Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Bakanlar Kurulu resmi kurum olarak sunulmuştur. Bakanlar Kurulunun
Resmi Gazetede yayınlattığı ‘Çözüm Süreci Kurulu’ ile ilgili kararı resmi
evrak olarak sunulmuştur. Haberde sayı ve zaman kullanılarak haberin
vurgusu güçlendirilmiştir. Hükümetin çözüm süreci ile ilgili attığı bu adımlar
örtük alıntı yapılarak aktarılmıştır. Hükümetin bu adımları haberin
sunumunda olumsuzlaştırılarak haberde verilen bilgi ile okuyucu hükümetin
aleyhine yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte kullanılan resimde Türkiye
Cumhuriyeti resmi gazetesi kullanılarak yayınlanan kararnameye vurgu
yapılmıştır (Şekil 5.23.).
34. “Kobane düşerse süreç biter” başlıklı haberde İmralı’da Abdullah Öcalan ile
görüşen İmralı heyetinin Abdullah Öcalan’ın Kobane ile ilgili yaptığı çağrıyı
aktardığı görülmektedir (Kobane Düşerse Süreç Biter, 2014: 1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamaları
doğrudan aktarılmıştır. Abdullah Öcalan’ın açıklamalarında görüleceği üzere
Kobane konusu ulusal bir Kürt sorunu olarak değerlendirilerek çözüm süreci
ilişkilendirilmiştir. Haberde verilen bilgide Kürt halkı, Kürt ulusalcılığı
doğrultusunda yönlendirilmektedir. Abdullah Öcalan yaptığı çağrı ile
Kobane’nin düşmesi durumunda çözüm sürecinin sona ereceği vurgusunu
öne çıkarması süreç ile Kobene Kürtleri arasında ki organik ilişkiyi
göstermesi açısından önemlidir. Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın resmi
kullanılarak Abdullah Öcalan’ın Kürt hareketinde ki liderliği pekiştirilmiştir
(Şekil 5.24.). Habere eklenen KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok’un
görüşleri de Abdullah Öcalan’ı teyit eder mahiyetedir. Habere Sabri Ok’un da
resmi

eklenerek

güçlendirilmiştir.

KCK’nın

Öcalan’ın

emrinde

olduğu

vurgusu
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35. “Kobane’de katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” başlıklı
haberde Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Kobane şehrine saldıran İŞİD’e
tepki

olarak

Kürt

halkının

topluca

ayaklanmaya

kalktığından

bahsedilmektedir (Her Sokak Kobane, 2014: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Kobane de meydana gelen gelişmeler nedeni
ile Türkiye genelinde Kürt halkının ayaklandığı bilgisi olay olarak
sunulmuştur.

KCK’nın

aktarılmaktadır.

Haberde

yaptığı

açıklamalar

sunulan

bilgide

doğrudan
Kürt

alıntı

halkı

olarak

ayaklanmaya

çağrılmaktadır. Haber ile birlikte kullanılan resimlerde sokaklara dökülen
halkın polis ile çatıştığı görülmüştür (Şekil 5.25.). Haber de, haberin içeriğine
uygun olarak Türkiye, Kürdistan ve Avrupa’dan resimler kullanılmıştır.
Birinci karede ki resim Wan’da yaşanan olaylar ile ilgilidir. Eylemcilerin
sokakta ateş yaktıklarını gösteren bu resimde bir polis zırhlı aracının da ateşe
verildiği görülmektedir (Şekil 5.25.). Alevler içerisinde yanan bu aracın
resmedildiği kareye iliştirilen ibarede ise “Direniş ateşi aydınlattı” notu
düşülmüştür. Haberde kullanılan ikinci resim Amed’e aittir (Şekil 5.25.).
Yüzlerce insanın yüzleri maskeli bir şekilde sokağa döküldüğünü gösteren bu
kare içerinde halkın polisin attığı gaza rağmen yüzleri maskeli bir şekilde
eylem yaptığı görülmektedir. Bu resim karesine eklenen ifade de ise “Direniş
süreklileştirilmeli” notu düşülmüştür. Haber de kullanılan üçüncü resim
Nisebin’e aittir (Şekil 5.25.). Halkın sınır hattına yürüdüğünü gösteren bu
karede her yerden duman ve ateşin yükseldiği yansıtılmıştır. Dördüncü ve son
resim ise Brüksel’de çekilen bir karedir (Şekil 5.25.). Yüzlerce kişinin
Brüksel’de eylem yaparak Kobane’ye destek olduklarını gösteren bir kare
kullanılmıştır.

Haberin

içeriği

ve

kullanılan

resimler

birlikte

değerlendirildiğinde Özgür Gündem Gazetesi tarafından Kürt halkının top
yekün ayaklandığı algısın yaratılmak istendiği tespit edilmiştir.
36. “Kürt düşmanlığından vazgeç!” başlıklı haberde KCK yetkililerinin,
Türkiye’de meydana gelen Kobani olayları vesilesi ile yaşanan sokak
olaylarına karşı devletin aldığı

tedbirleri sert bir dilde

eleştirdiği

görülmektedir (Kürt Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Kobane nedeni ile yaşanan olaylara müdahale
eden devletin, müdahale usulleri 90’lı yıllarda ki usullere benzetilerek,
bilinen durum modelleri içinde haberin sunumu yapılmıştır. Haberde sayı ve
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zaman verileri kullanılarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Haberde
KCK’nın açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberin
içeriğinde

devlet

olumsuzlaştırılarak

okuyucu

devlete

karşı

yönlendirilmektedir. Haber ile uyumlu olarak KCK yetkililerinin resmi
yayınlanmıştır (Şekil 5.26.). Resmin geri planında PKK/KCK bayrakları ve
Abdullah Öcalan’ın resimleri görülmektedir. Haberin içeriğine uyumlu olarak
KCK’nın sert tepki gösterdiğini vurgulamak amaçlı kullanılan resimde
KCK’nın önde gelen yöneticilerinin resminin kullanılması uyumludur.
37. “İyi polis, kötü polis” başlıklı haberde Akil İnsanlar heyeti ile buluşan
Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili
değerlendirmelerine yer verilmiştir (İyi Polis Kötü Polis, 2014: 1). Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Başbakan Davutoğlu’nun açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak aktarılmıştır.
Haberin sunumunda her ikisinin açıklamaları karşılaştırılarak birbirlerine
tezat açıklamalar yaptıkları bilgisi öne çıkartılarak her ikisi de okuyucu
nezdinde itibarsızlaştırılmaktadır. Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında fikir
ayrılıkları olduğu izlenimi yaratılarak sunulan haberde Başbakan Davutoğlu
ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimleri kullanılmıştır (Şekil 5.27.).
38. “İlk adım Kobane” başlıklı haberde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın
çözüm süreci ile ilgili ılımlı mesajlarına yer verilmekle birlikte Kobane’de ki
gelişmeler sürecin bir parçası olarak yorumlanmıştır (İlk Adım Kobane,
2014: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah
Öcalan’ın açıklamalarının doğrudan alıntı yapıldığı, zaman kavramının
kullanıldığı, sayı kullanılarak haberin güçlendirildiği tespit edilmiştir.
Okuyucuya sunulan bilgide süreç ile ilgili olumlu mesajlara yer verilmekle
birlikte Rojava üzerinden Kürt ulusalcılığının da yapıldığı tespit edilmiştir.
Abdullah Öcalan’ın görüşlerinin öne çıkarıldığı haberde Abdullah Öcalan’ın
büyültülmüş bir resmi habere eklenerek Öcalan habere uyumlu olarak çözüm
sürecinin ana aktörü olarak sunulmuştur (Şekil 5.28.).
39. 25 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
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40. “AKP bindiği dalı kesiyor” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çözüm süreci ile ilgili olarak
yaptığı değerlendirmelere yer verilmiştir (AKP Bindiği Dalı Kesiyor,
2014:1).

Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Bakanlar

Kurulunun resmi kurum olarak sunulduğu, Arınç’ın açıklamalarını doğrudan
alıntı yapılarak aktarıldığı, bu açıklamaların ise Özgür Gündem Gazetesi
tarafından eleştirilerek, Arınç ve hükümetin olumsuzlaştırıldığı tespit
edilmiştir. Arınç’ın yaptığı açıklamalar ile Hükümetin savaş çığırtkanlığı
yaptığı iddiasında bulunan Özgür Gündem Gazetesi haber ile birlikte
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın resmini kullanmıştır (Şekil 5.29.).
41. “1 Kasım’a çağrı” başlıklı haberde HDK, DTK, HDP ve DBP tüm halkı
Kobane için sokakta eylem yapmaya davet etmiştir (1 Kasım’a Çağrı, 2014:
1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin içeriğinde
zaman ve sayı kullanılarak haberin güçlendirildiği, HDK, DTK, HDP ve
DBP’nin açıklamalarının örtük alıntı yapılarak aktarıldığı, Kobene meselesi
üzerinden Kürt ulusalcılığının bilgi olarak halka sunulduğu tespit edilmiştir.
Haberle birlikte Avrupa da ve dünyada ilan edilen dünya Kobane gününe
sahip çıkılması için yapılan çağrı ile birlikte kullanılan resimde dev bir
Abdullah Öcalan portesini taşıyan kalabalık görülmektedir (Şekil 5.30.).
42. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015])
43. “Dilleriyle zehir saçıyorlar” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmelere yer
verilmiştir (Dilleri İle Zehir Saçıyorlar, 2014: 7). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
açıklamalarının örtük alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haber
sunumunda Hükümet olumsuzlaştırılarak hükümetin Kürt düşmanlığı yaptığı
bilgisi okuyucuya sunulmuştur. Yalçın Akdoğan’ın değerlendirmelerini savaş
çığırtkanlığı olarak gören Özgür Gündem Gazetesi tarafından açıklamalar
eleştirilerek yayınlanmıştır. Haber ile birlikte kullanılan Yalçın Akdoğan’a ait
resimde Başbakan Yardımcısın kızgın bir ifade ile baktığı bir pozu
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kullanılmıştır (Şekil 5.31.). Haberin sunuluşunda ki olumsuzluğa rağmen
Hükümet kanadı ile ilgili bir açıklamaya sayfa yediden yer verilmiştir.
44. “Hükümet esasa gelmeli” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak HDP heyeti ile yaptığı görüşmeye
yer verilmiştir (Hükümet Esasa Gelmeli, 2014: 1). Ayrıca haberde HDP
heyetinden İdris Baluken’in de açıklamalarına yer verilmiştir. Haber, haber
retoriği

açısından

değerlendirildiğinde,

Başbakan

Yardımcısı

Yalçın

Akdoğan’ın açıklamalarının örtük alıntı olarak aktarıldığı, İdris Baluken’in
açıklamalarının ise doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir.
Haberin sunumunda hükümet kanadının süreç ile ilgili olarak gerekli
girişimleri yapmada geciktiği bilgisine yer verilmiştir. Haber ile birlikte
kullanılan resimde Yalçın Akdoğan’ın ofisinde yapılan toplantıdan bir kare
seçilmiştir (Şekil 5.32.). Yalçın Akdoğan’ın ofis masasında oturmayıp HDP
heyeti ile karşılıklı oturması müzakere sürecinin tarafları arasında bir
denkliğin olduğu algısını doğurmaktadır. Yayınlanan resimde oturma
düzeninin karışık olması samimiyet çizgisini yükseltmektedir. Yalçın
Akdoğan ile birlikte resimde HDP heyetinden Sırrı Süreyya Önder, İdris
Baluken ve Perin Buldan görülmektedir (Şekil 5.32.).
45. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Davutoğlu’nun yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz
olamaz” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
46. “Hükümet herkesi dinlemeli” başlıklı haberde HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş’ın, Çözüm Süreci İzleme Kurulu için görüşlerine yer verilerek süreç
içerisinde yer almayan ana muhalefet partisi CHP’nin de görüşlerinin
alınması gerektiği vurgulanmıştır (Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014: 7).
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Selahattin Demirtaş’ın
açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin
sunumunda sürecin daha fazla kişiyi kucaklaması için CHP’nin de sürece
katkı koyması gerektiği yönünde okuyucu bilgilendirilmektedir. Haber sayfa
yediden yayınlanmış olup haber ile birlikte açıklama yapan Selahattin
Demirtaş’ın açıklama yaparken çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 5.33.).
Kürt tarafının aktörlerinden biri olmasına rağmen Selahattin Demirtaş’ın
açıklamalarının sayfa yediden yayınlanması dikkat çekicidir.
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47. 29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına yeterince
anlatamadık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Öcalan’dan tarihi taslak” Ya çözüm ya kaos!” başlıklı haberde İmralı’da
Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önderin
açıklamalarına yer verilmiştir (Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’a ait taslağın Sırrı
Süreyya Önder’in ağzından dolaylı alıntı yapılarak aktarıldığı tespit
edilmiştir. Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan olumlulaştırılarak çözüm
süreci ile ilgili olumlu bilgi sunulmaktadır. Haber ile birlikte kullanılan
resimde binlerce insanın doldurduğu bir meydan resmi kullanılmıştır (Şekil
5.34.). Meydanda asılan resimler arasında Abdullah Öcalan’ın resimleri öne
çıkmaktadır. Resme eklenen ifade de “Sırrı Süreyya Önder, “Kürt Halk
Önderi Öcalan’ın tarihi Barış ve Demokratik müzakere süreci taslağının
içeriğini gazetelere açıkladı” cümlesi kullanılmıştır. Resimde öne çıkan Kürt
halkını temsilen yayınlanan kalabalık, resimdeki Öcalan posterleri ve de
kullanılan yazılı ifade ile birlikte değerlendirildiğinde Kürt halkının önderi
olarak Abdullah Öcalan’ın sunulduğu anlaşılmaktadır.
49. “Taslak, hükümet ve Kandil’e sunulacak” başlıklı haberde Abdullah Öcalan
tarafından Çözüm Sürecinin de müzakere aşamasına geçilmesi ile ilgili olarak
hazırlanan taslağın Kandil ve Hükümet tarafına sunulacağından söz
etmektedir (Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak, 2014: 6). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın Kürt Halk Önderi
sıfatı ile güvenilir kişi olarak sunulduğu, Öcalan’ın hazırladığı taslağın rapor
olarak

değerlendirildiği,

zaman

kavramları

ve

sayılar

ile

haberin

güçlendirildiği, okuyucunun çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’a
güvenerek, olumlu yönde yönlendirildiği tespit edilmiştir. Haber ile ilgili
olarak resim kullanılmamıştır (Şekil 5.35.) .
50. “Oyalanmaya İzin vermeyeceğiz” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetini oluşturan, HDP Grup Başkan Vekili İdris
Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve
DTP’den Hatip Dicle’nin Abdullah Öcalan tarafından hazırlanan ‘müzakere
taslağını’ değerlendirdiklerine yönelik haber yayınlanmıştır (Oyalamaya İzin
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Vermeyiz, 2014: 9). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
haberin örtük alıntı yapılarak hazırlandığı, müzakere taslağının rapor olarak
sunulduğu, taraflar arasında ki görüşmeler ile ilgili olarak okuyucuya bilgi
verildiği. Okuyucunun ne olumlu ne de olumsuz yönde yönlendirilmediği
verilen bilgilerden sadece süreçle ilgili haberdar olmaları yönünde bir
yöntemin izlendiği tespit edilmiştir. Haberle birlikte kullanılan resimde İmralı
heyeti ile Başbakan Yalçın Akdoğan’ın yaptığı görüşmeye yönelik bir
fotoğraf kullanılmıştır (Şekil 5.36.). Tarafların eşitliğini temsilen karışık bir
düzende ve karşılıklı eşit seviyelerde oturum düzeni aldıkları görülmektedir.
51. “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye Dokunma!” başlıklı haberde Hükümet
tarafından hazırlanan İç Güvenlik paketi ile ilgili olarak Selahattin
Demirtaş’ın eleştirilerini değerlendiren Başbakan Davutoğlu’nun, Selahattin
Demirtaş’ı tehdit ettiği iddia edilerek HDP’nin Selahattin Demirtaş’a sahip
çıkacağı yönünde haber yapılmıştır (Demirtaş’a HDP’ye Sokağa Dokunma,
2014: 1). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük
alıntı yapılarak hazırlandığı haberin içeriğinde hükümet ve AKP’nin
eleştirilerek sunulduğu, verilen bilgide olumsuzlaştırıldığı, tespit edilmiştir.
Haberde kullanılan resimde Selahattin Demirtaş’ın büyültülmüş bir resmi
kullanılmıştır (Şekil 5.37.).
52. “Bu son şans” başlıklı haberde KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın çözüm süreci
ile ilgili değerlendirmelerine yer verilmiştir (Bu Son Şans, 2014: 7). Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Cemil Bayık’ın açıklamalarının
örtük alıntı yapılarak aktarıldığı, Abdullah Öcalan ve hazırladığı taslağın
okuyucuya olumlulaştırılarak sunulduğu, hükümetin de taslağa olumlu
yaklaşması

gerektiği

konusunda

okuyucunun

bilgilendirildiği

tespit

edilmiştir. Haber ile birlikte Cemil Bayık’ın açıklama yaparken çekilmiş bir
resmi yayınlanmıştır (Şekil 5.38.).
53. 22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Ahmet Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
54. 25 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “İmralı heyeti KCK ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
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Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
55. 28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak
istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
56. “Derin provokasyon” başlıklı haberde Suriye’de Kobani ve Irak’ın Şengal
bölgelerinde ki çatışmalarda ölen YDG-H güçleri mensupları için kurulan
taziye çadırlarına tepki gösteren HÜDA-PAR partisi üyeleri ile taziyeye
katılanlar arasında çıkan çatışmada ölen kişiler için Cizir’de düzenlenen
tören ile ilgili habere yer verilmiştir (Derin Provokasyon, 2014: 1). Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, cenaze töreninin olay olarak
sunulduğu, haberde verilen bilginin örtük alıntı yapılarak yayınlandığı,
cenazeye on binlerin katıldığı bilgisi verilerek sayı kullanıldığı. AKP ve
HÜDA-PAR’ın olumsuzlaştırıldığı. Kürt halkının Irak’ta ki Kürtler için
savaştığı vurgusu yapılarak Kürt ulusalcılığının vurgulandığı tespit edilmiştir.
Haber ile birlikte kullanılan resimde Cizir’de cenazeleri karşılamaya gelen
yüzlerce kişinin görüldüğü bir resim kullanılmıştır (Şekil 5.39.) .
57. “Provokatörleri bulmak senin işin” başlıklı haberde Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun Cizre’de yaşanan olayları provokasyon olarak değerlendirdiği
açıklamaya yer verilmiştir (Provokatörleri Bulmak Senin İşin, 2014:6).
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı
yapılarak sunulduğu, sayı kullanıldığı, geçmiş olaylarla bağlantı kurularak
durum modelleri yaratıldığı, AKP ve HÜDA-PAR’ın ortak hareket ederek
olumsuzlaştırıldığı tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi tarafından
Başbakan

Davutoğlu’nun

yaptığı

açıklamalar

eleştirilerek

yaşanan

provokasyonda Başbakan ve AKP iktidarının da sorumlu olduğu algısı öne
çıkarılmıştır. Haber ile birlikte Başbakan’ın yaptığı açıklamayı gösteren bir
resim kullanılmıştır (Şekil 5.40.). Haberde kullanılan resmin çekildiği açı
dikkate alındığında açıklamanın yapıldığı mekanın ciddiyetten uzak düzensiz
bir yer olduğu algısı yarattığı görülmektedir.
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Özgür Gündem Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan haberlerde haberlerin retoriği:
1. 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “Barışa kurşun” başlıklı haberde Cizir’de meydana gelen olaylarda polisin
açtığı ateş sonucunda ölen 12 yaşında ki Nihat Kazanhan hakkında haber
yayınlanmıştır (Barışa Kurşun, 2015: 1) . Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Nihat Kazanhan’ın ölümü ile neticelenen gelişmeler
olay olarak aktarılmıştır. Olay örtük alıntı yapılarak habere taşınmıştır.
Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın barış çağrısı yaptığı vurgulanarak
Öcalan olumlulaştırılırken AKP ve polis olumsuzlaştırılmıştır. Olaylarda
ölenler sayı olarak belirtilmiştir. Nihat Kazanhan’ın 12 yaşında olduğu da
sayı olarak belirtilerek haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Haber ile birlikte
kullanılan resimde Nihat Kazanhan’ın ölü bedenin yakından çekilmiş bir
fotoğrafı kullanılmıştır (Şekil 6.1.). Ölen kişinin yaşının oldukça küçük
olduğunun görüldüğü bu kareye eklenen ifade de “Hatip Dicle’nin Kürt Halk
Önderi Öcalan’ın barış mesajlarını açıkladığı gün AKP polisi 12 yaşında ki
Nihat Kazanhan’ı katletti. AKP’nin Cizir’de katlettiği yurttaş sayısı 6’ya
çıkarken, Kürdistan’da öfke büyüyor” denilmektedir. Haberin içeriği, resim
ve kullanılan ibare birlikte değerlendirildiğinde Özgür Gündem Gazetesi
tarafından AKP’ye yönelik bir karşıt tavrın alındığı görülmektedir.
3. “Akdoğan’dan katliam tehdidi” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinin Cizre’de ki olaylar ile ilgili yaptıkları
görüşmenin detayına yer verilmiştir (Akdoğan’dan Katliam Tehdidi, 2015:
1). Haber, haber

retoriği

açısından değerlendirildiğinde,

Başbakan

Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak
aktarılmıştır.

Açıklamalar

olumsuzlaştırılarak

sunulmuştur.

Haberin

sunumunda hükümetin Kürtleri katletmekle tehdit ettiği bilgisi okuyucuya
aktarılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi tarafından Akdoğan’ın yaptığı
açıklamalar tehdit olarak algılanarak, AKP’nin Kürt halkına karşı şiddeti öne
çıkardığı vurgusu yapılmıştır. Haber ile birlikte kullanılan resimde Yalçın
Akdoğan

ile

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın

görüldüğü

bir

fotoğraf
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kullanılmıştır (Şekil 6.2.). Fotoğrafta Yalçın Akdoğan Cumhurbaşkanının
arkasında görülmektedir. Haber ile birlikte resim değerlendirildiğinde Kürt
halkına yönelik katliam tehdidinde bulunulduğu savunularak bu tehdidin
failleri

olarak

Akdoğan’ın

yanında

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’da

gösterilmiştir.
4. “Müzakereye ciddi yaklaş, süreci hızlandır” başlıklı haberde, Kandil’de
KCK

yetkilileri

ile

görüşen

İmralı

heyetinin

basına

yaptıkları

değerlendirmelere yer verilmiştir (Müzakereye Ciddi Yaklaş Süreci
Hızlandır, 2015: 9). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
haberin örtük alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde
hükümet süreç ile ilgili eleştirilmektedir. Haberde Abdullah Öcalan
olumlulaştırılarak sunulmaktadır. Haberin detayında KCK’nın Suriye’de
devam eden olaylar ile ilgili olarak açıklama yaptığı, orada savaşan Kürt
gruplar ile ortak hareket ettiklerine yönelik bilgilere de yer verilmiştir.
Okuyucu Kürt ulusalcılığı konusunda yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte
kullanılan resimde İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Pervin
Buldan, İdris Baluken ve Hatip Dicle görülmektedir (Şekil 6.3.). Açıklamayı
yapanın Sırrı Süreyya Önder olduğu anlaşılmaktadır. Resim karesinde iki
elini göğsüne bağlayarak yere bakan Pervin Buldan’ın yüz mimikleri ile
vücut dilinden hoşnutsuz bir ruh hali içerisine olduğu anlaşılmaktadır.
5. “Polis yasası bugün görüşülmeyecek” başlıklı haberde, TBMM’de
tartışılmayı bekleyen İç Güvenlik Paketi olarak bilinen yasal düzenlemelerin
görüşülmesinin ertelendiği bilgisine yer verilmiştir (Polis Yasası Bugün
Görüşülmeyecek

2015:7).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı olarak sunulduğu, TBMM’nin
resmi kurum olarak belirtildiği, İç Güvenlik Paketi’nin resmi evrak olarak
değerlendirildiği

tespit

edilmiştir.

Haber

ile

ilgili

olarak

resim

kullanılmamıştır (Şekil 6.4.).
6. 10 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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7. 11 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Selahattin Demirtaş’ın amaç müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile
ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “Otoriteleşme, demokratikleş!” başlıklı haberde, Kandil’de KCK yetkilileri
ile görüşen HDP heyetinin yaptıkları açıklamalara yer verilmiştir
(Otoriteleşme Demokratikleş, 2015: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, HDP heyetinin açıklaması örtük alıntı olarak sunulduğu
tespit edilmiştir. AKP’nin olumsuzlaştırıldığı tespit edilmiştir. Haber ile
birlikte kullanılan resimde HDP heyetinden İdris Baluken ile Pervin
Buldan’ın KCK’lı Cemil Bayık’da aralarında bulunduğu bir grup KCK’lı ile
çektirdiği fotoğrafa yer verilmiştir (Şekil 6.5.). KCK’lıların üniforma olarak
kullandıkları peşmerge kıyafeti içerisinde oldukları dikkat çekicidir.
10. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik aşamada”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12. 23 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Bülent Arınç’ın Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
13. “10 madde konsensüs olursa çağrı yapılır” başlıklı haberde, Selahattin
Demirtaş’ın Dolmabahçe’de ilan edilen çözüm süreci ile ilgili 10 maddelik
adımın değerlendirmesi ile Güvenlik Paketi yasa tasarısı hakkında ki
değerlendirmelerine yer verilmiştir (10 Madde Konsensüs Olursa Çağrı
Yapılır, 2015: 1). Haber, haber retoriği açısından incelendiğinde, Selahattin
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Demirtaş’ın açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak aktarılmıştır. Hükümetin
hazırladığı Güvenlik Paketi resmi belge olarak sunulmuştur. Haberin
içeriğinde

hükümet

olumsuzlaştırılmaktadır.

eleştirilerek

okuyucu

Haber

birlikte

ile

nezdinde
Selahattin

Hükümet
Demirtaş’ın

büyültülmüş resmi kullanılmıştır (Şekil 6.6.).
14. “10 ilke çağrısı” başlıklı haberde, HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın Dolmabahçe’deki başbakanlık ofisinde yaptıkları
görüşmeye yer verilmiştir (10 İlke Çağrısı, 2015: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı yapılarak sunulduğu, sayı
kullanıldığı, okuyucuya Kürt tarafının elinden gelen her şeyi yaptığı bilgisi
verildiği, hükümetin ise üzerine düşen görevi yapması yönünde göreve davet
edildiği bilgisinin verildiği tespit edilmiştir. Dolmabahçe mutabakatı olarak
anılan bu görüşme ile ilgili açıklamayı HDP heyetinden Sırrı Süreyya Önder
yapmıştır. Haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın başkanlık ettiği hükümet yetkilileri ile Sırrı Süreyya Önderin
başkanlık ettiği HDP heyeti görülmektedir (Şekil 6.6.). Türk bayrakları ile
süslenen ofiste çalışma masasının üzerine de taraflara dönük olarak iki adet
Türk bayrağının yerleştirilmesi tek millet tek bayrak algısına yönelik bir
hareket

olarak

değerlendirilmektedir.

Tarafların

her

hangi

birinin

üstünlüğünü simgelememesi açısından oturum düzeni karşılıklı koltuklara
yerleştirilerek

tarafların

süreçteki

eşitliği

vurgulanmıştır.

Başbakan

Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın ev sahibi olarak toplantıya katılanları
ortalaması da dikkat çeken diğer bir ayrıntıdır. Yaşanan gelişmenin olumlu
havasına rağmen Özgür gündem Gazetesi tarafından Hükümetin nasıl bir
adım atacağı yönünde endişeleri olduğu tespit edilmiştir.
15. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi
dönemeç, PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
16. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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17. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“ABD Dışişleri Sözcülüğünün, Silah bırakma çağrısını destekliyoruz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Tarihi fırsatı kaçırma” başlıklı haberde, İmralı heyeti ile görüşen KCK’nın
çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın, Hükümete sunduğu 10
maddelik yol haritasını değerlendirdikleri habere yer verilmiştir (Tarihi
Fırsatı

Kaçırma,

2015:

Haber,

1).

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci bağlamında 10
madde olarak sıraladığı aşamaların doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı,
KCK’nın süreç ile ilgili değerlendirmelerinin dolaylı alıntı yapılarak
aktarıldığı, ‘Güvenlik Paketinin’ resmi belge olarak konu edildiği, sayı
kullanıldığı, Pervin Buldan’ın açıklamalarına doğrudan alıntı yapılarak yer
verildiği.

Abdullah

Öcalan

ve

Kürt

tarafı

kamuoyu

nezdinde

olumlulaştırılırken Hükümetin göreve çağrıldığı, Kürt halkının Öcalan’a
güvenmesi konusunda yönlendirildiği tespit edilmiştir. Haberde KCK’nın
Hükümetin sözünde durması halinde üstüne düşeni yapacağını açıklaması
dikkat çekicidir. Haber ile birlikte kullanılan resimde KCK yetkilileri ile
İmralı heyetinin yaptığı görüşmeyi gösteren bir fotoğraf yayınlanmıştır
(Şekil 6.7.). Resimde tarafların karşılıklı olarak oturdukları görülmektedir.
Toplantı yaptıkları yerin arka fonunda ise Abdullah Öcalan’ın posteri ile
PKK/KCK bayraklarının asılı olduğu görülmektedir.
19. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
20. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah bırakma meselesi sözde kalmaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
21. 17 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Nevruz öncesi son İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde
[04.05.2015]).

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.
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22. “Yalçın Akdoğan sınır tanımıyor” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın çözüm süreci içerisinde görev alacak olan izleme
komitesi ile ilgili açıklamalarına yer verilmiştir (Yalçın Akdoğan Sınır
Tanımıyor, 2015:8). Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Yalçın Akdoğan’ın açıklamalarının örtük alıntı yapılarak aktarıldığı, haberde
İç Güvenlik Paketinin resmi belge olarak sunulduğu tespit edilmiştir.
Haberin içeriğinde Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları eleştirilerek okuyucu
hükümet aleyhine yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte kullanılan resimde
Yalçın Akdoğan’ın tek kare bir resmi kullanılmıştır (Şekil 6.8.).
23. 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Nevruz

yeni dönemin

başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda dünya halkları ve devletlerine
tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın
Çözüm süreci açısından bir dönüm noktası olabilecek 2015 Newruz
açıklamasına yer verilmiştir (Demokrasi Zamanı, 2015: 1). Haber, haber
retoriği

açısından

değerlendirildiğinde,

Abdullah

Öcalan’ın

Newroz

açıklaması doğrudan alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberde sayı ve zaman
kavramları kullanılarak haber güçlendirilmiştir. Haberin sunumunda
uzlaşmacı bir dil kullanıldığı tespit edilmiştir. Abdullah Öcalan okuyucuya
Kürt halkının önderi olarak sunulmuştur. Haber ile birlikte Amed’de
düzenlenen Newroz kutlamalarına katılan mahşeri bir kalabalığın resmi
yayınlanmıştır (Şekil 6.9.). Meydana toplananların ellerinde PKK/KCK’ya
ait bayrak ve sembollerin bulunduğu görülmektedir.

Meydanın PKK’yı
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temsilen sarı, kırmız ve yeşil renkleri ile süslendiği bu renkler ile Kürt
halkını ifade ederek ‘PKK halktır’ algısının yaratıldığı görülmektedir.
27. “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın 2015
Newroz Kutlamalarında gönderdiği mesajda değindiği “Eşme ruhu” olarak
tabir edilen ve TSK ile PYD’nin işbirliği yaptığını anlatan açıklamaları ile
ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının bu açıklamaları reddettiği bir habere
yer yerilmiştir (Ruh Genelkurmayı Rahatsız Etti, 2015: 8) . Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Genelkurmayın ve TBMM’nin resmi
kurum olarak sunulduğu, Genelkurmayın açıklamalarının örtük alıntı ile
aktarıldığı, haberin sunumunda Genelkurmay’ın olumsuzlaştırıldığı tespit
edilmiştir. Haber için Özgür Gündem Gazetesinde resim kullanılmamıştır
(Şekil 6.10.).
28. 27 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Sırrı Süreyya Önder’in; artık siyasetle görüşüyoruz” açıklaması ile
ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
30. “AKP’den kanlı provokasyon” başlıklı haberde, TSK’nın, Agiri Diyadin’e
bağlı Tendürek Dağındaki HDP etkinliğine saldırdığına dair haber
yayınlanmıştır (AKP’den Kanlı Provokasyon, 2015: 1). Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, yaşanan gelişmelerin olay olarak sunulduğu
tespit edilmiştir. Yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Cezmi Budak olayın
mağduru olarak gösterilmiştir. Haberde sayı kullanarak haberin vurgusu
güçlendirilmiştir. TSK resmi kurum olarak gösterilerek olumsuzlaştırılmıştır.
AKP’nin Kürt halkına saldırdığı bilgisi öne çıkartılmıştır. Okuyucu AKP ve
TSK aleyhinde yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte kullanılan iki resim
bulunmaktadır (Şekil 6.11.). Birinci resimde halkı çembere alan Türk Silahlı
Kuvvetlerinin, silahlı ve kalkanlı bir resmi kullanılarak HDP’nin
etkinliklerinin silah tehdidi ile engellendiği izlenimi uyandırılmaktadır.
İkinci resimde ise çıkan olaylarda ölen HDP Diyadin eski İlçe Eşbaşkanı
Cezmi Budak’ın oğlu ile çekilmiş bir resmine yer verilmiştir. Resimler ile
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birlikte kullanılan ifade de ise “AKP, süreci sabote etmek ve HDP’nin önünü
kesmek için askeri devreye koydu. Tendürek Dağın’da HDP’nin etkinliğine
AKP adına saldıran TSK, HDP Diyadin eski Eşbaşkanı Cezmi Budak’ı ve
bir gerillayı katletti” demektedir. Resim ile birlikte kullanılan ibare beraber
değerlendirildiğinde Özgür Gündem Gazetesi tarafından sürecin diğer tarafı
olan AKP iktidarının itibarsızlaştırılarak kamuoyu nezdinde sürecin
karşısında olduğu yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Haber ile ilgili

olarak açıklama yapan Selahattin Demirtaş’ın resmi haberin içerisinde
kullanılmıştır.
31. 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun; Ağrı olayları açıklaması” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
32. “MGK’dan alıntı gibi bölüm” başlıklı haberde, AK Partinin seçim
beyannamesine çözüm sürecini dahil etmesi konu edilmiştir (MGK’den
Alıntı

Gibi

Bölüm,

2015:

7).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarının örtük alıntı
yapılarak aktarıldığı, haberin sunumunda hükümete yönelik alaycı bir dil
kullanıldığı, Başbakan ve hükümetin okuyucu nezdinde itibarsızlaştırılarak
olumsuzlaştırıldıkları tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi tarafından
Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı bu beyanname alay konusu edilerek
kaleme alınmıştır. Başbakanın açıklamalarının komik olduğu vurgusu öne
çıkarılırken haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan’ın oldukça komik
göründüğü bir resim karesi kullanılmıştır (Şekil 6.12.). Bu resim karesinde
Başbakan’ın elinde ‘Yeni Türkiye’ başlıklı bir kitap görülmektedir. Haberin
içeriği ve resim birlikte değerlendirildiğinde çözüm sürecinin taraflarından
bir olan AKP iktidarının ve yapmaya çalıştıklarının itibarsızlaştırılmaya
çalışıldığı görülmektedir.
33. 22 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Çözüm Süreci” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
34. “AKP’nin seçimi savaş” başlıklı haberde, HDP Grup başkanvekili ve İmralı
Heyeti üyesi İdris Baluken ile İmralı heyeti üyesi Hatip Dicle’nin
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açıklamalarına yer verilmiştir (AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1). Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Colemerg de yaşanan gelişmeler olay
olarak aktarılmıştır. Olaylar ile ilgili olarak AKP iktidarı suçlanarak okuyucu
nezdinde

AKP

itibarsızlaştırılmıştır.

Haber

örtük

alıntı

yapılarak

yayınlanmıştır. Her iki İmralı heyeti üyesi de açıklamaları da AKP’nin savaşı
kışkırttığı ve bu yönde adım attığı yönündedir. Haber ile birlikte kullanılan
resimde Colemerg’e gönderilen askeri araçlar görülmektedir (Şekil 6.13.).
Haberin bütününü kapsayacak şekilde kullanılan ifade de “HDP barışa doğru
adım attıkça AKP savaşa doğru adım atıyor” yazmaktadır.
35. “Erdoğan düştü düşecek” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürt
sorunu ile ilgili değişik zamanlarda yaptığı açıklamalara yer verilerek
Erdoğan’ın barış ve Kürt karşıtı bir siyasetçi olduğu izlenimi uyandıracak bir
haber yayınlanmıştır (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1). Haber, haber
retoriği

açısından

değerlendirildiğinde,

Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın

açıklamalarının örtük alıntı yapılarak aktarıldığı, bu alıntılar arasında ki
farklığın haberin içeriğinde okuyucunun bilgisine getirildiği, Erdoğan’ın
tutarsız ve Kürt düşmanı olduğu belirtilerek, okuyucu Erdoğan’ın aleyhine
yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte kullanılan resimde Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın başı yere doğru eğilmiş bir şekilde bir kağıttan bir şeyler okurken
çekilmiş bir fotoğrafı kullanılmıştır (Şekil 6.14.). Fotoğrafın çekildiği açı
dikkate alındığında Erdoğan’ın sanki de yere düşmüş gibi bir izlenim
uyandırdığı görülmektedir. Haberde Erdoğan’ın iktidardan düşeceği vurgusu
tekrar edilerek kullanılmıştır. Haber ile birlikte resim değerlendirildiğinde
Cumhurbaşkanı

Erdoğan

Özgür

Gündem

okuyucularının

gözünde

itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.
36. “AKP cenaze istiyor” başlıklı haberde, Haberin içeriğinde HSP Karargah
Komutanı Murat Karayılan’ın kritik açıklamalarına yer verilmiştir (AKP
Cenaze

İstiyor,

2015:

1).

Haber,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, Murat Karayılan’ın doğrudan açıklamalarına yer
verildiği, askerin resmi kurum olarak sunulduğu, AKP’nin Kürt halkına karşı
savaş istediği bilgisinin okuyucuya aktarıldığı tespit edilmiştir. Haber ile
birlikte Murat Karayılan’ın gerilla kıyafetleri içerisinde çekilmiş bir resmi
kullanılmıştır (Şekil 6.15.).
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37. “Süreç tecrit altında” başlıklı haberde, İmralı Heyetinden İdris Baluken’in
Kadil’de KCK yetkilileri ile yaptığı görüşme ile ilgili açıklamalarına yer
verilmiştir (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, İdris Baluken’in doğrudan açıklamalarına yer verildiği,
AKP’nin olumsuzlaştırılarak sürecin tehlikede olduğu bilgisinin okuyucuya
aktarıldığı tespit edilmiştir. Haber ile birlikte İmralı heyetinden İdris
Baluken’in, Hatip Dicle’nin ve de Ceylan Bağrıyanık’ın açıklama yaparken
çekilmiş bir fotoğraflarına yer verilmiştir (Şekil 6.16.).
38. “Ya barış, ya savaş” başlıklı haberde, PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat
Karayılan’ın yaklaşmakta olan seçimler ile ilgili olarak değerlendirmelerine
yer verilmiştir (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Murat Karayılan’ın doğrudan açıklamalarına yer
verildiği, okuyucunun HDP’ye oy vermeleri yönünde yönlendirildiği tespit
edilmiştir. Murat Karayılan’ın HDP’yi destekler nitelikli açıklamaları ile
birlikte kendisinin resmi de eklenerek anlam kuvvetlendirilmiştir (Şekil
6.17.). Karayılan’ın resminin yanına eklenen ifade de “artık korucuları hedef
almayacağız” yazmaktadır. Haber bir bütün olarak değerlendirildiğinde
Murat Karayılan’ın HDP’ye desteği artırabilmek için tüm Kürt kökenlilere
mesaj verdiği görülmektedir.
39. “Kimin gözden geçireceği belli olmaz” başlıklı haberde, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun İmralı-HDP-Kandil arasında zikzaklar var açıklamasına yer
verilmiştir (Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015: 11). Haber, haber
retoriği

açısından

değerlendirildiğinde,

Ahmet

Davutoğlu’nun

açıklamalarının örtük alıntı yapılarak aktarıldığı. Hükümet’e karşı alaycı bir
dil kullanılarak itibarsızlaştırıldığı, sayı kullanıldığı, okuyucunun HDP’ye
oy vermesi yönünde yönlendirildiği tespit edilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi

tarafından

Davutoğlu’nun

açıklamaları

eleştirilerek

seçim

sonrasında kimin kimi muhatap alacağı konusu öne çıkarılmıştır. Davutoğlu
hükümetinin

Dolmabahçe

mutabakatını

kabul

etmesine

rağmen

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıkması ile sürecin askıya alındığı iddia
edilerek Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı’nın kontrolünde olduğu algısı
yaratılmıştır. Haber ile birlikte kullanılan resimlerin ilkinde köylü bir
vatandaşla yan yana oturan Davutoğlu görülmektedir (Şekil 6.18.). Her
ikisinin de alçak bir zeminde oturuyor olmaları ve ellerini ayni şekilde
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kavuşturmuş olması her ikisine de köylü havası vermektedir. Diğer bir resim
ise Dolmabahçe mutabakatına atfen kullanılmıştır. Resimde Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP heyeti görülmektedir. Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun İmralı-HDP-Kandil arasında zikzaklar var açıklamasına yer
verilmiştir.
40. 2 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın açıklaması” ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
4.3.3.d.

Yerel Tutarlılık

Metin semantiğinde incelenen önemli kavramlardan biri metnin yerel
tutarlılığıdır. Metnin müteakip önermeleri nasıl birbirine bağlı olduğunu inceler.
Metinlerin böylesi yerel tutarlılıklarının en önemli koşullarından biri, metin
önermelerinin zaman, durum, sebep ve sonuç gibi ilişkilerle birbirlerine bağlı
olaylara atıfta bulunmalarıdır. Metin senaryoları hakkındaki sosyal ve ortak bilgimiz,
metnin kavramları ve önermeleri arasındaki eksik bağlantıları kurar. Dünya bilgileri
ve inançlarına duyulan bu bağımlılık tutarlılığı öznel ve düşünsel hale getirir. Bu tür
imasal bir tutarlılığın yanı sıra önermeler de ikinci önerme, ilk önermeye kıyasla bir
“belirtme, açıklama, karşıtlık ya da örnek” işlevi gördüğünde, işlevsel olarak da
tutarlı olabilirler (http://thebrandage.com, [13/10/2016]).
Haberlerde önermeler çoğu zaman bir belirtme ilişkisiyle birbirlerine bağlıdırlar.
Spesifik önermeler, genel önermelerin ardından daha çok bilgi verirler. Bir sonraki
cümlede dramatik girişimin nelerden oluştuğunu ortaya koyarlar. Kim, ne, nerede ve
nasıl yaptı soruları aydınlanır. Aynı şekilde, sonraki cümleler öncekilerin
açıklamalarını ‘talep, itiraz’ içerebilirler ve spesifik değerlendirme imaları
taşıdıklarında, düşünsel işlevleri de olabilir. Söylemin önemli bir özelliği de hem
yerel hem de küresel olarak tutarlı olmasıdır. Bir metnin, ardarda gelen cümleler
arasındaki anlamsal ilişkilerinin yanı sıra genel bir semantik bütünlüğü bulunur.
Bizim sezinleyerek tema ya da konu olarak bildiğimiz kavramlar bu küresel
tutarlılığı tanımlar. Konular kavramsal olarak metni özetler ve onun en önemli
bilgilerini belirtir. Kuramsal bir biçimde, bu tür konular semantik büyük önermeler
olarak, yani metindeki bir sıra önermeden türeyen önermeler olarak, tanımlanabilir
(http://thebrandage.com, [13/10/2016]).
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Özgür Gündem Gazetesinde 2013 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan yerel ve küresel tutarlılık:
1. “2013’ü heba etmeyin” başlıklı haberde, 2013 yılının, çözüm yılı olması
çağrısı haber olarak yayınlanmıştır (2013’ü Heba Etmeyin, 2013: 1). Haberin
başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir
önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “Bir yılı daha geride bıraktık,
hükümet yıl boyunca çözüm imkanlarına taktiksel yaklaştı ancak Öcalan
oyunu bozdu. Kürtler ve kamuoyu 2012’yi heba eden hükümete bu yılı da
‘heba etme’ çağrısı yaptı” ifadesi kullanılmıştır. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk
önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci
önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
2. “Kürt Siyasetçiler Öcalan’la görüştü” başlıklı haberde, DTK Eşbaşkanı
Ahmet Türk ile BDP Milletvekili Ayla Aka’ın İmralı’da Abdullah Öcalan’la
görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır (Kürt Siyasetçiler Öcalan’la Görüştü,
2013: 1). Haber başlığında belirtilen önermede, açıklamada bulunularak
küresel tutarlılık metne yansıtılmıştır. Haberin birinci paragrafında kullanılan
önermede

“Hükümet’in

Öcalan’la

görüşme

yapıyoruz

şeklinde

ki

açıklamasından sonra dün Kürt siyasetçiler İmralı’ya gitti. DTK Eşbaşkanı
Ahmet Türk ile BDP Milletvekili Ayla Akat dün Öcalan’la görüştü”
ifadelerine yer vererek birinci önerme ile sebep-sonuç ilişkisi kurarak yerel
tutarlılığı metne yansıtmıştır.
3. “Çözüme Suikast” başlıklı haberde, PKK’nın kurucularından Sakine
Cansız’ın da içinde olduğu 3 Kürt kadınının Paris’te suikasta uğraması haber
olarak yayınlanmıştır (Çözüme Suikast, 2013: 1). Başlıkta belirtilen önerme
toplumun sosyal ve ortak bilgilerine dayanan kavramlardır. Haber girişinde
belirtilen ikinci önermede “Devlet ile Öcalan arasında görüşmelerin yapıldığı
bir dönemde Avrupa’nın göbeği Paris’te PKK’nın kurucularından Sakine
Cansız’ın da içinde olduğu 3 Kürt kadın katledildi. Suikastı nefretle kanayan
KCK; “Bu uluslar arası arka planı olan Türk Galadyosu’nun işi olabilir, dedi”
ifadeleri kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci önerme arasında sebep ve
durum ilişkisi kurulmuştur. Birinci önermede okuyucuya küresel tutarlılık
sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki ile de yerel tutarlılık okuyucuya
sunulmuştur.
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4. “Güneşe uğurluyoruz” başlıklı haberde, Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla
Şaylemez’in cenaze töreni ve bu törenle birlikte çözüm sürecine yönelik
açıklamalar haber olarak yayınlanmıştır (Güneşe Uğurluyoruz, 2013: 1). Bu
önerme ile toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haber
girişinde belirtilen ikinci önerme de ise “Kürt ve Kadın özgürlük
mücadelesinde yaşamlarının her saniyesinde en önde yer alan kadınlardan
Sakine Cansız ile onun yol arkadaşları Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’i
Kürtler bağırlarına bastı. Kürtler, hüzün, yas ve isyan duygularıyla onları son
yolculuklarına uğurlamak için Amed’e akın etti” ifadeleri kullanılmıştır.
İkinci önerme ile birinci önerme arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak
metnin yerel tutarlılığı sağlanmıştır. ‘Güneşe uğurluyoruz’ önermesi okuyucu
tarafından kendi değerleri üzerinde sezinlendiğinden küresel tutarlılığı
metinde yansıtmaktadır.
5. “Çözüm için hemen ziyaret serbestisi” başlıklı haberde, Hrant’ı anma
törenleri için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü düşünür Noam Chomshy’in
çözüm süreci hakkında ki görüşleri haber olarak yayınlanmıştır (Çözüm İçin
Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013: 1). Haberin başlığında kavramsal olarak
metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur.
Haberin girişinde “Hrant’ı anma törenleri için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü
düşünür Noam Chomshy, Kürt sorununda ki tartışmalara ilişkin gazetemize
konuştu. Barış ve çözüme Öcalan’ın esaret şartları engel. İlk adım ziyaret
serbestisi ve ev hapsi olmalı” ifadesi kullanılmıştır. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk
önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci
önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
6. “Yol haritası bekliyoruz” başlıklı haberde, KCK Yürütme Konseyi Başkanı
Karayılan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır (Yol Haritası
Bekliyoruz, 2013:1). Başlıkta belirtilen önermede, açıklamada bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “KCK Yürütme
Konseyi Başkanı Karayılan, İmralı’da devlet ve PKK Lideri Öcalan arasında
yapılan görüşmelere dikkat çekerek: “Önderliğimiz onların istediği gibi tek
taraflı bir çağrı değil, her iki tarafa çağrı anlamına gelen yeni bir yol haritası
sunabilir, dedi” ifadesi kullanılmıştır. Birinci önerme ile ikinci önerme
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arasında

zaman-durum

ilişkisi

kurularak

metine

yerel

tutarlılık

kazandırılmıştır.
7. “Devlet seyretti” başlıklı haberde, Halkların Demokratik Kongresi Heyetinin
Sinop’ta uğradığı saldırı haber olarak yayınlanmıştır (Devlet Seyretti, 2013:
1). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “Sinop’ta HDK heyetinin
bulunduğu binanın önünde toplanarak saldıran ve linç girişiminde bulunan
ırkçılara polis ve jandarma müdahale etmeyerek linçlere çanak tuttu” ifadesi
kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
8. “Savaşa karşı Lice kalkanı” başlıklı haberde, Lice’de TSK’nın başlattığı
askeri operasyonun halk tarafından engellenmesi haber olarak yayınlanmıştır
(Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1). Haberin girişinde “Çözüm ve barış
tartışmalarının yoğunlaştığı bugünlerde askeri operasyonlar durmuyor”
ifadesi kullanılmıştır. Bu önerme ile toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap
edilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler
uyum içerisindedir.
9. “Tarihi bir süreç” başlıklı haberde, İmralı adasında tutuklu bulunan Abdullah
Öcalan ile BDP milletvekili Önder, Buldan ve Tan’ın görüşmesi haber olarak
yayınlanmıştır (Tarihi Bir Süreç, 2013: 1). Belirtilen önermede açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“Dün BDP milletvekili Önder, Buldan ve Tan PKK Lideri Öcalan il görüştü.
Dönüşte heyet adına konuşan Pervin Buldan, PKK Lideri Öcalan’ın kısa
mesajını aktardı: Tarihi bir süreç yaşıyoruz taraflar dikkatli ve duyarlı olmalı”
ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
10. “Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Çözümü asla zora sokmayız” başlıklı haberde,
İmralı’da Abdullah Öcalan İle BDP heyeti arasında geçen görüşme notlarının
basına sızdırılması ile ilgili Selahattin Demirtaş’ın açılamaları haber olarak
yayınlanmıştır (Demirtaş Erdoğan’a Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız,
2013: 1). Belirtilen önermede açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “Federe Kürdistan’da Öcalan’ın
hazırladığı çözüm taslaklarıyla ilgili temaslarda bulunan BDP Eşbaşkanı
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Selahattin Demirtaş; basında yer alan İmralı görüşme notlarıyla ilgili ‘Sayın
Başbakan şundan emin olmalı biz parti olarak süreci zora sokacak bir tutum
içerisinde asla olmayız’ dedi” ifadelerine yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur.
11. “Eski askerler serbest: İşte samimiyet” başlıklı haberde, PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine esir askerlerin, serbest bırakılması haber
olarak yayınlanmıştır (Eski Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1).
Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın
çağrısı üzerine gündeme gelen esir askerler, dün serbest bırakıldı. Kürt
tarafının iyi niyet adımına hükümetin nasıl karşılık vereceği merakla
beklenirken, esirler ise süreçten umutlu oldukların belirtti” ifadelerine yer
verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
12. “Öcalan: Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte” başlıklı haberde, BDP
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaptıkları
görüşmeler ile ilgili açıklaması haber olarak yayınlanmıştır (Öcalan
Hazırlayacağım Bildiri Tarihi Nitelikte, 2013: 1). Belirtilen önermede
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde “Tüm Türkiye’nin gözünü çevirdiği PKK Lideri Abdullah Öcalan
“Hedefimiz tüm Türkiye’nin demokratikleşmesidir. 21 Mart Newroz
kutlamasında

bir

çağrı

yapmak

üzere

hazırlıklarımı

sürdürüyorum.

Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte olacaktır” ifadelerine yer verilmiştir.
Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme
ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
13. “Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem
başladı” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın Nevruz açıklamaları haber
olarak yayınlanmıştır (Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi
Yeni Bir Dönem Başladı, 2013: 1). Belirtilen önermede açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde,
“Ben, çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki, artık yeni bir
dönem başlıyor. Silah değil, siyaset öne çıkıyor. Bu son değil, yeni bir
başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi
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başlatmaktır. Selam olsun bu sürece güç verenlere” ifadelerine yer verilmiştir.
Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme
ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
14. “KCK’dan ateşkes” başlıklı haberde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 21
Mart 2015 Newroz kutlamasında yaptığı çağrıya PKK/KCK’nın verdiği
olumlu yaklaşım haber yayınlanmıştır (KCK’den Ateşkes, 2013: 1). Başlıkta
belirtilen önermede belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde “KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat
Karayılan Bonn kentinde on binlerin katıldığı Newroz kutlamasına
gönderdiği mesajda, resmi olarak ateşkes ilan ettiklerini duyurdu” ifadesi
kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
15. “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur!” başlıklı haberde, PKK
Lideri Abdullah Öcalan’ın 64. doğum günü kutlamaları ile ilgili haber
yapılmıştır (Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1). Birinci
önerme olarak sunulan başlıkta yapılan vurgu düşünsel ima taşımaktadır. Bu
önerme ile metne küresel tutarlık yansıtılmıştır. İkinci önerme olarak
kullanılan haber girişinde “Öcalan’ın 64. doğum günü kutlamalarına akın
akın her yerden katılan Kürtler, Öcalan’ın doğum gününü ‘Doğumun
Doğuşumuzdur’ diye kutladı” ifadeleri kullanılarak sezgisel vurgu taşıyan
birinci önerme ile “kim(in) ve nerden, niçin” sorularına cevap verilerek
küresel tutarlılık ile yerel tutarlık arasında ilişki kurulmuştur.
16. “Barışa anayasal güvence” başlıklı haberde, BDP Eşbaşkanı Gülten
Kışanak’ın “Meclis Çözüm Süreci Komisyonu açıklamaları” haber olarak
yayınlanmıştır (Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9). Belirtilen önermede,
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde “BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak, kalıcı bir barış için çabaladıklarını
söyleyerek. Yeni Anayasa çalışmalarına dikkat çekti. “Türkiye’nin varmak
istediği durak Özgür bir gelecek, demokratik bir yaşam, eşitlikçi bir
hukuktur” diyen Kışanak, barışın anayasal güvenceye kavuşmasının
gerektiğini vurguladı” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen
önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde
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ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık
kazandırmaktadır.
17. “Meclis’te çözüm karşıtı provokasyon” başlıklı haberde, Adalet Bakanı
Sadullah Ergin’in açıklamaları ve TBMM’nin 4. Yargı Paketi ile ilgili
tartışmaları

haber

olarak

yayınlanmıştır

(Mecliste

Çözüm

Karşıtı

Provokasyon, 2013: 9). Birinci önerme olarak sunulan başlıkta yapılan vurgu
düşünsel ima taşımaktadır. İkinci önerme olarak değerlendirebileceğimiz
haber girişinde “4. Yargı paketi görüşmelerinde MHP ve CHP’liler Meclis’i
birbirine kattı. Çözüm karşıtı saldırılarda bulunan MHP’li ve CHP’li vekiller
yasayı engellemeye çalıştı. Tasarıda Örgüt bildiri ve açıklamaları basmak ve
yayınlamak, propaganda yapmak ve yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne
katılmak ‘örgüt üyeliği’ kapsamından çıkarılırken, Adalet Bakanı paketin
KCK adı altında rehin tutulan Kürt siyasileri kapsamadığını belitti” ifadeleri
kullanılmıştır. İkinci önermede ki cümleler öncekinin açıklamalarını
içermektedir. Bu açıklamalar ile metinde yerel tutarlılık kurulmuştur.
18. “Daha umutluyum” başlıklı haberde, BDP’li Sırrı Süreyya Önder tarafından
okunarak iletilen Abdullah Öcalan’ın mesajı haber olarak yayınlanmıştır
(Daha Umutluyum, 2013: 1). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “PKK Lideri
Öcalan Türkiye halkına, barış ve çözüm süreciyle ilgili mesaj gönderdi.
Mesajı Sırrı Süreyya Önder Okudu” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
19. “KCK’dan tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” başlıklı
haberde, KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat
yapılan açıklama

haber olarak

yayınlanmıştır.

Karayılan tarafından
Belirtilen önermede,

açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir (KCK’dan
Tarihi Çağrı Demokratik Kurtuluş İçin Görev Başına, 2013: 1). Haberin
girişinde “KCK, PKK Lideri Öcalan’ın Amed Newrozun’da yayınladığı
Demokratik Kurtuluş Manifestosu’nun uygulanması için start verdi.
Kandil’de medya ordusuna açıklama yapan Karayılan “8 Mayıs’tan itibaren
gerillanın geri çekileceğini, saldırı durumunda çekilmeyi durduracaklarını
duyurdu” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile
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başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci
önerme

öncekinin

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

kazandırmaktadır.
20. “Gerilla çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği zamanı” başlıklı haberde,
Abdullah Öcalan’ın Amed Newruz’un da ki çağrısı üzerine Türkiye dışına
çekileceğini açıklayan PKK/KCK’nın çekilmeye başladığı duyurulmaktadır
(Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1). Haber
başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “PKK Lideri
Öcalan’ın Amed Newruz’un da ki tarihi çıkışı ile başlayan “demokratik
çözüm sürecinin en önemli adımlarından biri dün atıldı” ifadesi
kullanılmıştır. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
21. “Öcalan direnişi selamlıyorum” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın İmralı
adasında altıncı kez BDP heyeti ile görüştüğü haber olarak yayınlanmıştır
(Öcalan Direnişi Selamlıyorum, 2013: 1). Belirtilen önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“Öcalan, BDP heyetiyle yaptığı görüşmede “Gezi parkı direnişini
selamlıyorum. Halk meydanı Ergenekon ve Ulusalcılara bırakılmamalı”
ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
22. “İkinci aşama başladı” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın İmralı adasında
yedinci kez BDP heyeti ile görüştüğüne haber olarak yer verilmiştir (İkinci
Aşama Başladı, 2013: 9). Başlıkta belirtilen önermede “belirtmede”
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“İmralı dönüşü Nuçe TV’ye konuşan Demirtaş, ikinci aşamaya geçildiğini
belirtti”

ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile

başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci
önerme

öncekinin

kazandırmaktadır.

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık
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23. “Akil İnsanlar: Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” başlıklı
haberde, Akil İnsanlar Heyetinin Başbakan Erdoğan’a hazırladıkları raporu
sunmaları konu edilmiştir (Akil İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse
Demokratik Reform, 2013:1). Birinci önerme olarak sunulan başlıkta yapılan
vurgu

düşünsel

ima

taşımaktadır.

İkinci

önerme

olarak

değerlendirebileceğimiz haber girişinde “Akil İnsanlar Erdoğan’a çözüm
sürecinde sahada yaptıklarını gözlemleri rapor etti. Toplantı sonrası konuşan
AKP sözcüsü Çelik, ‘Raporlarda sürece destek çok yüksek ve halk her
konuda demokratik bir reform süreci talep ediyor’, dedi” ifadeleri
kullanılmıştır. İkinci önermede ki cümleler öncekinin açıklamalarını
içermektedir. Bu açıklamalar ile metinde yerel tutarlılık kurulmuştur.
24. “Sürece asker kurşunu” başlıklı haberde, Lice ilçesinde yapımı süren karakol
inşaatının protestosu esnasında, asker tarafından açılan ateşte bir kişinin
öldüğü ve yaralıların olduğuna ilişkin haber yayınlanmıştır (Sürece Asker
Kurşunu, 2013: 1). Başlıkta belirtilen önerme toplumun sosyal ve ortak
bilgilerine dayanan kavramlardır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede
“Lice’de karakol yapımını protesto eden yurttaşlara asker kurşun yağdırdı.
Çözüm sürecini hedef alan asker saldırısında Medeni Yıldırım adlı yurttaş
yaşamını yitirdi. 7 kişi yaralandı. Hükümet çözümü hedef alan provokatörleri
derhal açığa çıkarmalı ve yargılamalıdır” ifadeleri kullanılmıştır. İkinci
önerme ile birinci önerme arasında sebep ve durum ilişkisi kurulmuştur.
Birinci önermede okuyucuya küresel tutarlılık sunulmuştur. İkinci önerme ile
kurulan ilişki ile de yerel tutarlılık okuyucuya sunulmuştur.
25. Çözüm Sürecine etki eden gelişmeler arasında olan “Kandil’de İkinci Aşama
Zirvesi” ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “KCK yeniden yapılandı: Demokratik Kurtuluş Kongresi” başlıklı haberde,
Kongra Gel: 9. Genel Kurulunu ve Demokratik Kurtuluş hamlesine ilişkin
önemli siyasi kararlarla ilgili haberler ve KCK sisteminin yeniden
yapılandırılması hakkındaki gelişmeler haber olarak yayınlanmıştır (KCK
Yeniden Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1). Başlıkta
belirtilen önermede belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde “Kongra Gel: 9. Genel Kurulunu yaptı.
Demokratik Kurtuluş hamlesine ilişkin önemli siyasi kararlarla birlikte, KCK
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sistemi de yeniden yapılandırıldı” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
27. “Öcalan’dan mesaj var: Hükümet Hızlanmalı” başlıklı haberde, 8. İmralı
görüşmeleri ile ilgili Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer verilmiştir
(Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1). Belirtilen önermede
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde “Dün KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan ile 8. toplantıyı
gerçekleştiren BDP heyeti Öcalan’ın ilettiği mesajı yayınladı: Çözüm
sürecinde bir tıkanma veya çözümsüzlükten de söz etmiyorum. Ama
Ortadoğu’da ki gelişmelerle de bağlantılı olarak hükümetin kesinlikle hızlı
hareket etmesi gerekir” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen
önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde
ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık
kazandırmaktadır.
28. “Dört parça tek çatı: Hedef herkese demokrasi” başlıklı haberde, Kürt Ulusal
Kongresi’nin yapılabilmesi için Irak’ta yapılan ön toplantı ile ilgili bilgilere
yer verilmektedir (Dört Parça Tek Çatı Hedef Herkese Demokrasi, 2013: 1).
Bu önerme ile toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haber
girişinde belirtilen ikinci önerme de ise “KCK Genel Başkanı Öcalan’ın uzun
yıllardır toplanmasını istediği Kürt Ulusal Kongresi için büyük adım
Kürdistan’ın 4 parçasından 39 siyasi çevrenin katıldığı toplantıyla katıldı”
ifadeleri kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci önerme arasında sebep-sonuç
ilişkisi kurularak metnin yerel tutarlılığı sağlanmıştır. ‘Herkese demokrasi’
kelimeleri okuyucu tarafından kendi değerleri üzerinde sezinlendiğinden
küresel tutarlılığı metinde yansıtmaktadır.
29. “Stratejik rolüme uygun davranın!” başlıklı haberde, İmralı’da Abdullah
Öcalan ile 9. kez görüşen BDP heyetinin açıklamalarına haber olarak yer
verilmiştir (Stratejik Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1). Belirtilen önermede
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde “İmralı’da KCK Genel Başkanı Öcalan’la kritik bir dönemde 9.
Toplantıyı gerçekleştiren heyetten BDP Eşbaşkanı Demirtaş, ‘Öcalan’ın,
Hükümetin kendisinin stratejik rolünü görüp ona uygun davranması
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gerektiğini’ söylediğini aktardı” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
30. “Durdurma AKP eseri!” başlıklı haberde, KCK’nın Türkiye topraklarından
geri çekilme sürecini durdurması ile ilgili gelişme haber olarak yayınlanmıştır
(Durdurma AKP Eseri, 2013: 1). Başlıkta belirtilen önermede belirtmede
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“AKP geri çekilmeyi durdurmak için elinden geleni yaptı. Hiçbir adım
atmadı. Seçim hesabı yaptı. KCK, AKP’nin bu yaklaşımı nedeni ile çekilmeyi
durdurdu” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile
başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci
önerme

öncekinin

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

kazandırmaktadır.
31. “Anlamlı bir müzakere” başlıklı haberde, KCK Genel Başkanı Abdullah
Öcalan’ın mesajını, BDP heyeti ile duyurduğundan söz edilmektedir (Anlamlı
Bir Müzakere, 2013: 1). Belirtilen önermede açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “BDP heyeti, KCK Genel
Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajını açıklaması ile duyurdu” ifadesi
kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
32. “KCK Önderi Öcalan: Anlamlı müzakereye geçilmeli” başlıklı haberde, KCK
Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajı BDP heyetinden İdris Baluken ve
Pervin Buldan tarafından aktarılmıştır (KCK Önderi Öcalan Anlamlı
Müzakereye

Geçilmeli,

2013:1).

Belirtilen

önermede,

açıklamada

bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“Öcalan, merakla beklenen görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Öcalan ‘anlamlı
ve derinlikli müzakere için devletin tavrını bekliyorum. Bu müzakere anlamlı
ve sonuç alıcı olmalı’ dedi” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen
önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde
ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık
kazandırmaktadır.
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33. “İşte gerçek alternatif” başlıklı haberde, Halkaların Demokratik Partisi ‘HDP’
adı ile yeni bir siyasal partinin kurulduğu duyurulmaktadır (İşte Gerçek
Alternatif, 2013: 1). Haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan
bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel
hale getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya
‘İşte gerçek alternatif’ kelimeleri ile küresel tutarlılık sunulmaktadır. Haber
girişinde söz edilen ikinci önermede “Türkiye halkları üzerinde hegemonya
kurmaya çalışan AKP’ye ve 90 yıllık zulüm uygulamalarını savunan CHP’ye
karşı gerçek demokrasi gücü yola koyuldu” denmektedir. İkinci önerme, ilk
önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme
birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde önermeler
belirtme, açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
34. “Türkiye Halklarının görevi!” başlıklı haberde, HDP milletvekili Sırrı
Süreyya Önder ve BDP milletvekili İdris Baluken, İmralı’da yaptıkları
toplantının ayrıntılarını Özgür Gündem Gazetesine anlattıkları görülmektedir
(Türkiye Halklarının Görevi, 2013:1).

Belirtilen önermede, açıklamada

bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve BDP milletvekili İdris Baluken,
İmralı’da yaptıkları toplantının ayrıntılarını gazetemize anlattı” ifadesi
kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
35. “Söz yetmez” başlıklı haberde, Amed’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Mesut Barzani ve Şivan Perwer’in katıldığı etkinlik ile ilgili gelişmelere
haber olarak yer verilmiştir (Söz Yetmez,

2013: 1). Haberin başlığında

kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak
sunulmuştur. Haberin girişinde “Amed’de Öcalan’ın çözüm önerilerine vurgu
yapan Erdoğan, 1920 ruhuna atıf yaptı; ‘dağdakiler inecek, zindanlar
boşalacak’ dedi. Kürt Halkı ise ‘madem öyle derhal Öcalan’la derinlikli
müzakerelere geç’ diyor” ifadesi kullanılmıştır. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk
önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci
önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
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36. “Kürdistan’a karşı birleştiler” başlıklı haberde, TBMM Bütçe Tasarısı ve
Plan Bütçe Komisyonu’nda geçen Kürdistan ifadesi ile ilgili tartışmalara
haber olarak yer verilmiştir (Kürdistan’a Karşı Birleştiler, 2013:1). Haber
başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz
konusudur.

‘Kürdistan’

kelimesi

ile

küresel

tutarlılık

okuyucuya

sunulmaktadır. “Kürdistan’a karşı birleştiler” başlıklı haber için haber girişi
kullanılmamıştır. İkinci önerme haberin içeriğinde görülmektedir. Haberin
içeriği başlıktaki önermenin önceliklerini açıklamaktadır. İkinci önerme yerel
tutarlılık içerisin de ‘Kürdistan’ kelimesinin kullanımı talebini içermektedir.
37. “Büyük özlem” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’a ait yıllar sonra ortaya
çıkan resimlere haber olarak yer yerilmiştir (Büyük Özlem, 2013: 1). Başlıkta
belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal
imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede
“Kürtler büyük bir özlem ve sevgiyle Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’ın ilk
kez ortaya çıkan yeni fotoğraflarına bakıyor” ifadesi kullanılmıştır. Birinci
önermede belirtilen siyasal ima ile sebep ilişkisi kurulmuştur.
Özgür Gündem Gazetesinde 2014 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem arz
eden gelişmeler için kullanılan yerel ve küresel tutarlılık:
1. “Darbe ateşini barış söndürür” başlıklı haberde, İmralı’da bulunan Abdullah
Öcalan’ın BDP-HDP heyeti ile 14. kez buluşması ardından Abdullah
Öcalan’ın ilettiği mesaja yer verilmiştir (Darbe Ateşini Barış Söndürür,
2014:1). Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “Demokrasi güçlerini seferber
olmaya çağıran Kürt Halk Önderi Öcalan, Türkiye’nin içinde bulunduğu
büyük krizi aşmanın yolunu gösterdi: Bu ateşi söndürmenin tek yolu
demokratik barışı gerçekleştirmektir” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
2. “Barzani’ye mektup” başlıklı haberde, İmralı’da Sırrı Süreyya Önder ve Leyla
Zana ile görüşen Abdullah Öcalan’ın Rojova ve Kürt ulusal Kongresi’ne
ilişkin Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili habere yer verilmiştir
(Barzani’ye Mektup, 2014: 1). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
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“Öcalan, hükümeti süreci seçim hesaplarına kurban etmemesi konusunda
uyardı” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta
verilen önerme arasında fark vardır. İkinci önermede Abdullah Öcalan’ın
hükümete yönelik bir açıklamasına yer verilmiştir. Haberin içeriği
incelendiğinde her iki önerme ile ilgili açıklamalara yer verilerek sebep-sonuç
ilişkisi kurularak uyumun yakalandığı tespit edilmiştir. Metin içerisinde ki
ikinci önerme önceki önermelerin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
3. “Beklemeyeceğiz,

kendimiz

inşa

edeceğiz”

başlıklı

haberde,

Amed

Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan BDP
Eşbaşkanı

Selahattin

Demirtaş’ın

açıklamalarına

yer

verilmiştir

(Beklemeyeceğiz Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9). Belirtilen önermede,
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde “Amed Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan kültür ve
kongre merkezinin temel atma töreninde konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş, yerelden alınacak kararlar ile bir yönetim inşa edeceklerini
belirterek “Kendi okullarımızı kuracağız. İşte BDP’li belediyeler bunu hayata
geçirecek”

ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile

başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci
önerme

öncekinin

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

kazandırmaktadır.
4. “Çözüm, müzakere yasası” başlıklı haberde, Kürt Halk Önderi Öcalan ile
İmralı adasında BDP-HDP heyeti ile yapılan görüşmenin detayına yer
verilmiştir (Çözüm Müzakere Yasası, 2014: 1). Haberin başlığında kavramsal
olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak
sunulmuştur. Başlığın içeriğinde küresel tutarlılık okuyucuya sunulmuştur.
Haberin girişinde “BDP-HDP ile görüşen Kürt Halk Önderi, süreç konusunda
uyarılarını sürdürdü. Öcalan darbe mekaniği ve engellerin ancak müzakere
çerçeve yasası ve demokratikleşmeyle açılabileceğini vurguladı” önermesine
yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
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5. “Aman bırakma, dağa giderler” başlıklı haberde, Diyarbakır 2. Ağır Ceza
Mahkemesinin KCK davasında yargılanan tutuklular ile ilgili verdiği habere
yer verilmiştir (Aman Bırakma Dağa Giderler, 2014: 1). Haber başlığında
okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur.
‘Dağa giderler’ kelimeleri ile küresel tutarlılık okuyucuya sunulmaktadır.
Haber girişinde “Kürdistan’da savaş suçu işleyen devletin infaz çetesi
JİTEM’cileri tahliye eden AKP yargısı, demokratik siyasette yer aldığı için
rehin tutulan Kürt Siyasetçileri ‘dağa çıkabilirler’ diyerek tahliye etmedi”
önermesine yer verilmiştir. İkinci önerme, başlıktaki önermenin önceliklerini
açıklamaktadır. İkinci önerme yerel tutarlılık içerisin de tahliye talebi
içermektedir.
6. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe Sözlük ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
7. “AHİM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı”

başlıklı haberde, AHİM’in Abdullah

Öcalan ile ilgili verdiği karara haber olarak yer verilmiştir (AİHM Özgürlük
Öcalan’ın Hakkı, 2014: 1). Haberin başlığında kavramsal olarak metin
özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin
girişinde “Milyonlar Öcalan’ın özgürlüğü için ayaklanırken AHİM, önemli bir
karar verdi. AHİM, Öcalan’ın ömür boyu hapis cezasını AİHS’e aykırı buldu.
Adalet Bakanı ise Anayasayı hiçe sayan ve süreci bitirecek bir tutum aldı”
ifadelerine yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur.
8. “Büyük barışa davet” başlıklı haberde, 21 Mart 2014 tarihinde Amed’de
düzenlenen Newroz kutlamaları ve Abdullah Öcalan’ın mesajına yer
verilmiştir (Büyük Barışa Davet, 2014: 1). Haber başlığında okuyucu
tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. ‘Barış’
kelimesi ile küresel tutarlılık okuyucuya sunulmaktadır. Haber girişinde “Kürt
Halk Önderi Abdullah Öcalan tarihin en görkemli Newroz’unda Halklara
Amed’den seslendi” önermesine yer verilmiştir. İkinci önerme, başlıktaki
önermenin kiminle ilgili olduğunun önceliklerini açıklamaktadır.
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9. “Teklifin süreçle alakası yok” başlıklı haberde, Hükümet’in MİT’i olağanüstü
yetkilerle donatan kanun teklifine ilişkin konuya BDP’li Hasip Kaplan’ın
koymuş olduğu tepki haber olarak yayınlanmıştır (Teklifin Süreçle Alakası
Yok, 2014: 9). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “Hükümet’in MİT’i
olağanüstü yetkilerle donatan kanun teklifine ilişkin konuya BDP’li Kaplan:
Teklif anti demokratik hükümlerle dolu. Sürece ilişkin yasal zemin teklifinin
bu düzenlemeyle alakası yok” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen
önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde
ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık
kazandırmaktadır.
10. “BDP, HDP’ye katıldı” başlıklı haberde, BDP ve HDP vekillerinin bir araya
gelerek BDP’nin, HDP’ye katılma kararı aldığı haber yapılmıştır (BDP
HDP’ye Katıldı, 2014: 9). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“BDP ve HDP vekillerinin dün bir araya geldiği toplantıda BDP, HDP’ye
katılma kararı aldı. HDP Eşbaşkanı Kürkçü “toplumun tamamının gelecek
tercihi olacağız. Bu noktada ortak bir mutabakata vardık, dedi” ifadesi
kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
11. “Kürt Halk Önderi Öcalan: Dönem karakter değişti, Ya çözüm, ya çatışma”
başlıklı haberde, İmralı’da Abdullah Öcalan ile 17. kez görüşen İmralı heyeti
ile ilgili haber yayınlanmıştır (Ya çözüm Ya Çatışma, 2014: 1). Başlıkta
belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal
imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede “BDPHDP heyetiyle görüşen Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan çözüm sürecine
ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Öcalan ‘her an derinlikli çözüm imkanları da
çatışma olasılıkları da devrededir’ dedi” ifadesi kullanılmıştır.

Birinci

önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede
başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
12. “Türkiye’yi değiştirecek bir hamle, BDP’nin seçilmişleri HDP’ye geçti:
Stratejik Büyüme” başlıklı haberde, BDP’li milletvekillerinin HDP’ye
katıldığı tören ile ilgili gelişmelere yer verilmiştir (Stratejik Büyüme, 2014: 1).
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Haberin başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel
bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “BDP’li vekiller törenle
HDP’ye katıldı. HDP Eşbaşkanları Tuncel ve Kürkçü “Kürdistan Özgürlük
mücadelesinin taşıyıcıları, Türkiye demokrasi güçleriyle birleşiyor. Yeni bir
strateji ile yola çıkıyoruz” vurgusu yaparken Demirtaş “HDP ezilen tüm
toplumsal kesimlerin kitle partisidir, dedi” önermesine yer verilmiştir. Haber
girişi spesifik önermedir, başlığın ardından daha çok bilgi taşımaktadır.
13. 20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
14. 28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
15. 1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Beşir Atalay’ın açıklamaları” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde
yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
16. “Öcalan’dan halklara Barış için kenetlenme çağrısı: Umudu büyütelim”
başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’la İmralı’da 18. kez görüşen HDP
heyetinden Sırrı Süreyya Önderin aktardığı bilgilere yer verilmiştir (Umudu
Büyütelim, 2014: 1). Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar söz
konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde
belirtilen ikinci önermede “HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kürt Halk
Önderi Abdullah Öcalan’la kritik görüşmenin detaylarını ve sürecin yeni
aşamasını anlattı” ifadesi kullanılmıştır. Birinci önermede belirtilen siyasal
ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi
bulunmaktadır.
17. “AKP güven vermiyor” başlıklı haberde, Hükümet kanadını temsilen
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın “Yeni Türkiye’nin açılan kilidi: Çözüm
Süreci Çalıştayında”

süreç ile ilgili ortaya koyduğu değerlendirmelerin

eleştirildiği haber olarak yayınlanmıştır (AKP Güven Vermiyor, 2014: 1).
Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede
siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede
“Demokratik çözüm için köklü adımlar atmayarak oyalama politikası yürüten
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AKP hükümeti müzakerelere geçmek yerine çalıştaylarla durumu idare
etmeye çalışıyor” ifadesi kullanılmıştır. Birinci önermede belirtilen siyasal
ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi
bulunmaktadır.
18. “Katliama karşı Serhıldan” başlıklı haberde, Lice’de gerçekleştirilen bir eylem
esnasında askerin açtığı ateş sonucu ölen Ramazan Baran ve Haci Baki
Akdemir’in cenazeleri ile ilgili habere yer verilmiştir (Katliama Karşı
Serhıldan, 2014: 1). Haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan
bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel
hale getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya
‘Serhıldan’ kelimesi ile küresel tutarlılık sunulmaktadır. Haber girişinde söz
edilen ikinci önermede “Lice’de barışçıl eylem yapan halka Erdoğan’ın
emriyle kurşun sıkan asker, iki yurttaşı katletti. Katliam infiale yol açtı.
Türkiye ve Kürdistan’da yüz binler serhildana kalktı. KCK cevap verileceğini
belirtti. HPG misilleme yaptı” denmektedir. İkinci önerme, ilk önermeye
kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme birlikte
işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde önermeler belirtme,
açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
19. “Dikkat uyarısı” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan ile 19. kez İmralı’da
konuşan HDP heyetinin Lice olayları ile ilgili Abdullah Öcalan’ın
aktardıklarına yer verilmiştir (Dikkat Uyarısı, 2014: 1). Haberin başlığında
kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak
sunulmuştur. Haberin girişinde “HDP heyeti aracılığıyla açıklama yapan
Öcalan, Lice katliamı için ailelere ve Kürt halkına başsağlığı diledi, taraflara
dikkat uyarısı yaptı” ifadesi kullanılmıştır. Haber girişi spesifik önermedir,
başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme
küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile
durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
20. 2 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması ile ilgili
habere Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
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21. “Sürece şeffaflık” başlıklı haberde, Hükümetin hazırladığı Çözüm Süreci Yasa
Tasarısının yasalaştığından bahsedilmektedir (Sürece Şeffaflık Öcalan’a
Özgürlük, 2014: 9). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde “Mecliste
görüşülen ‘Çerçeve yasa’nın’ ilk dört maddesi kabul edilirken, Atalay yeni
yasal hazırlıkların sinyalini verdi. HDP’li Önder’de Öcalan’ın rolünü
hatırlatarak “Süreç şeffaflaşmalı, Öcalan’ın özgürlüğünün önü açılmalı, dedi”
ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
22. 11 Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “KCK davasında tutuklu kalmadı” haberine Özgür Gündem Gazetesinde
yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
23. 5 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“HDP grubunun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20. görüşmesine Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
24. 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız açık” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Barzani’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” başlıklı haberde, Başbakan Ahmet
Davutoğlu başkanlığında kurulan 62. Hükümetin, Hükümet programına
çözüm sürecini aldığı, haber olarak yayınlanmıştır (Yeni Türkiye’ye Kopya
Başbakan, 2014: 7). Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar söz
konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. “Yeni
Türkiye’ye kopya Başbakan” başlıklı Özgür Gündem Gazetesinin haberinde
haber girişi kullanılmamıştır. Haberin içeriğinde verilen bilgide belirtilen
siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önerme olarak bahsedebileceğimiz
haberin içeriği başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
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27. “Mazaret kalesine sığınmayın” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın çözüm
süreci bağlamında İmralı heyeti ile yaptığı görüşmeleri ile ilgili mesajları
aktarılmıştır (Mazaret Kalesine Sığınmayın, 2014: 1). Belirtilen önermede,
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde “Yeni hükümeti hiçbir mazarete sığınmadan müzakereye çağıran
Öcalan, “Artık somut adımlara büründürülmeyen hiçbir söylemin karşılığı
olmayacak, dedi” ifadesi kullanılmıştır. Haberin metninde verilen önermeler
ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci
önerme

öncekinin

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

kazandırmaktadır.
28. “Çözüm zihne havale” başlıklı haberde, Başbakan Davutoğlu’nun Abdullah
Öcalan’ın süreç ile ilgili açıklamalarına karşı cevap olarak açıklama yaptığı
bilgisi aktarılmıştır. Belirtilen önermede, açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. “Çözüm zihne havale” başlıklı Özgür
Gündem Gazetesinin haberinde haber girişi kullanılmamıştır. Haber metninde
birinci önerme ile durum ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık
kazandırılmıştır.
29. “AKP’den çözüme sabotaj; Kürtçe okullara mühür: Halk mühür tanımaz”
başlıklı haberde, Amed’de Kürtçe eğitim vermek için açılan okulların polis
tarafından mühürlenerek kapatıldığı anlatılmaktadır (Halk Mühür Tanımaz,
2014: 1). Başlıkta belirtilen önerme toplumun sosyal ve ortak bilgilerine
dayanan kavramlardır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede “Erdoğan ve
AKP okulları mühürleyerek çözüm sürecine sabotaj yaptı, halk ise mühürleri
söktü. Polis Amed’de okulu basarak çocuklara ve yurttaşlara gazla saldırırken;
KCK, halkı anadil okullarını savunmaya ve boykota çağırdı” ifadeleri
kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci önerme arasında sebep ve durum
ilişkisi

kurulmuştur.

Birinci

önermede

okuyucuya

küresel

tutarlılık

sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki ile de yerel tutarlılık okuyucuya
sunulmuştur.
30. 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin doğal müttefikidir ” açıklaması ile ilgili
gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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31. “Topyekün

direnişe!” başlıklı haberde,

Suriye’de ki Kürt yerleşim yeri

Rojava’ya yönelik İşid saldırısına mani olmak için Abdullah Öcalan’ın vasisi
ve avukatı Mazlum Dinç aracılığı ile yapılan çağrıya yer verilmiştir. Haberin
başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir (Topyekün Direnişe, 2014:
1). Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde
“Kürt Halk Önderi Öcalan tüm Kürt halkını top yekün direnişe geçmeye
çağırdı” önermesine yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın
ardından daha çok bilgi taşımaktadır.
32. “İşgal Tezkeresidir” başlıklı haberde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olası
bir durumda Türk Ordusunun Türkiye sırırları dışında kullanılmasına yönelik
AKP hükümetinin meclise getirdiği teskere Rojava’nın işgalini de kapsayacak
bir savaş planı olarak değerlendirilmiştir (İşgal Teskeresidir,

2014: 1).

Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede
siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede
“AKP, Rojova’yı işgal planını da kapsayan savaş tezkeresini Meclis’e sundu.
HDP; Kürt halkını hedef alan işgal tezkeresine ‘hayır’ diyor” ifadesi
kullanılmıştır. Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur.
İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
33. “Eksik ve yetersiz adım” başlıklı haberde, Hükümetin Bakanlar Kurulu kararı
ile yayınladığı çözüm süreci kararnamesinden bahsedilmektedir. HDP
tarafından yayınlanan bu kararname yetersiz ve eksik bulunmuştur (Eksik ve
Yetersiz Adım, 2014: 7). Belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur.
Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen
ikinci önermede “Kürt Halk Önderi Öcalan ve KCK yetkililerinin uyarılarının
ardından Hükümet, Bakanlar Kurulu Kararı yayınladı. HDP kararı eksik ve
yetersiz bir adım olduğunu söyleyerek artık daha pratik adımlar atılmalı”
ifadeleri kullanılmıştır. Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki
kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
34. “Kobane düşerse süreç biter” başlıklı haberde, İmralı’da Abdullah Öcalan ile
görüşen İmralı heyetinin Abdullah Öcalan’ın Kobane ile ilgili yaptığı çağrıyı
aktardığı görülmektedir (Kobane Düşerse Süreç Biter, 2014: 1). Haberin
başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir
önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “Kürt Halk Önderi Öcalan’dan
tarihi çağrı, Kobane’de katliam girişimi amacına ulaşırsa süreç sonlanacak.
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Herkesi

insanlık

mücadelemizi

sahiplenmeye

çağırıyorum”

ifadesi

kullanılmıştır. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
35. “Kobane’de katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” başlıklı
haberde, Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Kobane şehrine saldıran İŞİD’e
tepki olarak Kürt halkının topluca ayaklanmaya kalktığından bahsedilmektedir
(Her Sokak Kobane, 2014: 1). Haberin başlığında kavramsal olarak metin
özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin
girişinde “YPG/YPJ güçleri, Kobane’de İşid katilleriyle sokak sokak
çatışırken, Kürdistan, Türkiye ve Avrupa’da halk ayaklanması başladı. KCK,
milyonları

tüm

sokakları

Kobane’ye

dönüştürmeye

çağırdı”

ifadesi

kullanılmıştır. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
36. “Kürt düşmanlığından vazgeç!” başlıklı haberde, KCK yetkililerinin,
Türkiye’de meydana gelen Kobani olayları vesilesi ile yaşanan sokak
olaylarına karşı devletin aldığı tedbirleri sert bir dilde eleştirdiği haber olarak
yayınlanmıştır (Kürt Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1). Belirtilen önermede
düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu
yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede “KCK, Kobane
eylemlerine yönelik devlet saldırılarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın infaz
talimatlarına sert tepki gösterdi” ifadeleri kullanılmıştır. Birinci önermede
belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından
daha çok bilgi bulunmaktadır.
37. “İyi polis, kötü polis” başlıklı haberde, Akil İnsanlar heyeti ile buluşan
Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili
değerlendirmelerine yer verilmiştir (İyi Polis Kötü Polis, 2014: 1). Haber
başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz
konusudur. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede “Cumhurbaşkanı ve
Başbakan, iyi polis kötü polis rolünde. Davutoğlu “Suruç, Kobani’den
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ayrılmaz derken, Erdoğan ‘varsa yoksa Kobani’ önermesine yer verilmiştir.
İkinci önerme, başlıktaki önermenin önceliklerini açıklamaktadır.
38. “İlk adım Kobane” başlıklı haberde, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın
çözüm süreci ile ilgili ılımlı mesajlarına yer verilmekle birlikte Kobane’de ki
gelişmeler sürecin bir parçası olarak yorumlanmıştır (İlk Adım Kobane, 2014:
1). Haber başlığında belirtilen önermede, açıklamada bulunularak küresel
tutarlılık metne yansıtılmıştır. Haberin birinci paragrafında kullanılan
önermede “Kobane’nin çözümün anahtarı olduğunu vurgulayan Kürt Halk
Önderi Öcalan “çözüm şansımız varken bu hamleyi yapmazsak, bölgemiz
başka güçlerin girdabında telef olacak, uyarısı yaptı” ifadelerine yer vererek
birinci önerme ile sebep-sonuç ilişkisi kurarak yerel tutarlılığı metne
yansıtmıştır.
39. 25 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.

[04.05.2015]).
40. “AKP bindiği dalı kesiyor” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çözüm süreci ile ilgili olarak
yaptığı değerlendirmelere yer verilmiştir (AKP Bindiği Dalı Kesiyor, 2014:
1). Belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal
imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede
“Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada,
hükümetin gerçek niyetini açıkladı” ifadeleri kullanılmıştır. Birinci önermede
belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından
daha çok bilgi bulunmaktadır.
41. “1 Kasım’a çağrı” başlıklı haberde, HDK, DTK, HDP ve DBP de tüm halkı
Kobane için sokakta eylem yapmaya davet etmesi haber olarak yayınlanmıştır
(1 Kasım’a Çağrı,

2014: 1). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede

bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“Dünyaca tanınmış aydın ve siyasetçi ile sivil toplum kuruluşları, 1 Kasım’da
Kabane günü nedeniyle alanlara çıkma çağrısı yaparken, HDK, DTK, HDP ve
DBP de tüm halkı küresel eylem için sokağa davet etti” ifadesi kullanılmıştır.
Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum
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içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını
içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
42. 30 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015])
43. “Dilleriyle zehir saçıyorlar” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmelere yer
verilmiştir. Belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur (Dilleri İle
Zehir Saçıyorlar, 2014: 7). Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır.
Haber girişinde belirtilen ikinci önermede “Çözüm Süreci konusunda halkları
oyalayarak barış umudunu tüketen hükümet başa sarmaya devam ediyor.
‘Terör’, ‘Terörist’, ‘Sahtekar’ gibi laflar kullanan hükümet kullandıkları savaş
dilini görmeyerek Kürt tarafını sorumlu tutmaya çalışıyor” ifadeleri
kullanılmıştır. Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur.
İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
44. “Hükümet esasa gelmeli” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak HDP heyeti ile yaptığı görüşmeye
yer verilmiştir (Hükümet Esasa Gelmeli, 2014: 1). Haberde HDP heyetinden
İdris Baluken’in de açıklamalarına yer verilmiştir. Haber başlığında belirtilen
önermede, açıklamada bulunularak küresel tutarlılık metne yansıtılmıştır.
Haberin birinci paragrafında kullanılan önermede “Kürt tarafı sorunun
çözümü için müzakereye geçilmesini isterken, hükümet ve demokratik
eylemlerin yapılmamasını istiyor” ifadelerine yer vererek birinci önerme ile
sebep-sonuç ilişkisi kurarak yerel tutarlılığı metne yansıtmıştır.
45. 18 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Davutoğlu’nun yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz olamaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
46. “Hükümet herkesi dinlemeli” başlıklı haberde, HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş’ın, Çözüm Süreci İzleme Kurulu için görüşlerine yer verilerek süreç
içerisinde yer almayan ana muhalefet partisi CHP’nin de görüşlerinin alınması
gerektiği vurgulanmıştır (Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014: 7). Belirtilen
önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu
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yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede “Demirtaş ‘İzleme
Kurulu için Başbakan’ın bütün siyasi partileri, sivil toplum örgütlerin, meslek
örgütleriyle toplantıya alıp görüş ve önerileri dinlemesi gerektiğini söyledi’.
Demirtaş ‘bu kurulu tek başına belirlerlerse olmaz’ dedi” ifadeleri
kullanılmıştır. Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur.
İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
47. “29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına yeterince
anlatamadık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
48. “Öcalan’dan tarihi taslak” Ya çözüm ya kaos!” başlıklı haberde, İmralı’da
Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önderin
açıklamalarına yer verilmiştir (Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1). Başlıkta belirtilen
önerme toplumun sosyal ve ortak bilgilerine dayanan kavramlardır. Haber
girişinde belirtilen ikinci önermede “HDP heyeti aracılığıyla açıklama yapan
Kürt Halk Önderi Öcalan, tarihi bir manifesto olan “Barış ve Demokratik”
müzakere süreci taslağı üzerinde genel hatlarıyla mutabık kalındığını açıkladı”
ifadeleri kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci önerme arasında sebep ve
durum ilişkisi kurulmuştur. Birinci önermede okuyucuya küresel tutarlılık
sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki ile de yerel tutarlılık okuyucuya
sunulmuştur.
49. “Taslak, hükümet ve Kandil’e sunulacak” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan
tarafından çözüm sürecin de müzakere aşamasına geçilmesi ile ilgili olarak
hazırlanan taslağın, Kandil ve Hükümet tarafına sunulacağından söz
etmektedir (Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak, 2014: 6). Haber başlığı
genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “HDP heyeti, Kürt
Halk Önderi Öcalan’ın Çözüm Sürecinde müzakerelere geçiş için hazırladığı
taslak metni, hükümet ve Kandil’e sunacak. Heyet yapılacak görüşmelerin
ardından en geç bir buçuk hafta sonra yeniden İmralı’ya gidecek” ifadesi
kullanılmıştır. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
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50. “Oyalanmaya İzin vermeyeceğiz” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetini oluşturan, HDP Grup Başkan Vekili İdris
Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve
DTP’den Hatip Dicle’nin Abdullah Öcalan tarafından hazırlanan ‘müzakere
taslağını’ değerlendirdiklerine yönelik haber yayınlanmıştır (Oyalamaya İzin
Vermeyiz, 2014: 9). Birinci önerme olarak sunulan başlıkta yapılan vurgu
düşünsel ima taşımaktadır. Bu önerme ile metne küresel tutarlık yansıtılmıştır.
İkinci önerme olarak kullanılan haber girişinde “Öcalan’ın hazırladığı taslak
İmralı heyeti ile Akdoğan arasında yapılan görüşmede ele alındı. Taslak
üzerinde tartışmalar yaptıklarını söyleyen Önder “oyalamaya izin vermeyiz,
dedi” ifadeleri kullanılarak sezgisel vurgu taşıyan birinci önerme ile “kim ve
nasıl yapılacak” sorularına cevap verilerek küresel tutarlılık ile yerel tutarlık
arasında ilişki kurulmuştur.
51. “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye Dokunma!” başlıklı haberde, Hükümet
tarafından hazırlanan İç Güvenlik paketi ile ilgili olarak Selahattin
Demirtaş’ın eleştirilerini değerlendiren Başbakan Davutoğlu’nun, Selahattin
Demirtaş’ı tehdit ettiği iddia edilerek HDP’nin Selahattin Demirtaş’a sahip
çıkacağı yönünde haber yapılmıştır (Demirtaş’a HDP’ye Sokağa Dokunma,
2014: 1). Bu önerme ile toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir.
Haber girişinde belirtilen ikinci önerme de ise “HDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş’a yönelik, özel savaş saldırısı Davutoğlu’nun ‘kanlı’ tehdidiyle
tehlikeli boyutlara ulaştı. HDP MYK üzerinden sokağı ve Kürt halkını hedef
alan AKP’yi uyardı.” ifadeleri kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci önerme
arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak metnin yerel tutarlılığı sağlanmıştır.
‘Dokunma!’ kelimesi birinci önermede okuyucu tarafından kendi değerleri
üzerinde sezinlendiğinden küresel tutarlılığı metinde yansıtmaktadır.
52. “Bu son şans” başlıklı haberde, KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın çözüm süreci
ile ilgili değerlendirmelerine yer verilmiştir (Bu Son Şans, 2014: 7). Haber
başlığında belirtilen önermede, açıklamada bulunularak küresel tutarlılık
metne yansıtılmıştır. Haberin birinci paragrafında kullanılan önermede “KCK
Eşbaşkanı Cemil Bayık; ‘Bu artık son şanstır. Bizim yapabileceğimiz bu
kadardır. Eğer Önder Apo’nun bu taslağını da kabul etmezlerse artık bizim
sunacağımız herhangi bir taslak yoktur’, dedi” ifadelerine yer vererek birinci
önerme ile sebep-sonuç ilişkisi kurarak yerel tutarlılığı metne yansıtmıştır.
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53. 22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Ahmet Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
54. 25 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“İmralı heyeti KCK ile görüştü ” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]).
55. 28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak
istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
56. “Derin provokasyon” başlıklı haberde, Suriye’de Kobani ve Irak’ın Şengal
bölgelerinde ki çatışmalarda ölen YDG-H güçleri mensupları için kurulan
taziye çadırlarına tepki gösteren HÜDA-PAR partisi üyeleri ile taziyeye
katılanlar arasında çıkan çatışmada ölen kişiler için Cizir’de düzenlenen tören
ile ilgili habere yer verilmiştir (Derin Provokasyon, 2014: 1). Haber başlığında
okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur.
‘Provokasyon’ kelimesi ile küresel tutarlılık okuyucuya sunulmaktadır. Haber
girişinde “Cizir’deki AKP destekli Hür Dava partisinin saldırılarına ilişkin
konuşan DTP Eşbaşkanı Dicle, saldırıyı ‘derin güçlerin provokasyonu’ olarak
değerlendirdi” önermesine

yer

verilmiştir.

İkinci

önerme,

başlıktaki

önermenin önceliklerini açıklamaktadır. İkinci önerme yerel tutarlılık içerisin
de barış talebi içermektedir.
57. “Provokatörleri bulmak senin işin” başlıklı haberde, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun Cizre’de yaşanan olayları provokasyon olarak değerlendirdiği
açıklamaya yer verilmiştir (Provokatörleri Bulmak Senin İşin, 2014:6).
Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede
siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede
“Çözüm sürecinde provokasyona ortamı hazırlayan AKP hükümetinin başı
Ahmet Davutoğlu, Cizre’deki provokasyonda kendi payını görmezden geldi”
ifadesi kullanılmıştır.

Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki

kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
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Özgür Gündem Gazetesinde 2015 yılı içerisinde çözüm süreci açısından önem
arz eden gelişmeler için kullanılan yerel ve küresel tutarlılık:
1. 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi yok” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
2. “Barışa kurşun” başlıklı haberde, Cizir’de meydana gelen olaylarda polisin
açtığı ateş sonucunda ölen 12 yaşında ki Nihat Kazanhan hakkında haber
yayınlanmıştır (Barışa Kurşun, 2015: 1). Başlıkta belirtilen önerme toplumun
sosyal ve ortak bilgilerine dayanan kavramlardır. Haber girişinde belirtilen
ikinci önermede “DTK Eşbaşkanı Dicle’nin dün Cizir’de Kürt Halk Önderi
Öcalan’ın ‘barış ve provokasyonlara’ dikkat mesajını on binlere iletmesinin
hemen ardından AKP polisi kan akıttı. 12 yaşında ki Nihat Kazanhan adlı
çocuk AKP polisi tarafından başından vurularak katledildi. ifadeleri
kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci önerme arasında sebep ve durum
ilişkisi

kurulmuştur. Birinci

önermede okuyucuya

küresel

tutarlılık

sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki ile de yerel tutarlılık okuyucuya
sunulmuştur.
3. “Akdoğan’dan katliam tehdidi” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinin Cizre’de ki olaylar ile ilgili yaptıkları
görüşmenin detayına yer verilmiştir (Akdoğan’dan Katliam Tehdidi, 2015:
1).

Başlıkta belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu

önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci
önermede “Başbakan Yardımcısı Akdoğan, Kürt halkını katliamla tehdit etti”
ifadesi kullanılmıştır.

Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile sebep

ilişkisi kurulmuştur.
4. “Müzakereye ciddi yaklaş, süreci hızlandır” başlıklı haberde, Kandil’de KCK
yetkilileri ile görüşen İmralı heyetinin basına yaptıkları değerlendirmelere yer
verilmiştir (Müzakereye Ciddi Yaklaş Süreci Hızlandır, 2015: 9). Haber
başlığında belirtilen önermede, açıklamada bulunularak küresel tutarlılık
metne yansıtılmıştır. Haberin birinci paragrafında kullanılan önermede
“Kandil’e giden İmralı heyeti KCK yetkilileri hükümetin halen müzakere
sürecine ciddi yaklaşmadığını ifade etmiştir. Bu durumu aşmak için, zaman
kaybetmeksizin sürecin hızlandırılması gerektiği belirtilmiştir” ifadelerine yer
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vererek birinci önerme ile sebep-sonuç ilişkisi kurarak yerel tutarlılığı metne
yansıtmıştır.
5. “Polis

yasası

bugün

görüşülmeyecek”

başlıklı

haberde,

TBMM’de

tartışılmayı bekleyen İç Güvenlik Paketi olarak bilinen yasal düzenlemelerin
görüşülmesinin ertelendiği bilgisine yer verilmiştir (Polis Yasası Bugün
Görüşülmeyecek 2015: 7). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. “Polis yasası bugün
görüşülmeyecek” başlıklı haber ile ilgili olarak haber girişi kullanılmamıştır.
Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum
içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını
içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
6. 10 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
7. 11 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]).
8. 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın amaç müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
9. “Otoriteleşme, demokratikleş!” başlıklı haberde, Kandil’de KCK yetkilileri
ile görüşen HDP heyetinin yaptıkları açıklamalara haber olarak yer verilmiştir
(Otoriteleşme Demokratikleş, 2015: 1). Belirtilen önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“HDP heyeti, KCK yetkilileriyle yaptıkları toplantıya ilişkin açıklama yaptı”
ifadelerine yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur.
10. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik aşamada” açıklaması
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ile ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
11. 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12. 23 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Bülent Arınç’ın Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
13. “10 madde konsensüs olursa çağrı yapılır” başlıklı haberde, Selahattin
Demirtaş’ın Dolmabahçe’de ilan edilen çözüm süreci ile ilgili 10 maddelik
adımın değerlendirmesi ile Güvenlik Paketi yasa tasarısı hakkında ki
değerlendirmelerine yer verilmiştir. Haber başlığında okuyucu tarafından
bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur (10 Madde Konsensüs
Olursa Çağrı Yapılır, 2015: 1). Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale
getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya
‘konsensüs’ kelimesi ile küresel tutarlılık sunulmaktadır. Haber girişinde söz
edilen ikinci önermede “HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “10 madde
üzerinde genel konsensüs sağladıktan sonra kongre çağrısı yapılabilir” dedi.
Hükümetin çözüm ve barış konusunda umut vermediğini vurgulayan
Demirtaş ‘güvenlik Paketi ve çözüm’ bir arada olmaz dedi” denmektedir.
İkinci önerme, ilk önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi
görmektedir. Her iki önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir.
Bu

haberde

önermeler

belirtme,

açıklama

ilişkisiyle

birbirlerine

bağlanmaktadırlar.
14. “10 ilke çağrısı” başlıklı haberde, HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın Dolmabahçe’deki başbakanlık ofisinde yaptıkları
görüşmeye yer verilmiştir (10 İlke Çağrısı, 2015: 1). Birinci önerme olarak
sunulan başlıkta yapılan vurgu düşünsel ima taşımaktadır. İkinci önerme
olarak değerlendirebileceğimiz haber girişinde “Öcalan tarihi çözüm niyetini
bir kez daha açıkladı, gözler hükümetin 10 ilkeye vereceği yanıta çevrildi”
ifadeleri kullanılmıştır. İkinci önermede ki cümleler öncekinin açıklamalarını
içermektedir. Bu açıklamalar ile metinde yerel tutarlılık kurulmuştur
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15. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi dönemeç,
PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir.”

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
16. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
17. 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“ABD Dışişleri Sözcülüğünün, Silah bırakma çağrısını destekliyoruz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
18. “Tarihi fırsatı kaçırma” başlıklı haberde, İmralı heyeti ile görüşen KCK’nın
çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın, Hükümete sunduğu 10
maddelik yol haritasını değerlendirdikleri habere yer verilmiştir (Tarihi
Fırsatı Kaçırma, 2015: 1). Bu önerme ile toplumun sosyal ve ortak bilgisine
hitap edilmiştir. Haber girişinde belirtilen ikinci önerme de ise “KCK, İmralı
heyeti ve hükümet yetkililerinin yaptığı ortak açıklamaya ilişkin, “Önder
Apo, AKP devletine bir kez daha demokratik çözüm fırsatı sunmaktadır.
Devlet ve hükümet bu tarihi fırsatı kaçırmamalıdır. Sıra hükümette, dedi”
ifadeleri kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci önerme arasında sebep-sonuç
ilişkisi kurularak metnin yerel tutarlılığı sağlanmıştır. “Tarihi fırsatı kaçırma”
önermesi okuyucu tarafından kendi değerleri üzerinde sezinlendiğinden
küresel tutarlılığı metinde yansıtmaktadır.
19. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye

Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
20. 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah bırakma meselesi sözde kalmaz”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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21. 17 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Nevruz öncesi son İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

Meselesi

(Kürt

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
22. “Yalçın Akdoğan sınır tanımıyor” başlıklı haberde, Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın çözüm süreci içerisinde görev alacak olan izleme
komitesi ile ilgili açıklamalarına yer verilmiştir (Yalçın Akdoğan Sınır
Tanımıyor,

2015:8).

Haberin

başlığında

kavramsal

olarak

metin

özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Başlığın
içeriğinde

küresel

tutarlılık

okuyucuya

sunulmuştur.

Haberin

girişi

kullanılmamıştır. İkinci önerme haberin içeriğinde belirtilmiştir. İlk önerme
küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile
durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
23. 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt

Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
24. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
25. 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın;

Nevruz

yeni

dönemin

başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
26. “Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda dünya halkları ve devletlerine
tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın çözüm
süreci açısından bir dönüm noktası olabilecek 2015 Newruz açıklamasına yer
verilmiştir (Demokrasi Zamanı, 2015: 1). Haberin başlığında kavramsal
olarak metin özetlenmiştir, ayrıca açıklamada bulunulmuştur. Haber başlığı
genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “Ülkemiz halklarının
demokrasi, özgürlük, kardeşlik ve onurlu barış için yürüttüğümüz mücadele
bugün tarihi bir eşiktedir” önermesine yer verilmiştir. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından daha çok bilgi taşımaktadır.
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27. “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” başlıklı haberde, Abdullah Öcalan’ın 2015
Newroz Kutlamalarında gönderdiği mesajda değindiği “Eşme ruhu” olarak
tabir edilen ve TSK ile PYD’nin işbirliği yaptığını anlatan açıklamaları ile
ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının bu açıklamaları reddettiği bir habere
yer verilmiştir (Ruh Genelkurmayı Rahatsız Etti, 2015: 8). Haber başlığında
okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur.
“Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” kelimeleri ile küresel tutarlılık okuyucuya
sunulmaktadır. Haber girişi kullanılmamıştır. Haberin içeriğinde ki ikinci
önerme, başlıktaki önermenin öncekilerini açıklamaktadır. İkinci önerme
yerel

tutarlılık

içerisin

de

Genelkurmayın

açıklamaları

reddettiğini

içermektedir.
28. 27 Mart 2015 tarihinde gündem açısından önemli olan “Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir” açıklamasına
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
29. 10 Nisan 2015 tarihinde gündem açısından önemli olan “Sırrı Süreyya
Önder’in; artık siyasetle görüşüyoruz” açıklamasına Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
30. “AKP’den kanlı provokasyon başlıklı haberde, TSK’nın, Agiri Diyadin’e
bağlı Tendürek Dağındaki HDP etkinliğine saldırdığına dair haber
yayınlanmıştır (AKP’den Kanlı Provokasyon, 2015: 1). Bu önerme ile
toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haberin metninde verilen
önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Haberin girişinde
“Ve beklenen provokasyon: Erdoğan’ın çözüm süreci sabote etmek ve büyük
umut yaratan HDP’nin yükselişini durdurmak için işaretlerini verdiği
provokasyonlar devrede. TSK, Agiri Diyadin’e bağlı Tendürek Dağındaki
HDP etkinliğine saldırdı, gerilla güçlerine yönelik kanlı bir operasyon yaptı”
ifadelerine yer verilmiştir. İkinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek
metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
31. 12 Nisan 2015 tarihinde gündem açısından önemli olan “Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun; Ağrı olayları açıklaması” açıklamasına Özgür Gündem
Gazetesinde
[04.05.2015]).

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.
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32. “MGK’dan alıntı gibi bölüm” başlıklı haberde, AK Partinin seçim
beyannamesine çözüm sürecine dahil etmesi haber konusu edilmiştir
(MGK’den Alıntı Gibi Bölüm, 2015: 7). Bu önerme ile toplumun sosyal ve
ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haberin girişinde “Matbaya giderken çözüm
süreci düşmüş gibi sözlerle komik duruma düşen Davutoğlu, tepkiler üzerine
çalakalem bir bölüm hazırladı. Sürecin zoraki eklendiği beyannamede, ne
İzleme Heyeti, ne Hakikatler Komisyonu, ne de Dolmabahçe mutabakatının
şartlarına atıf var” ifadelerine yer verilmiştir. İkinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
33. 22 Nisan 2015 tarihinde gündem açısından önemli olan “Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Çözüm Süreci” açıklamasına Özgür Gündem
Gazetesinde

yer

verilmemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).
34. “AKP’nin seçimi savaş” başlıklı haberde, HDP Grup başkanvekili ve İmralı
Heyeti üyesi İdris Baluken ile İmralı heyeti üyesi Hatip Dicle’nin
açıklamalarına yer verilmiştir (AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1). Belirtilen
önermede açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Haberin girişinde “AKP, suçüstü yakalandığı Agiri’den sonra Colemerg’de
de savaş hazırlığı yapıyor. İmralı heyeti üyesi Dicle ve Baluken, HDP’ye
‘terör çetesi’ diyen Davutoğlu, Erdoğan ve AKP’nin HDP’yi baraj altında
bırakmak için savaş kışkırtıcılığı yaptığını vurguladı” ifadelerine yer
verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında, anlamsal ilişki vardır.
Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne
yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
35. “Erdoğan düştü düşecek” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürt
sorunu ile ilgili değişik zamanlarda yaptığı açıklamalara yer verilerek
Erdoğan’ın barış ve Kürt karşıtı bir siyasetçi olduğu izlenimi uyandıracak bir
haber yayınlanmıştır (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1). Haber başlığında
okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur.
Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale getirebilmek için bilgiye ve
inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya ‘düştü düşecek’ kelimeleri ile
küresel tutarlılık sunulmaktadır. Haberde söz edilen ikinci önermede ‘Kürt
sorunu yok’ diyerek süreci hançerleyen Erdoğan Amed ve Elih’te Kürtlere
‘hem dinsiz, hem de yoksunuz’ dedi. Erdoğan’ın ‘düştü düşecek’ dediği

613

Kobane’nin inşasına ev sahipliği yapan Amed ve Elih ise HDP barajı
yıkacak, Erdoğan düşecek dedi” denmektedir. İkinci önerme, ilk önermeye
kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme birlikte
işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde önermeler belirtme,
açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
36. “AKP cenaze istiyor” başlıklı haberde, HSP Karargah Komutanı Murat
Karayılan’ın kritik açıklamalarına yer verildi (AKP Cenaze İstiyor, 2015: 1).
Belirtilen önermede açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde “HSP Karargah Komutanı Murat Karayılan,
kritik açıklamalar yaptı. AKP, askeri gerillanın üzerine sürüyor” ifadelerine
yer verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında, anlamsal ilişki
vardır. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek
metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
37. “Süreç tecrit altında” başlıklı haberde, İmralı Heyetinden İdris Baluken’in
Kadil’de KCK yetkilileri ile yaptığı görüşme ile ilgili açıklamalarına yer
verilmiştir (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1). Belirtilen önermede açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde
“İmralı heyeti üyesi Dicle ve Bağrıyanık’la birlikte Amed’de basın toplantısı
düzenleyen Baluken kritik açıklamalar yaptı” ifadelerine yer verilmiştir.
Birinci önerme ile ikinci önerme arasında, anlamsal ilişki vardır. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
38. “Ya barış, ya savaş” başlıklı haberde, PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat
Karayılan’ın yaklaşmakta olan seçimler ile ilgili olarak değerlendirmelerine
yer verilmiştir (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1). Haber girişinde belirtilen
“Karayılan, AKP’nin seçimi kazanması halinde savaş çıkaracağını belirterek,
bu seçim ya barış, ya savaşın seçimidir” ifadelerini kullanmıştır. Haber
başlığında belirtilen önerme ile haber girişinde belirtilen önerme birbiriyle
zamansal olarak bağlantılıdır. Her iki önerme arasında nedensel bağ
bulunmaktadır.

Bu

önermelerdeki

iki

ifade

de

aynı

olaya

atıfta

bulunmaktadır. İki eylem birbiriyle bağlantılıdır. Bu önermeler aynı zamanda
kavramsal olarak da ilişki içerisindedirler.
39. “Kimin gözden geçireceği belli olmaz” başlıklı haberde, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun İmralı-HDP-Kandil arasında zikzaklar var açıklamasına yer
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verilmiştir (Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015: 11). Başlıkta
belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal
imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede
“Hükümetin mutabık kaldığı Dolmabahçe’yi Erdoğan’ın karşı çıkmasıyla
ağzına dahi alamayan Davutoğlu, kendi çizdikleri zikzakları Kürtlere
yıkmaya kalktı. HDP-İmralı-Kandil arasında zikzaklar var diyen Davutoğlu
sanki iktidar olacaklarmış gibi sürecin muhatabı gözden geçirilecek, dedi”
ifadesi kullanılmıştır.
kurulmuştur.

İkinci

Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki
önermede

başlığın

ardından

daha

çok

bilgi

bulunmaktadır.
40. 2 Haziran 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın açıklaması” ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

(Kürt Meselesi
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BEŞİNCİ BÖLÜM
5.1. Özgür Gündem ile Sabah Gazetesinin Söylemsel Karşılaştırılması
28 Aralık 2012 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan, siyasi bir risk alarak; konuk olduğu Enine Boyuna programında İmralı ile
görüşmelerin devam ettiğini ilan etmiştir (Enine Boyuna Programı. [05.04.2015]).
2013 çözüm süreci, olarak adlandırılan bu dönem, Kürt meselenin çözümü
noktasında silah ve şiddetin neden olduğu çatışma ortamını ortadan kaldırarak,
diyaloga, siyasete, huzur ve barışa zemin hazırlamayı amaçlayan bir adım olarak
değerlendirilebilinir. Hükümetin bu süreç ile ilgili beklentilerini, incelenen gazete
haberlerinin satır aralarında görmek mümkündür. Öncelikle Türkiye Cumhuriyetinin
kanayan yarası olan ‘terörün’ barışçıl yöntemlerle sonlandırılabilmesi halinde ‘AKP’
iktidarının sağlayacağı siyasi avantaj öne çıkmaktadır. AKP’nin böylesi bir başarıyı
elde etmesi ise bir sonraki seçimlerde tekrardan iktidara gelebilmek için büyük bir
koz olarak görülmektedir. Hükümetin bu yeni dönemi zaman zaman ‘Yeni Türkiye’
söylemi ile pekiştirdiği tespit edilmiştir (Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1).
Çözüm süreci bağlamında yürütülen müzakerelerde; Türkiye devletini temsilen
taraf olan AKP iktidarının karşısında Kürt tarafı olarak nitelendirebileceğimiz PKK
(Kandil) ve BDP/HDP’nin müzakerelere taraf olduğunu söyleyebiliriz. Kürt tarafını
oluşturan bu iki başlı yapının PKK’nın lideri konumunda ki Abdullah Öcalan’ın
çevresinde toplanarak hareket ettikleri, Özgür Gündem Gazetesinin haber
söylemlerine yansıttığı veriler arasında görülmüştür. Kürt tarafının Türkiye’de
yaşanan terör ve şiddeti Kürt halkının haklarının ihlali nedeni ile yaşanan bir süreç
olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi tarafından çözüm süreci
öncesi

yaşanan dönem; çatışma, direniş

ve özgürlük mücadelesi olarak

değerlendirilerek çözüm sürecinin ulaşacağı sonucu Kürt halkı için özerklik veyahut
öz-yönetim diye adlandırdıkları bir netice olarak görmektedir (Beklemeyeceğiz
Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9).
AKP iktidarının süreç ile ilgili olarak yaptığı olumlu açılımlar, Sabah Gazetesi
tarafından samimi adımlar olarak sunulmuştur. “Hepimiz Barışız” (Hepimiz Barışız,
2013: 1), “Sağduyu ve coşku” (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1), “63 Omuz Ümit Yüklü”
(63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1); “İşte taş atan Çocuklar korosu” (İşte Taş Atan
Çocuklar Korosu, 2013: 1); “Türkiye Hazır” (Türkiye Hazır, 2013: 1); “Biz
Kardeşiz” (Biz Kardeşiz, 2013: 1); “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3:
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şehit” (İşte Barış ve Huzur, 2014: 1); “Bu coğrafyanın en önemli projesi” (Bu
Coğrafyanın En Önemli Projesi, 2014: 1) gibi başlıklar süreç ile ilgili olarak
samimiyeti gösteren haber başlıklarıdır. Sabah Gazetesinin bu başlıklarında ortak
söylemsel özelliği; çözüm süreci ile ilgili yaşanan gelişmeleri Hükümet
penceresinden kamuoyuna olumlu bakış açısı ile aktararak, süreç ile ilgili hükümet
lehine bağlam ilişkisi kurmasıdır.
Özgür Gündem Gazetesi de Kürt tarafının süreç ile ilgili samimi açılımlarını
haber başlıklarına taşımıştır. “Tarihi bir süreç” (Tarihi Bir Süreç, 2013: 1), “Eski
askerler serbest: İşte samimiyet” (Eski Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1),
“Öcalan: Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte” (Öcalan Hazırlayacağım Bildiri
Tarihi Nitelikte, 2013:1), “Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni
bir dönem başladı” (Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi Yeni Bir
Dönem Başladı, 2013: 1), “KCK’dan ateşkes” (KCK’den Ateşkes, 2013: 1),
“KCK’dan tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” (KCK’dan Tarihi
Çağrı Demokratik Kurtuluş İçin Görev Başına, 2013: 1), “Gerilla çekilmeye başladı:
Şimdi Yol Temizliği zamanı” (Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği
Zamanı, 2013: 1), “İkinci aşama başladı” (İkinci Aşama Başladı, 2013: 9), “KCK
yeniden yapılandı: Demokratik Kurtuluş Kongresi” (KCK Yeniden Yapılandı
Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1), “Büyük barışa davet” (Büyük Barışa
Davet, 2014: 1), “10 ilke çağrısı” (10 İlke Çağrısı, 2015: 1), “Öcalan’dan mahşeri
topluluğun huzurunda dünya halkları ve devletlerine tarihi mesaj: Demokrasi
zamanı” (Demokrasi Zamanı, 2015: 1) gibi başlıklar samimi adımlara örnektir.
Belirtilen bu başlıklar ile Özgür Gündem Gazetesinin de Kürt tarafının sürece katkı
koyabilecek açılımlarını, manşetlerine samimi bir şekilde yansıttığı tespit edilmiştir.
Bu manşetlerde tespit edilen ortak özellik, süreç ile ilgili Kürt tarafının yaptığı
açılımları Abdullah Öcalan’ın yönlendirmekte olduğudur. Bahsi geçen haberlerde
Abdullah Öcalan Kürt Halk Önderi, PKK Lideri gibi sıfatlar ile anılarak; sürecin
mimarı, planlayıcısı ve yönlendiricisi olarak sunulmuştur. Özgür Gündem Gazetesi
samimi açılımların ifade edildiği başlıklarda Devlet tarafı olarak nitelendirdiği AKP
iktidarına temkinli yaklaşıp adım atması konusunda çağrılarda bulunmaktadır.
Çözüm süreci açısından yakınlaşma veyahut müzakere adımlarının gündemde olduğu
bu samimi açıklamaların yapıldığı dönemlerde kullanılan başlıklarda Hükümete
yönelik doğrudan saldırgan bir söylem dili kullanılmadığı, ancak birtakım
güvensizliklerin imalar yolu ile satır aralarında geçirildiği tespit edilmiştir. Özgür
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Gündem Gazetesinin PKK mensuplarını terörist olarak nitelemediği gerilla olarak
nitelendirildiği de yapılan tespitler arasındadır.
“Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” (Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz,
2013: 1) başlıklı Sabah Gazetesinin haberi incelendiğinde haberin söyleminin süreçle
ilgili olumlu ve samimi yaklaşımlar arasında değerlendirilebileceği tespit edilmiştir.
Ancak bu haber başlığında kullanılan söylem çeşidi diğer samimi yaklaşım taşıyan
haber başlıklarından farklılık arz eder. Bu başlıkta Sabah Gazetesi Jitem’in kara
kutusunun infaz edildiğine dair bir haberi manşetlerine taşıyarak yaşanmış bir olay
üzerinden geçmişte terörle mücadelede devletin izlediği metotlara hatırlatmada
bulunmaktadır. Bu hatırlatma ile Türkiye devleti içerisinde ki bazı karanlık
unsurların, PKK’ya yönelik örtülü bir savaşı; infaz yöntemi ile sürdürdüğü
hatırlatılarak

çözüm

süreci

ile

birlikte

bu

uygulamalarında

bir

daha

tekrarlanmayacağı mesajını vermektedir. Bununla birlikte ardalanda devletin de
gerektiğinde teröre karşı farklı tedbirler alabileceğinin bilgisi hatırlatılarak sürecin
başarıya ulaştırılmasında Kürt tarafına baskı yapılmaktadır.
“Savaşa karşı Lice kalkanı” (Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1) başlıklı Özgür
Gündem Gazetesinin haber başlığında da kullanılan söylem dilinin “Özel Haber:
Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” (Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz, 2013: 1) başlıklı
Sabah Gazetesinin haberi ile paralel bir söylem dilinde kaleme alındığı tespit
edilmiştir. Kürt tarafının süreç ile ilgili atılan karşılıklı olumlu adımlara hatırlatma
yaptığı bu haberde Lice’de yaşanan gerginliği de haberin içeriğine yansıtarak sürecin
sekteye uğraması halinde Kürt tarafının savaş olarak nitelendirdiği çatışma sürecine
dönebileceğinin mesajını vermektedir. Özgür Gündem Gazetesi bu haber ile
ardalanda PKK’nın şiddeti bir araç olarak kullandığı geçmişine atıfta bulunmaktadır.
Sabah Gazetesi, AKP Hükümetinin açılımları ile ilgili hukuki zeminde atılan
adımları da haber manşetlerine taşımıştır. “Anadilde Savunma Sille Tokat Yasalaştı”
(Ana Dilde Savunma Sille Tokat Yasalaştı, 2013: 1), “Meclis’te çözüm süreci
komisyonu kuruldu” (Meclis’te Çözüm Süreci Komisyonu Kuruldu, 2013: 1)

“4.

Yargı paketi mecliste kabul edildi” (4. Yargı Paketi Mecliste Kabul Edildi, 2013: 1),
“MİT’e Meclis denetimi” (MİT’e Meclis Denetimi, 2014: 24), “Çözüme iki yıllık
yol haritası” (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1), “Silah Bırakma Kurulu
oluşturuluyor” (Silah Bırakma Kurulu Oluşturuluyor, 2014: 1), “Barış senedi
meclisten geçti” (Barış Senedi Meclisten Geçti, 2014: 1);

“Sürece yasal zırh”

(Sürece Yasal Zırh, 2014: 27), “Dağdan dönüş için özel kurul geliyor” (Dağdan
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Dönüş İçin Özel Kurul Geliyor, 2014: 28), “Teskere çözümü garantiye aldı” (Teskere
Çözümü Garantiye Aldı, 2014:1), “Polis yasası bugün görüşülmeyecek” (Polis
Yasası Bugün Görüşülmeyecek 2015: 7), “Çözüm için izleme heyeti” (Çözüm İçin
İzleme Heyeti, 2015: 28), “Özgürlüğün güvencesi yeni anayasa olacak” (Özgürlüğün
Güvencesi Yeni Anayasa Olacak, 2015: 26) gibi başlıklar sürecin hukuk temellerine
dayandırılarak yürütüldüğü izlenimini yaratmaktadır. Çözüm sürecinde karşılıklı
olumlu girişimlerinin hız kazandığı dönemlerde bu haber başlıklarının öne
çıkartılarak kamuoyu gözünde hükümet lehine puan kazandırıldığı tespit edilmiştir.
Ancak süreç içerisinde yaşanan tıkanma dönemlerinde hükümetin hukuki zeminde
attığı adımlar haberlere yansıtılmamıştır. 19 Şubat 2014 tarihinde, Üniversiteye
Kürdoloji Kütüphanesi ile ilgili gelişme Sabah Gazetesinde yer bulmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 9 Mart 2014 tarihinde, KCK davasında ilk
tahliye ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber manşetlerine yansımamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 13 Mart 2014 tarihinde, Türk Dil
Kurumundan Türkçe-Kürtçe sözlük ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından
değerlendirilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Çözüm süreci
kapsamında gündeme etki eden 11 Temmuz 2014 tarihli “KCK Ana Davada Tutuklu
Kalmadı” konusu ile ilgili gelişme Sabah Gazetesinde yer bulmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 9 Şubat 2015 tarihinde, Hükümetin 6-7
Ekim 2014 olaylarının ardından hazırladığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri ile ilgili
gelişmeye de Sabah Gazetesi yer vermemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi tarafından hükümetin çözüm sürecini ilerletmek
açısından attığı hukuki adımların bir kısmının haberlere yansıtılmamış olması dikkat
çekicidir. Hükümet açısından önemli açılımlar olmasına rağmen Sabah Gazetesinin
haberlerinin sunumunda süreç ile ilgili Hükümete artı puan toplamaya dikkat ettiği
kadar, Hükümet tabanını oluşturan kamuoyunu korkutmamaya da çalıştığını söylem
dili olarak kullandığı söylenebilinir. Hukuki açılımların gizlenmesinin ardında
Hükümetin kendi kamuoyu nezdinde PKK’ya karşı çok fazla taviz veriliyor algısının
yaratılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı düşünülmektedir.
Özgür Gündem Gazetesi de sınırlı da olsa hükümetin gayretleri ile atılan süreç ile
ilgili hukuki adımların bazılarını haber başlıklarına yansıtmıştır. Barışa anayasal
güvence” (Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9), “Meclis’te çözüm karşıtı
provokasyon” (Mecliste Çözüm Karşıtı Provokasyon, 2013: 9), “Çözüm, müzakere
yasası” (Çözüm Müzakere Yasası, 2014: 1), “Aman bırakma, dağa giderler” (Aman
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Bırakma Dağa Giderler, 2014: 1), “Teklifin süreçle alakası yok” (Teklifin Süreçle
Alakası Yok, 2014: 9), “İşgal Tezkeresidir” (İşgal Teskeresidir, 2014: 1), “Eksik ve
yetersiz adım”

(Eksik ve Yetersiz Adım, 2014: 7), “Polis yasası bugün

görüşülmeyecek” (Polis Yasası Bugün Görüşülmeyecek 2015: 7), “MGK’dan alıntı
gibi bölüm” (MGK’den Alıntı Gibi Bölüm, 2015: 7), “Sürece şeffaflık Öcalan’a
özgürlük” (Sürece Şeffaflık Öcalan’a Özgürlük, 2014: 9) gibi Özgür Gündem
Gazetesi ne ait başlıklar incelendiğinde Özgür Gündem Gazetesinin Hükümet
tarafının hukuki düzenlemeler ile ilgili girişimlerini haberlerine yansıtsa da
kullandığı söylem dilinin yapıcı olmaktan uzak olduğu tespit edilmiştir. Bu haber
başlıklarında Özgür Gündem Gazetesinin Hükümetin adımlarını küçümsediği,
yetersiz bulduğu Kürt tarafının beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu dile
getirdiği tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin bu gelişmeleri olumsuz bir
söylem dilinde sunuyor olmasının nedeninin kamuoyu nezdinde hükümet lehine
gelişebilecek olumlu havanın önüne geçme girişimi olarak değerlendirilebilineceği
düşünülmektedir.
Özgür Gündem Gazetesinin de hukuki süreçte Kürt tarafının lehine başarı gibi
görünebilecek bazı girişimleri de haber başlıklarına yansıtmaktan kaçındığı tesit
edilmiştir. 13 Mart 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Türk Dil Kurumundan Türkçe-Kürtçe Sözlük” ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]), 28 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından
önemli olan “Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 2
Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “KCK
davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması” ile ilgili habere Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 11
Temmuz 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “KCK
davasında tutuklu kalmadı” haberine Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]); çözüm süreci ile ilişkili olan bu
gelişmeler ile ilgili Özgür Gündem Gazetesinde haber yayınlanmamıştır. Bu
gelişmelerin içeriğine bakıldığında hükümet tarafının çözüm süreci ile ilişkili olarak
Kürt tarafına yönelik açılımlar yaptığı anlaşılmaktadır. Kürt tarafının lehine görülen
bu gelişmelerin Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber yapılmaması dikkat
çekicidir. Ayni başlıkları Sabah Gazetesi de haber başlıklarına taşımamıştır. Özgür
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Gündem Gazetesinin bu gelişmeleri haber başlıklarına taşımamış olmasının altında
Hükümet tarafının süreç ile ilgili olumlu adımlarını gölgeleme eğilimi olduğu
düşünülmektedir. Hükümetin Kürt kamuoyu nezdinde sempati kanmasının önüne
geçilmeye çalışılmaktadır.
Sabah Gazetesin haberlerine yansıttığı süreç ile ilgili diğer bir söylem ise dış
etkenlerden kaynaklanan gelişmeler ile ilgilidir. “Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz”
(Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1) başlığı ile daha sürecin başında yaşanan
olumsuzlukların süreci nasıl etkileyebileceği gösterilmiştir. Bu başlıkta belirtilen
infazlar

sürece

karşı

işlenmiş

olumsuz

dış

kaynaklı

girişimler

olarak

değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesi bu saldırının failleri olarak derin güçleri öne
çıkarmıştır. “Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım” (Çevreci Kardeşler Gelin
Konuşalım, 2013: 1) başlıklı haberde Gezi Parkı olayları süreç ile ilişkilendirilerek,
olaylar; sürecin olumlu yönde ilerlemesini istemeyen güçlerin devreye soktuğu bir
gelişme olarak sunulmuştur. “Konferanstan önce çekilme hızlansın” (Konferanstan
Önce Çekilme Hızlansın, 2013: 22) başlığı altında Kürt Federe Yönetimi Mesut
Barzani’nin açıklamalarına yer verilmiştir. Bu açıklamalar da sürece taraflar dışından
katılan bir etken olarak değerlendirilmektedir. “Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” (Gülen
Örgütü Kürt Düşmanı, 2014: 1), “Paralel- PKK şer İttifakı” (Paralel PKK Şer İttifakı,
2014: 1), “Paralelcilerin Cizre Fitnesi” (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1),
“Kandil-Paralel Pazarlığı var” (Kandil Paralel Pazarlığı Var, 2015: 1)

gibi

başlıklarda Türkiye Cumhuriyetinin gündemine alınan Feytullah Gülen yapılanması
ile PKK arasında ilişki kurularak; sürecin olumsuz yönde etkilenmesi açısından
Feytullah Gülen yapılanması bir dış etken olarak değerlendirilmiştir. “AHİM:
İmralı’da Koşullar Uygun” (AİHM: İmralı’da Koşullar Uygun, 2014: 1-23) başlıklı
haberde AHİM’in kararları Sabah Gazetesi tarafından manşete yansıtılmıştır.
Haberin sunumunda Türkiye lehine bir gelişme olarak haber kaleme alınsa da
haberin içeriğinde ki olumsuzluklar gözden kaçırılarak sunuluştur. Abdullah
Öcalan’ın statüsünün süreci etkileyen önemli bir etken olması nedeni ile AHİM’in
yayınladığı karar, sürece etki eden dış kaynaklı bir etken olarak yayınlanmıştır.
“Kobani provokasyonuna üç kurban” (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban, 2014:
18), “Dikkat Gizli eller devrede” (Dikkat Gizli Eller Devrede, 2014: 1), başlıklı
haberlerde Kürt tarafının Kobani’de meydana gelen olayları bahane ederek Türkiye
genelinde başlattıkları toplumsal olaylarla ilgili bilgiler içererek Sabah Gazetesine
yansıtılmıştır. Sabah Gazetesi tarafından yaşanan olaylar büyük ölçekte görmezden
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gelinmiştir. Yaşanan protestolar çok dar bir çerçevede okuyucuya sunulmuştur. Bu
olaylara vesile olan gelişmeler süreci dışarıdan olumsuz yönde etkileyen gelişmeler
olarak değerlendirilmiştir. “Sınırlarda büyük oyun” (Sınırlarda Büyük Oyun, 2014:
1) başlıklı Sabah Gazetesin haberi de Suriye de yaşanan gelişmelerin, Türkiye’de
yürütülmeye devam eden çözüm sürecine yönelik olumsuz bir dış kaynaklı etki
olarak gösterilerek kaleme alınması ile manşetlere taşınmıştır.

Sabah Gazetesi

tarafından çözüm sürecine etki eden bazı dış kaynaklı gelişmelerin ise haber
manşetlerine yansıtılmadığı tespit edilmiştir. Çözüm Süreci kapsamında gündeme
etki eden Mahmur Kampına saldıran İşid örgütünün neden olduğu göç dalgası ile
ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber olarak yayınlanmamıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi[04.05.2015]). Kürt tarafı açısından, Türkiye Kürtlerinin
dışında kalan Kürtlerin uğradığı saldırılar, Kürt tarafı için önem taşımasına rağmen,
Sabah Gazetesi tarafından bu gelişmeler görmezden gelinmiştir. Sabah Gazetesinin
başlıklarına taşıdığı söylemlerinde; genel itibarı ile günün toplumsal gelişmelerine
uyun olarak, haber başlıklarını hükümet veyahut Cumhurbaşkanının lehine
konulardan seçtiği tespit edilmiştir. Hükümetin ve Cumhurbaşkanın Kürt Federe
Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile ilişkilerinin iyi olduğu kamuoyu tarafından
bilinmesine rağmen zaman zaman bağımsız Kürdistan’ı ilan etmekten söz eden
Mesut Barzani’nin açıklamalarının Sabah Gazetesi tarafından haberlere taşınmadığı
tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazandığı seçim zaferini kutlayan
Mesut Barzani’nin 12 Ağustos 2014 tarihli açıklaması Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Özgür Gündem Gazetesinin haberlerine yansıttığı süreç ile ilgili diğer bir söylem
ise Sabah Gazetesinde olduğu gibi dış etkenlerden kaynaklanan gelişmeler ile
ilgilidir. “Çözüme Suikast” (Çözüme Suikast, 2013: 1) ve “Güneşe uğurluyoruz”
(Güneşe Uğurluyoruz, 2013: 1) başlıklı Özgür Gündem Gazetesinin haberlerinde
sürecin başında yaşanan bir olaya yer verilmiştir. Sürecin başlatılmasına yönelik
adımların atıldığı bu dönemde PKK’lı üç kadının Fransa’da öldürülmüş olması
taraflar arasında başlayan çözüm sürecine yönelik bir dış kaynaklı operasyon olarak
değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin bu habere yaklaşımında kullandığı
söylem dili Sabah Gazetesinde ayni olaya yönelik yayınlanan haber ile uyumludur.
“Çözüm için hemen ziyaret serbestisi” (Çözüm İçin Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013:
1) başlıklı haberde Türkiye’yi ziyaret eden dünyaca ünlü düşünür Noam
Chomshy’nin çözüm süreci ve Abdullah Öcalan’a yönelik görüşleri haber manşetine
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yansıtılmıştır. Kürt sorunun her fırsatta uluslar arası alanda gündeme gelmesinin bir
gayreti olarak değerlendirilebilinecek bir haber olarak sunulmuştur. Özgür Gündem
Gazetesi tarafından hükümet veya Kürt tarafı dışında ki üçüncü kişilerin de süreç ile
ilgili fikirlerini beyan etmelerini haberlerine yansıtmaları açısından güzel bir
örnektir. “Öcalan direnişi selamlıyorum” (Öcalan Direnişi Selamlıyorum, 2013: 1)
başlıklı Özgür Gündem Gazetesine ait haber başlığının içeriğinde Türkiye
gündemine etki eden Gezi Parkı olaylarından bahsedilmektedir. Abdullah Öcalan’ın
Gezi Parkı olaylarını değerlendirdiği bu haberde süreç ile ilişki kurulmuştur.
Abdullah Öcalan’ın Gezi Parkı olaylarına Kürt kökenlilerin destek olması talebi
süreci olumsuz yönde etkileyen bir gelişme olmuştur. Bu haber başlığı Gezi Parkı
olayının sürece etki eden dış kaynaklı etkenler arasında yer aldığını göstermektedir.
“Dört parça tek çatı: Hedef herkese demokrasi” (Dört Parça Tek Çatı Hedef Herkese
Demokrasi, 2013: 1) başlıklı haberde çözüm süreci gündeminin de değerlendirildiği
Kürt Konferansından söz edilmektedir. Haberi Kürt tarafının beklentileri çerçevesi
de aktaran Özgür Gündem Gazetesinin konferansı; Kürtleri dört ülkeye bölünmüş ve
birleşme

arzusu

taşıyan

bir

halkın

attığı

adım

olarak

değerlendirmesi

düşündürücüdür. Kürt konferansının Kuzey Irakta Kürt Federe Devletinin himayesi
altında

yapılacak

olması

sürece

dış

kaynaklı

bir

müdahale

olarak

değerlendirilmektedir. Bu haberin içeriğinde çözüm sürecinin tarafı olan Kürt
tarafının süreç dışında gizli bir ajandasının olduğu izlenimleri görülmektedir.
“Barzani’ye mektup” (Barzani’ye Mektup, 2014: 1) başlıklı haberde Abdullah
Öcalan’ın Irak Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye gönderdiği mektuptan söz
edilmektedir. Bu haber de görüleceği üzere Kürt tarafının üçüncü taraflar ile süreç ile
bağlantılı olma eğilimi içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. “AHİM Özgürlük
Öcalan’ın Hakkı” (AİHM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı, 2014: 1) başlıklı haberde
AHİM’in Abdullah Öcalan ile ilgili vermiş olduğu karar habere konu edilmiştir.
Haberin içeriği dikkate alında Abdullah Öcalan’ın tutukluluk şartları ile ilgili lehine
olabilecek unsurların öne çıkartılarak Türk devletinin eleştirildiği tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi AHİM’in vermiş olduğu kararı çözüm süreci ile
ilişkilendirerek sürece yönelik taraflar dışından gelen yaklaşımları gündeme almaya
devam ettiği görülmüştür. “Topyekün

direnişe!” (Topyekün Direnişe, 2014: 1),

“Kobane düşerse süreç biter” (Kobane Düşerse Süreç Biter, 2014: 1), “Kobane’de
katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” (Her Sokak Kobane, 2014:
1), “İlk adım Kobane” (İlk Adım Kobane, 2014: 1), “1 Kasım’a çağrı” (1 Kasım’a
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Çağrı, 2014: 1), “Katliama karşı Serhıldan” (Katliama Karşı Serhıldan, 2014: 1),
başlıklı haberlerin ana konusu Suriye ve Irak’ta yaşayan Kürt kökenlilere yönelik
İşid eksenli saldırılardır. Bu haberlerin içeriğinde Irak ve Suriye Kürtleri, Türkiye
Kürtleri tarafından sahiplenilerek yaşanan gelişmeler süreç ile ilişkilendirilmiştir.
Kobane’de yaşanan olayların Türkiye’ye yansıtılması ve ülke genelinde yaşanan
olaylar haberlere eklenmiştir. Süreç ile ilgili gelişmeleri durma noktasına getiren
olayları ele almıştır. Çözüm sürecini etkileyen dış kaynaklı gelişme olarak dikkat
çekicidir. Dış kaynaklı haberlere ve dış kamuoyunun Kürtlere yönelik fikirlerine
oldukça önem verdiği tespit edilen Özgür Gündem Gazetesinin 1 Mart 2015 tarihinde
çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “ABD Dışişleri Sözcülüğünün,
Silah bırakma çağrısını destekliyoruz” açıklaması ile ilgili gelişmeye haberlerinde
yer vermemiş olması dikkat çekicidir

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.

[04.05.2015]). Süreç için oldukça önemli bir desteğin ifade edildiği bu gelişmenin
Özgür Gündem Gazetesi tarafından haberlere yansıtılmamış olması Kürt tarafının
süreç ile ilgili gizli bir gündemleri olduğu algısını pekiştirmektedir.
Sabah Gazetesinde öne çıkan diğer bir söylem ise kamuoyu hassasiyeti
hesaplanarak, süreci yürütme gayreti içerisinde olan hükümete yönelik desteğin
artırılabilmesi açısından yayınlanan başlıklarda görülmektedir “En büyük destek
Diyarbakır’dan” (En Büyük Destek Diyarbakır’dan, 2013: 1), “Şehidime koşup
müjde veririm” (Şehidime Koşup Müjde Veririm, 2013: 1), “Sağduyu ve coşku”
(Sağduyu ve Coşku, 2013: 1), “Diyarbarış” (Diyarbarış, 2013: 1), “63 Omuz Ümit
Yüklü” (63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1), “Bugün olsa dağa çıkmam” (Bugün Olsa
Dağa Çıkmam, 2013: 1), “İşte taş atan Çocuklar korosu” (İşte Taş Atan Çocuklar
Korosu, 2013: 1), “Türkiye Hazır” (Türkiye Hazır, 2013: 1), “İşte barış ve huzur:
2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” (İşte Barış ve Huzur, 2014: 1), gibi başlıklarda
çözüm süreci ile ilgili hükümetin veyahut karşı tarafın attığı doğrudan adımlara
değinilmeyerek sürecin

Türkiye

genelinde

yarattığı

olumlu

atmosfer öne

çıkarılmıştır. Bu haber başlıkların ortak özelliği söylemsel olarak barış dilini
haberlerinin içeriğine yerleştirerek terörden uzaklaşmış bir Türkiye’nin daha mutlu
ve huzurlu olacağını göstermesidir. Bu haber başlıklarında kamuoyu hükümet
politikalarının

desteklenmesi

konusunda

yönlendirilmektedir.

Bu

bağlamda

başlıklarda terörün Türkiye’ye verdiği zarar ve can kaybı da öne çıkartılmakta, süreç
ile bu mal ve can kayıplarının nasıl azaldığı gösterilmektedir. Çözüm süreci ile
oluşan çatışmasızlık ortamının yarattığı huzur ortamı süslenerek kamuoyunun
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bilgisine sunulmaktadır. Bu başlıklar ile ardalanda sürecin kamuoyu nezdinde
desteklenmesini sağlanarak hükümetin adımları ile bağlam ilişkileri kurulmaktadır.
Sabah Gazetesinin bu şekilde yansıttığı olumlu haberlerde PKK ve Kürt tarafı
doğrudan olumsuzlaştırılmadan haberlere konu edilmiştir. PKK ile ilgili kamuoyu
nezdinde şiddet ve terörü çağrıştıracak kelimelerin kullanılmadığı, PKK’nın terörist
bir örgüt manasına gelebilecek kelimelerle sıfatlandırılmadığı tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesinde öne çıkan diğer bir söylem ise Kürt kamuoyunun
hassasiyeti hesaplanarak, süreci yürütme gayreti içerisinde olan Abdullah Öcalan’a
yönelik desteğin artırılabilmesi açısından yayınlanan başlıklarda görülmektedir. “Yol
haritası bekliyoruz” (Yol Haritası Bekliyoruz, 2013: 1), “Kürtlerden Öcalan’a
Doğumun Doğuşumuzdur” (Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013:
1), “Daha umutluyum” (Daha Umutluyum, 2013: 1), “Akil İnsanlar: Halkın desteği
yüksek isteği ise demokratik reform” (Akil İnsanlar Halkın Desteği Yüksek İsteği İse
Demokratik Reform, 2013: 1), “Büyük özlem” (Büyük Özlem, 2013: 1), “Darbe
ateşini barış söndürür” (Darbe Ateşini Barış Söndürür, 2014: 1), “Umudu büyütelim”
(Umudu Büyütelim, 2014: 1) başlıklı haberlerde Abdullah Öcalan Kürt halkının
Önderi olarak sunularak Kürt kamuoyunun, Abdullah Öcalan’a güvenmesi
konusunda yönlendirildiği tespit edilmiştir. Belirtilen bu haber başlıklarında çözüm
süreci ile ilişkili Kürt kamuoyunun da Abdullah Öcalan’ın yanında olduğu bilgilerine
yer verilmiştir. Bu başlıkların söyleminde Hükümet doğrudan eleştirilmeyerek süreç
ile ilişkili ılımlı gelişmelere, sürecinin başarıya ulaşması için motivasyona vurgu
yapıldığı tespit edilmiştir. Haberlerin sunumunda yaşanmakta olan çözüm sürecinin
temkinli bir şekilde yürütüldüğüne dair bilgilere de yer verilmiştir.
Sabah Gazetesinin haber başlıklarına ve içeriklerine yansıttığı diğer bir söylem
şekli ise süreç içerisinde sürecin mimarı olarak Recep Tayip Erdoğan’ın yansıtılması
ile ilgilidir. Recep Tayyip Erdoğan, Sabah Gazetesi haberlerinde süreci başlatan kişi
olarak sunulmuştur; ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ın süreç ile ilgili yönlendirici ve
kontrolü elinde tutan kişi olarak söylemsel vurguları öne çıkartılmıştır. “Erdoğan’dan
Çifte Uyar” (Erdoğan’dan Çifte Uyarı, 2013: 1) başlıklı haberde, Başbakanın süreç
ile ilgili olarak BDP ve sivil toplum örgütlerini uyardığı kaleme alınmıştır. Bu
haberler ile yaratılan söylemde Başbakan Erdoğan’ın sürecin şekillenmesinde en
önemli kişi olduğu algısı yaratılarak sürecin Başbakanın çizdiği doğrultuda
ilerletildiğinin mesajı verilmektedir. “Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım” (Çevreci
Kardeşler Gelin Konuşalım, 2013: 1) başlıklı haberde Başbakan Erdoğan’ın gündemi

625

etkileyen Gezi Parkı olayları ile ilgili değerlendirmelerine yer verilmiştir. Bu haberin
içeriğinde sunulan haberde sürece karşı olumsuz bir yansıması olan Gezi Parkı ile
ilgili değerlendirmeler öne çıkarılarak, yaratılan gerginliğe karşı Başbakan toplumu
kucaklayan kişi olarak sunulup kamuoyu nezdinde olumlulaştırılarak çözüm
sürecinde ki en önemli kişi olduğu vurgusu yapılmaktadır. “Dün dış, bugün iç
Güvenlik çekilmemenin beş nedeni” (Dün Dış Bugün İç Güvenlik Çekilmemenin
Beş Nedeni, 2013: 24) başlıklı haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile
kurmaylarının yaptıkları toplantı haber olarak Sabah Gazetesine yansıtılmıştır.
Haberin içerinde geri çekilmeyi durdurduğunu açıklayan PKK ile ilgili olarak
kamuoyunda oluşabilecek çözüm sürecinde inisiyatifi elinde tutan tarafın PKK
olduğu algısının önüne geçilmeye çalışıldığı, sürecin Başbakan Erdoğan’ın
denetiminde ve kontrolü altında olduğunun pekiştirildiği görülmektedir. “Biz
Kardeşiz” (Biz Kardeşiz, 2013: 1) başlıklı haberde Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’nın Diyarbakır’da Kürt Federe Devleti Başkanı Mesut Barzani ile birlikte
yaptıkları konuşmalarına yer verilmiştir. Sabah Gazetesi bu başlık altında yayınladığı
haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı sürecin mimarı olarak sunarak söylemsel
açıdan hükümet politikalarını destekleyen bir tutum izlemeye devam etmiştir.
“Sınırlarda büyük oyun” (Sınırlarda Büyük Oyun, 2014: 1) başlıklı haberde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece etki eden dış unsurlar ile ilgili
değerlendirmelerine yer verilmiştir. Bu haberlerin içeriğinde de Recep Tayyip
Erdoğan sürecin baş aktörü olarak sunularak süreç ile ilgili her türlü gelişme ile ilgili
etkin söz sahibi olan kişi olarak sunulmuştur. “Çağrılar güzel şimdi sıra uygulamada”
(Çağrılar Güzel Şimdi Sıra Uygulamada, 2015: 1) başlıklı haberde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet ile PKK arasında yürütülen müzakereler ile ilgili
olarak eleştirilerde bulunmuştur. Bu haber başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci
dengeleyen kişi olarak haber söylemine taşınmıştır. Sürecin mimarı olarak 2015 yılı
içerisinde ki gelişmelere temkinli yaklaştığının ilk söylemsel belirtileri bu başlıkta
yer bulmuştur. “Kandil’in tavrı sürece aykırı” (Kandil’in Tavrı Sürece Aykırı, 2015:
1) başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürecin karşı tarafı olan PKK tarafını
açık bir şekilde eleştirdiği görülmektedir. Sürecin en önemli aktörü olarak yaşanan
gelişmelerden memnun olmadığı kullandığı söylemden anlaşılmaktadır. “Kapıda
nöbet tutan hocalar gördük” (Kapıda Nöbet Tutan Hocalar Gördük,

2015: 22)

başlıklı haberde Cumhurbaşkanının Rektörler ile buluştuğu bir toplantıda yaptığı
açıklamalara yer verilmiştir. Süreç ile ilgili olarak Kürt tarafını eleştirdiği tespit
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edilmiştir. “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” (Çözüm Süreci Tüm Türkiye’yi
Kapsıyor, 2015: 1) başlıklı haberde Sabah Gazetesi tarafından Cumhurbaşkanı
Erdoğan bir kez daha sürecin baş aktörü olarak sunularak süreç ile ilgili eleştirilerine
yer vermiştir. Bu başlıktan anlaşılacağı üzere Cumhurbaşkanının çözüm sürecinin
izlediği yol ile ilgili ciddi endişeleri haber söylemlerine yansıtılmıştır. “Ben bu
makama zembille inmedim” (Ben Bu Makama Zembille İnmedim, 2015: 1) başlıklı
haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreç ile ilgili inisiyatifi üzerine
alıp; süreci başlatan kişinin kendisi olduğunu hatırlatması habere yansımıştır.
Cumhurbaşkanının hükümeti uyardığı bir söylem olarak dikkat çekicidir. Bu haber
başlığının içerinden anlaşıldığı üzere bu aşamada hükümet ile Cumhurbaşkanı
arasında çözüm sürecinin gidişatı açısından fikir ayrılıklarının olduğu izlenimi
uyandırılmıştır.

Çözüm sürecinin başından beri önce Başbakan sonra ise

Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın sürecin ana lokomotifi olarak
haberlere yansımasına tezatlık oluşturan bu haber başlığında ki söylemin ardından
Hükümet kanadının bu farklı tutumu düzeltmek için birtakım açıklamalar yaptığı
tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanının bu açıklamaları ve Hükümetin tekrardan uyumlu
olduklarını göstermek için kullandığı açıklamalar çözüm sürecini etkileyen unsurlar
arasında yer almıştır.

“Sürecin teminatı Erdoğan’a güven” (Sürecin Teminatı

Erdoğan’a Güven, 2015: 1), “Cumhurbaşkanı’nı daha fazla bilgilendirmeliyiz”
(Cumhurbaşkanı’nı Daha Fazla Bilgilendirmeliyiz, 2015: 1), “Akdoğan: Erdoğan
sürecin orkesta şefi” (Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28) başlıkları
Sabah Gazetesinin bu bağlamda geliştirdiği söylemlere örnektir.
Özgür Gündem Gazetesinin haberlerinin haber söylemlerinde en sık tespit edilen
vurgunun Abdullah Öcalan kişiliğine yönelik olarak yapılan vurgular olduğu
görülmüştür. “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur” (Kürtlerden Öcalan’a
Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1), Akil İnsanlar Toplanıyor” (Akil İnsanlar
Toplanıyor, 2013: 1), “Daha umutluyum” (Daha Umutluyum, 2013: 1), “Öcalan
direnişi selamlıyorum” (Öcalan Direnişi Selamlıyorum, 2013: 1), “Öcalan’dan Mesaj
Var Hükümet Hızlanmalı” (Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1),
“Stratejik rolüme uygun davranın!” (Stratejik Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1),
“Anlamlı bir müzakere” (Anlamlı Bir Müzakere, 2013: 1), “KCK Önderi Öcalan:
Anlamlı müzakereye geçilmeli” (KCK Önderi Öcalan Anlamlı Müzakereye
Geçilmeli, 2013: 1), “Büyük özlem” (Büyük Özlem, 2013: 1) gibi haberlerin ortak
odak noktası Abdullah Öcalan’ın Kürt Halk Önderi olarak ifade edilmesidir.
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Haberlerin içeriğinde kullanılan söylemlerde Abdullah Öcalan çözüm sürecinin ana
unsuru olarak tarif edilerek süreci başlatan, sürecin mimarı ve de süreci şekillendiren
kişi olarak sunulmaktadır. Ayrıca Kürt halkının Abdullah Öcalan’a duyduğu sevgi
haber söylemlerine yansıtılarak Abdullah Öcalan’ın Kürt halkının iradesini temsil
ettiği vurgulanmaktadır. Süreç ile ilgili olarak sürecin tarafları arasında yer alan
BDP/HDP ve Kandil’in Özgür Gündem Gazetesi tarafından ikincil planda tutularak
haberlerin sunumunun yapıldığı tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi tarafından süreç ile ilgili olarak haber başlıklarına taşınan bir
diğer söylem şekli ise Kürt tarafına ait açıklamalar ile ilgilidir. Sabah Gazetesi
haberlerinde Hükümet veyahut hükümete yakın haberleri öne çıkartarak aktarsa da,
süreç içerisinde Kürt tarafının; Hükümetin talep ettiği veyahut beklediği noktaya
gelindiği izlenimi uyandıran açıklamalarına yer vermiştir. “Ertelemeyin çıkıp gidin”
(Ertelemeyin Çıkıp Gidin, 2013: 1) başlıklı haberde Abdullah Öcalan’ın PKK’ya
Türkiye’yi terk etmesi konusunda yaptığı çağrı kaleme alınmıştır. Haberin başlığında
kullanılan söylem dilinde Abdullah Öcalan’ın PKK’ya Türkiye’yi terk etmesi için
kızdığı izlenimi uyandırılmaktadır. “PKK 8 Mayıs’ta çekiliyor” (PKK, 8 Mayısta
Çekiliyor, 2013: 1) başlıklı haberde PKK’nın Türkiye dışına çekileceğini açıklayan
Kandil’in açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberlerinde
Kandil’in açıklamalarına pek sık kullanmayan Sabah Gazetesinin bu açıklamaya yer
vermiş olmasının nedeni Kandil’in açıklamalarının Hükümetin beklentileri ile
uyumlu olduğundandır. Gazete haberin sunumunda Kandil’in Hükümetin talepleri
doğrultusunda hareket ettiği izlenimini okuyucusuna yansıtılmıştır. “BDP: Çözüm
Sürecinde Kırılma Riski Görmüyoruz” (BDP Çözüm Sürecinde Kırlıma Riski
Görmüyoruz, 2013: 27), “İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok” (İmralı Tıkanma
Çözümsüzlük Yok, 2013: 24) başlıkları da Kürt tarafına ait açıklamaları
içermektedir. Sabah Gazetesi bu açıklamaları haber manşetlerine taşımasa da sürecin
Hükümet

politikalarında götürüldüğü algısını

desteklemek için sayfalarına

yansıtmıştır. “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” (Bayık 1 Eylül’e Kadar Adım Atın,
2013: 23) başlıklı haberde Sabah Gazetesi haber söyleminde farklı bir tutum
izlemiştir. Haberi gazete sayfalarından okuyucusuna duyursa da haberin içeriğinde
haber girişi kullanmayarak haberi sunumsal olarak gölgelemiştir. Kandilin süreç ile
ilgili memnuniyetsizliğinin konu edildiği haber yorumsuz olarak sunulmuştur. Sabah
Gazetesi açısından bu haberin yayınlanmış olması tarafların yaklaşımlarına belli
ölçekte de olsa yer verdiğini göstermektedir. “BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti”

628

(BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya Gitti, 2013: 26), “Öcalan zelzele dindi” (Öcalan
Zelzele Dindi, 2013: 18) başlıklı haberlerde Kürt tarafının dolaylı da olsa Hükümetin
süreç ile ilgili yaklaşımlarına uyumlu adım attıklarının sunumu yapılmaktadır. Bu
uyum gazete haberlerine sürecin Kürt tarafının açıklamaları ile yansıtılmaktadır.
“Operasyonda

hedef Süreç” (Operasyon’da Hedef

Süreç, 2014:

20)

başlıklı

Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının dolaylı alıntı yapıldığı haberde ise haberin
söyleminde farklı bir yaklaşım kullanılmıştır. Sabah Gazetesinin yayın politikası
gereği, Kürt tarafından gelen açıklamaları, Hükümet lehine süzülerek sayfalarına
yansıtılmaktadır; ancak bu başlık altında verilen haberde Abdullah Öcalan’ın
açıklamalarına geniş yer verilmiştir. Haberin içeriğinde görüleceği üzere çözüm
süreci içerisinde gündeme etki eden 17-23 Aralık Feytullah Gülen kaynaklı
Hükümete yönelik operasyonların Abdullah Öcalan tarafından değerlendirildiği
görülmektedir. Abdullah Öcalan Feytullah Gülen kaynaklı bu operasyonların çözüm
sürecine yönelik Hükümetin itibarını zayıflatma girişimi olduğu değerlendirmesi
yapmıştır. Abdullah Öcalan’ın yapmış olduğu bu açıklamalar, Hükümetin iddiaları
ile örtüştüğünden süreç ile ilişkili kurularak okuyucuya aktarılmıştır. “Öcalan’dan
Barzani’ye mektup” (Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014: 26) başlıklı haberde
Kürt siyasetinin önde gelen liderlerinden olan Barzani ile Abdullah Öcalan’ın sürecin
olumlu yönde ilerletilmesi yönünde haberleştiklerine yönelik bir haber sunulmuştur.
“HDP 27 vekille Meclis’te” (HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20) başlıklı haberde
Kürt tarafının yasal siyasi kanadı hakkında bilgiye yer verilmiştir. Ancak haberin
sunumunda yaşanan gelişme öne çıkartılmamıştır. “Öcalan Çözümü Kobani’ye
şartladı” (Öcalan Çözümü Kobani’ye Şartladı, 2014: 22) başlıklı haberde Abdullah
Öcalan’a ait açıklamalar dolaylı olarak aktarılarak haberlere yansıtılmıştır. Haberin
sunumunda her ne kadar Öcalan’ın açıklamalarına yer verilse de; haber Abdullah
Öcalan olumsuzlaştırılarak yayınlanmıştır. Abdullah Öcalan’ın Suriye’nin Kobani
bölgesinde yaşanan olayları çözüm süreci ile ilişkilendirmesi Hükümet nezdinde
olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle haber söyleminde Abdullah Öcalan
ve Kürt tarafı çözüm sürecini yokuşa süren taraf olarak yansıtılmıştır. “İmralı’ya
giden dördüncü heyette ayni isimler” (İmralı’ya Giden Dördüncü Heyette Ayni
İsimler, 2013: 1), “İmralı’ya 6. Heyet” (İmralı’ya 6. Heyet, 2013: 1), “BDP’li
Demirtaş ve Buldan İmralı’da” (BDP’li Demirtaş İle Buldan İmralı’da, 2013: 1),
“Yıllar sonra Öcalan” (Yıllar Sonra Öcalan, 2013: 22), “HDP emri kimin verdiği
soruşturulsun” (HDP Emri Kimin Verdiği Soruşturulsun, 2014: 24), “BDP’liler
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HDP’ye katılma kararı aldı” (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014: 26),
“İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı yapacak” (İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı Yapacak,
2014: 21), “HDP’nin köşk adayı resmen Demirtaş” (HDP’nin Köşk Adayı Resmen
Demirtaş, 2014: 22), “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı” (İmralı: Barış
Sürecine Yönelik Umudum Arttı, 2014: 24), “Kandil’de silah bırakma zirvesi”
(Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17), “Tarih’i çağrı Nevruz’da” (Tarihi Çağrı
Nevruz’da, 2015: 22), Buldan: Barışa çok yakınız” (Buldan Barışa Çok Yakınız,
2015: 22), “Kandil: Tarihi çağrı” (Kandil Tarihi Çağrı, 2015: 22) gibi haber
başlıkları da Kürt tarafının Hükümet ile uyumlu açıklamalarının haberlere yansıtılma
söylemlerine örnektir.
Sabah Gazetesi hükümetin söylemlerine uyumlu Kürt tarafına ait süreç ile ilgili
gelişmeleri haberlerine yansıtsa da; Hükümetin lehine olmayan gelişmeleri
haberlerine taşımamıştır. 13 Kasım 2013 tarihinde olan İmralı ziyaretleri ile ilgili
gelişmeye Sabah Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). 26 Nisan 2014 tarihinde, çözüm süreci kapsamında gündeme etki
eden “17. İmralı Ziyareti” ile ilgili gelişme, Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 5 Ağustos 2014
tarihinde çözüm süreci kapsamında gündeme etki eden “20. İmralı görüşmesi”
hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi tarafından değerlendirilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 9 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci kapsamında
gündeme etki eden “Abdullah Öcalan’a ait ‘süreci çeşitli sıkıntılara rağmen
sürdürüyoruz’ mesajı Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 22 Eylül 2014 tarihinde çözüm süreci kapsamında
gündeme etki eden “Öcalan’ın ‘bütün Kürtleri direnişe çağırıyorum’ mesajı ile
‘PKK-KCK’nın ateşkese son verebiliriz’ açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

11 Ekim 2014

tarihinde çözüm süreci kapsamında gündeme etki eden “PKK-KCK’nın Yürütme
Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları hakkında ki gelişme Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 29
Ekim 2014 tarihinde çözüm Süreci kapsamında gündeme etki eden “HDP’nin halkı
tekrardan sokağa çağırdığı gelişme” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 20 Aralık 2014 tarihinde çözüm
süreci kapsamında gündeme etki eden “Cemil Bayık’ın Silah bırakmak ölüm
demektir” açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
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Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci kapsamında
gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın: Öcalan’ın af talebi yok açıklaması”
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Çözüm Süreci kapsamında gündeme etki eden “23 Ocak 2015’de
Kadil ile HDP heyetinin görüşmesi” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm
süreci kapsamında gündeme etki eden “Selahattin Demirtaş’ın: Öcalan Şartlı silah
bırakma çağrısı yaptı açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 17 Mart 2015 tarihinde çözüm
süreci kapsamında gündeme etki eden “Nevruz 2015 öncesi HDP heyetinin İmralı
ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci kapsamında gündeme
etki eden “Selahattin Demirtaş’ın: Nevruz mektubu barışın yol haritasıdır
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci kapsamında
gündeme etki eden Sırrı Süreyya Önder’in ‘Artık Siyasetle görüşüyoruz açıklaması’
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). 26 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci kapsamında gündeme etki eden
HDP’den somut adım çağrısı açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 17 Mayıs 2015
tarihinde çözüm süreci kapsamında gündeme etki eden “KCK’dan çözüm süreci
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). 18 Mayıs 2015 tarihinde çözüm süreci kapsamında
gündeme etki eden “HDP Heyetinin Kandile gitmesi” Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 27 Mayıs 2015
tarihinde çözüm süreci kapsamında gündeme etki eden “KCK: Korucuları artık hedef
almayacağız açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Belirtilen
bu gelişmeler ile ilgili olarak Sabah Gazetesi haber başlıklarına bu konuları
taşımaktan imtina etmiştir. Sabah Gazetesi bu uygulama ile Kürt tarafının süreç
içerinde ki söylemlerini kamuoyuna duyurma açısından sınırlandırarak kendi yayın
politikasına uyumlu söylemler dışında ki Kürt tarafına ait açıklamalara yer
vermemiştir.
Özgür Gündem Gazetesi yayınladığı haber başlıklarında Hükümet kaynaklı
haberlere de yer vermiştir. Ancak haberlerin sunumunda kullandığı söylem dili
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Özgür Gündem Gazetesinin yayın politikası doğrultusunda şekillendirilmiştir. “Akil
İnsanlar: Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” (Akil İnsanlar Halkın
Desteği Yüksek İsteği İse Demokratik Reform, 2013: 1), “Söz yetmez” (Söz Yetmez,
2013: 1), “AKP güven vermiyor” (AKP Güven Vermiyor, 2014: 1), “Yeni
Türkiye’ye kopya Başbakan” (Yeni Türkiye’ye Kopya Başbakan, 2014: 7), “Çözüm
zihne havale” (Çözüm Zihne Havale, 2014: 1), “AKP’den çözüme sabotaj; Kürtçe
okullara mühür: Halk mühür tanımaz” (Halk Mühür Tanımaz, 2014: 1), “Kürt
düşmanlığından vazgeç!” (Kürt Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1), “İyi polis, kötü
polis” (İyi Polis Kötü Polis, 2014: 1), “AKP bindiği dalı kesiyor” (AKP Bindiği Dalı
Kesiyor, 2014: 1), “Dilleriyle zehir saçıyorlar” (Dilleri İle Zehir Saçıyorlar, 2014: 7),
“Hükümet esasa gelmeli” (Hükümet Esasa Gelmeli, 2014: 1), “Oyalanmaya İzin
vermeyeceğiz” (Oyalamaya İzin Vermeyiz, 2014: 9), “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye
Dokunma!” (Demirtaş’a HDP’ye Sokağa Dokunma, 2014: 1), “Provokatörleri
bulmak senin işin” (Provokatörleri Bulmak Senin İşin, 2014:6), “Akdoğan’dan
katliam tehdidi” (Akdoğan’dan Katliam Tehdidi, 2015: 1), “Yalçın Akdoğan sınır
tanımıyor” (Yalçın Akdoğan Sınır Tanımıyor, 2015:8), “MGK’dan alıntı gibi bölüm”
(MGK’den Alıntı Gibi Bölüm, 2015: 7), “AKP’nin seçimi savaş” (AKP’nin Seçimi
Savaş, 2015:1), “Erdoğan düştü düşecek” (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1), “Kimin
gözden geçireceği belli olmaz” (Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015: 11)
belirtilen başlıklarda da görülebileceği üzere Özgür Gündem Gazetesi tarafından
haber başlıklarına yansıtılan hükümete ait açıklamaların gazete tarafından Özgür
Gündem Gazetesinin yayın politikaları doğrultusunda kaleme alınmış olduğu tespit
edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi Hükümetin açıklamalarını gazete gündemine
alırken açıklamanın içeriğini değiştirme veyahut Kürt tarafının görüşleri doğrulsun
da eleştirme yöntemi ile yayınlamıştır. Bu başlıkların bir çoğunda Hükümet kendi
açıklamaları üzerinden küçük düşürülerek Kürt kamuoyu nezdinde olumlu puan
alması engellenmeye çalışılmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi Hükümet kaynaklı açıklamaların bir kısmını ise haber
başlıklarına hiç almamayı tercih etmiştir. 1 Haziran 2014 tarihinde çözüm süreci ile
ilgili gündem açısından önemli olan “Beşir Atalay’ın açıklamaları” ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]), 8 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem
açısından önemli olan “Beşir Atalay’ın Mahmur Kampı’ndan geleceklere kapımız
açık” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir.
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(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 19 Eylül 2014 tarihinde çözüm
süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “Akdoğan’ın Rojova Türkiye’nin
doğal müttefikidir” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir” (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 18 Kasım 2014
tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “Davutoğlu’nun
yabancı bir ülke çözüm sürecinde üçüncü bir göz olamaz” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]), 22 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem
açısından önemli olan “Ahmet Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil ” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 28 Aralık 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili
gündem açısından önemli olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
provokatörler süreci bozmak istiyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 10
Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Başbakan Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak” açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 11 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili
gündem açısından önemli olan “HDP heyeti Yalçın Akdoğan ile görüştü” açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili
gündem açısından önemli olan “Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çözüm süreci kritik
aşamada” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 23 Şubat 2015

tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “Bülent Arınç’ın
Kandil silah bırakma açıklamasını engelliyor” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]), 1 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli
olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, Çözüm Sürecinde tarihi dönemeç,
PKK silah bırakma çağrısı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 1
Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun silahların dili son bulacak” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
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[04.05.2015]), 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından
önemli olan “Yalçın Akdoğan’ın Nevruz Önemli bir kilometre taşı olacaktır”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 11 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile
ilgili gündem açısından önemli olan “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, umarım silah
bırakma meselesi sözde kalmaz” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 21
Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci başarıya ulaşacak” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]), 21 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem
açısından önemli olan “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; Nevruz yeni
dönemin başlangıcı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 27 Mart 2015

tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın; Erdoğan sürecin yöneticisidir” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]), 12 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem
açısından önemli olan “Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun; Ağrı olayları açıklaması”
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 22 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile
ilgili gündem açısından önemli olan “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
Çözüm Süreci” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 2 Haziran 2015
tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “Başbakan
Yardımcısı yalçın Akdoğan’ın” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]);

belirtilen bu başlıklar dikkate alındığında Özgür Gündem Gazetesinin Hükümete ait
çözüm süreci ile ilişkili birçok gelişmeyi haber başlıklarına taşımadığı tespit
edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin haber başlıklarına taşıdığı Hükümete yönelik
açıklamalarında kullandığı söylem ile Sabah Gazetesinin haber başlıklarına taşıdığı
Kürt tarafına ait gelişmeler ile ilgili kullandığı söylem dilinde ciddi fark
bulunmaktadır. Sabah Gazetesi Hükümet ile uyumlu Kürt tarafına ait açıklamaları
sayfalarına yansıtırken taraflar arasında bir uyumun olduğu algısını yarattığı tespit
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edilmiştir. Sabah Gazetesinin süreç ile ilgili bu pozitif tutumuna karşı olarak Özgür
Gündem Gazetesinin başlılarına taşıdığı Hükümete yönelik açıklamaları çarpıtarak
ve eleştirerek tamamen kendi ideolojik yayın politikası çerçevesinde sunduğu,
hükümetin sürece olumlu katkıları olduğu algısının örtüldüğü bir söylem dilinin
tercih edilmiş olması dikkat çekmektedir.
Sabah Gazetesinin haber başlıklarında öne çıkan bir diğer söylem şekli ise
sürecin taraflar arasında tıkandığı veyahut gerginliğe uğradığı dönemlerde görülür.
Sürecin

taraflar

arasında

kutuplaştığı

bu

dönemlerde

Kürt

tarafının

itibarsızlaştırıldığı tespit edilmiştir. “İçişleri Bakanlığı Lice Olayları için 4 müfettiş
görevlendirdi” (İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin Dört Müfettiş Görevlendirdi, 2013:
1), “Dün dış, bugün iç Güvenlik çekilmemenin beş nedeni” (Dün Dış Bugün İç
Güvenlik Çekilmemenin Beş Nedeni, 2013: 24), “HDP Kongresi ve Barikat siyaseti”
(Övür, HDP Kongresi Ve Barikat Siyaseti, 2013: 22), “Çocuklarımızı geri ver Apo”
(Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22), “5 Ev Değiştim Kurtaramadım” (5 Ev
Değiştirdim Kurtaramadım, 2014: 1), “Silah zoru ile bizi ayırdılar” (Silah Zoruyla
Bizi Ayırdılar, 2014:1), “Diyarbakır’da ki direnişçi anneler açlık grevinde”
(Diyarbakır’daki Direnişçi Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1), “Astsubay yaralı, 1
terörist öldü, Genelkurmay, Licey’i saat saat anlattı” (Astsubay Yaralı 1 Terörist
Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı, 2014: 1), “PKK çözüm sürecini
baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam kaçırma, 3 şehit” (PKK Çözüm
Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94 Saldırı, 19 Adam Kaçırma, 3 Şehit, 2014: 1),
“Baraj inşaatında PKK 10 araç yaktı” (Baraj İnşaatında PKK 10 Araç Yaktı, 2014:
24), “Belçika’daki anne oğlunu geri istiyor” (Belçika’daki Anne Oğlunu Geri İstiyor,
2014: 24), “İzinsiz Kürtçe okula mühür” (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24),
“Hain saldırının failleri yakalandı” (Hain Saldırının Failleri Yakalandı, 2014: 23),
“Terör örgütü yarım ton amonyum nitrat çaldı” (Terör Örgütü Yarım Ton Amonyum
Nitrat Çaldı, 2014: 23), “Kalleş pusuda üç şehit verdik” (Kalleş Pusuda Üç Şehit
Verdik, 2014: 1), “Kör nokta suikastı” (Kör Nokta Suikastı, 2014: 29), “Süreci
bitiren biz olmayacağız” (Süreci Bitiren Biz Olmayacağız, 2014: 23), “Çözüm için
sürece format atılıyor” (Çözüm İçin Sürece Format Atılıyor, 2014: 23), “Cizre’de
İzinsiz gösteri: 1 ölü” (Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22), “HDP için oy
isteyip Askere saldırdılar” (HDP İçin Oy İsteyip Askere Saldırdılar, 2015: 1),
“Hedefleri sandık” (Hedefleri Sandık, 2015: 1), “Sürece Pusu” (Sürece Pusu, 2015:
24) başlıklı haberlerde Kürt tarafı ve PKK’nın Sabah Gazetesi tarafından

635

itibarsızlaştırılarak kamuoyu nezdinde güvenilmez bir yapı olarak sunulduğu tespit
edilmiştir. Bu başlıklarda PKK’dan terör örgütü, PKK mensuplarından ise terörist
diye bahsedildiği tespit edilmiştir. HDP için PKK’nın siyasal uzantısı ifadelerine yer
verilmiştir. Bu haber başlıkların kullanıldığı dönemlerde taraflar arasında süreç ile
ilgili fikir ayrılıkların ortaya çıkmış olması haber başlıklarına yansıyan söylemlerin
ana nedeni olarak değerlendirilmektedir. Sabah Gazetesinin süreç içerisinde
tarafların yakınlaştığı dönemlerde bu söylemlerden vazgeçtiği tespit edilmiştir. Bu
nedenle Sabah Gazetesinin kamuoyunu Hükümetin görüşleri doğrultusunda
yönlendirme gayreti içerisinde olduğu düşünülmektedir.
Özgür Gündem Gazetesi haber başlıklarında öne çıkan bir diğer söylem şekli ise
sürecin taraflar arasında tıkandığı veyahut gerginliğe uğradığı dönemlerde görülür.
“Devlet seyretti” (Devlet Seyretti, 2013: 1), “Savaşa karşı Lice kalkanı” (Savaşa
Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1), “Sürece asker kurşunu” (Sürece Asker Kurşunu, 2013:
1), “Durdurma AKP eseri!”

(Durdurma AKP Eseri, 2013: 1), “Katliama karşı

Serhıldan” (Katliama Karşı Serhıldan, 2014: 1), “AKP’den çözüme sabotaj; Kürtçe
okullara mühür: Halk mühür tanımaz” (Halk Mühür Tanımaz, 2014: 1), “Kürt
düşmanlığından vazgeç!” (Kürt Düşmanlığından Vazgeç, 2014: 1), “Dilleriyle zehir
saçıyorlar” (Dilleri İle Zehir Saçıyorlar, 2014: 7), “Barışa kurşun” (Barışa Kurşun,
2015: 1), “Otoriteleşme, demokratikleş!” (Otoriteleşme Demokratikleş, 2015: 1),
“Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” (Ruh Genelkurmayı Rahatsız Etti, 2015: 8),
“AKP’nin seçimi savaş” (AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1), “AKP cenaze istiyor”
(AKP Cenaze İstiyor, 2015: 1), “Süreç tecrit altında” (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1),
“Ya barış, ya savaş” (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1) başlıklarında görüleceği üzere
taraflar arsında görüş ayrıkların arttığı dönemlerde Özgür Gündem Gazetesinin haber
başlıklarına taşıdığı söylem Hükümet tarafını suçlayıcı niteliktedir. Özgür Gündem
Gazetesi bu sunum şekli ile AKP iktidarını Kürt düşmanı, samimiyetsiz, süreci
baltalayan taraf olarak lanse ederek ardalanda AKP’nin Kürtlere

ve onların

fikirlerine karşı olduğunun bilgisini kamuoyuna yansıtmaktadır.
Sabah Gazetesinin haber başlıklarında ve haberlerin içeriğinde söylemsel olarak
kullandığı yazım dilinin taraflar arasında ki yakınlaşma dönemlerinde de değişiklik
taşıdığı tespit edilmiştir. “İmralı’da Üç Ziyaretçi” (İmralı’da Üç ziyaretçi, 2013: 1),
“PKK Çekiliyor” (PKK Çekiliyor, 2013: 1), “PKK 8 Mayıs’ta çekiliyor” (PKK, 8
Mayısta Çekiliyor, 2013: 1), “Kandil’de ‘Çözüm’ yapılanması oldu” (Kandil’de
Çözüm Yapılanması Oldu, 2013: 25), “Biz Kardeşiz” (Biz Kardeşiz, 2013: 1),
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“Silahların bırakılması yolunda 6 kritik adım” (Silahların Bırakılması Yolunda 6
Kritik Adım, 2014: 19), “Sürecin 3 kilit kodu” (Sürecin Üç Kilit Kodu, 2014:1),
“Hayata, eve, siyasete dönüş” (Hayata Eve Siyasete Dönüş, 2014: 31), “İki yıl içinde
silahlara veda” (İki Yıl İçinde Silahlara Veda, 2014: 22), “Çözümde karşılıklı
adımlar hızlanacak” (Çözümde Karşılıklı Adımlar Hızlanacak,

2014: 24),

“Kandil’de silah bırakma zirvesi” (Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17),
“Olumlu bir atmosfer var” (Olumlu Bir Atmosfer Var, 2014: 1), “Çözüme devam
Nevruz’u” (Çözüme Devam Nevruz’u, 2014: 1-21), “Çözüm sürecinde atmosfer
olumlu” (Çözüm Sürecinde Atmosfer Olumlu, 2014: 22), “Silahsız siyaset için ışık
göründü” (Silahsız Siyaset İçin Işık Göründü, 2014: 22), “ ‘Eve Dönüş’ için bahar
takvimi” (Eve Dönüş İçin Bahar Takvimi, 2015: 1), “Eve Dönüş’te bahar takvimi”
(Eve Dönüş’te Bahar Takvimi, 2015: 20), “Silah bırak, şimdi barış zamanı” (Silahı
Bırak Şimdi Barış Zamanı, 2015: 1), “Çağrı bölgede olumlu hava yarattı” (Çağrı
Bölgede Olumlu Hava Yarattı, 2015: 22), “Gözyaşları durursa bölgede dinamizm
yaşanacaktır” (Gözyaşları Durursa Bölgede Dinamizm Yaşanacaktır, 2015: 22),
“Silahları bırakmak huzur getirecek” (Silahları Bırakmak Huzur Getirecek, 2015:
22), “Şiddetin dili son bulacak” (Şiddetin Dili Son Bulacak, 2015: 24), “Anneler
çocuklarının damatlığını görecek” (Anneler Çocuklarının Damatlığını Görecek,
2015: 21), “İşte sürecin 3 adımı” (İşte Sürecin 3 Adımı, 2015: 1), “Tarihi açıklamayı
üç adım izleyecek” (Tarihi Açıklamayı Üç Adım İzleyecek, 2015: 22), “2 yıllık
takvim 3 koldan dönüş” (2 Yıllık Takvim 3 Koldan Dönüş, 2015: 22), “Kandil:
Tarihi çağrı” (Kandil Tarihi Çağrı, 2015: 22), “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi
Kapsıyor” (Çözüm Süreci Tüm Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1), “Barış Nevruzu”
(Barış Nevruzu, 2015: 1),

“Gençleri değil silahları gömelim” (Gençleri Değil

Silahları Gömelim, 2015: 1), “78 milyon tümüyle bu sürece dahil” (78 Milyon
Tümüyle Bu Sürece Dahil, 2015: 23), “Nevruzda barış ateşi yükseldi” (Nevruz’da
Barış Ateşi Yükseldi, 2015: 20), “Gençleri değil silahları gömelim” (Gençleri Değil
Silahları Gömelim a, 2015; 24) belirtilen bu başlıklar taraflar arasında ki yakınlaşma
dönemleri içerisinde Sabah Gazetesinin kullandığı başlıklardır. Bu başlıkların
sunumunda Sabah Gazetesi tarafından kullanılan ortak söylemsel ifadeler de süreç ile
ilişkili olarak taraflar arasında çözüme yönelik olumlu adımların bağlam ilişkileri
kurulmaktadır. Haber başlıklarının içeriğinde PKK; terör örgütü olarak ifade
edilmemektedir. Abdullah Öcalan ve Kandil’in kamuoyu nezdinde ki olumsuz
algısının önüne geçebilmek için Abdullah Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak
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İmralı diye anıldığı, PKK’nın ise metafor kullanılarak Kandil diye ifade edildiği
tespit edilmiştir. Haber başlıklarının taşıdığı diğer bir söylemsel otaklık ise bu
başlıkların sunumunda tarafların Hükümet politikaları nezdinde yakınlaştıkları
algısının kamuoyuna aktarılmasıdır. Bu başlıklarda dikkat çeken diğer bir unsur ise
süreç ile ilgili olarak kamuoyuna Türkiye’de güzel şeylerin olacağına dair umut
aşılanmasıdır. Sabah Gazetesi bu haberler ile birlikte Hükümet politikaların kamuoyu
nezdinde

kabul

görebilmesi

açısından

hükümet

yanlısı

tutumunu

devam

ettirmektedir.
Özgür Gündem Gazetesi de tarafların yakınlaştığı dönemler ile ilgili gelişmelerin
bir kısmını haber başlıklarına yansıtmıştır. Ancak Özgür Gündem Gazetesinin
tarafların yakınlaşma dönemlerinde kullandığı söylem dilinin Sabah Gazetesine göre
farklılık taşıdığı tespit edilmiştir. “2013’ü heba etmeyin” (2013’ü Heba Etmeyin,
2013: 1), “Yol haritası bekliyoruz” (Yol Haritası Bekliyoruz, 2013: 1), “Demirtaş
Erdoğan’a seslendi: Çözümü asla zora sokmayız” (Demirtaş Erdoğan’a Seslendi
Çözümü Asla Zora Sokmayız, 2013: 1), “Eski askerler serbest: İşte samimiyet” (Eski
Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1), “Milyonların Şahitliğinde Öcalan
Amed’den seslendi: Yeni bir dönem başladı” (Milyonların Şahitliğinde Öcalan
Amed’den Seslendi Yeni Bir Dönem Başladı, 2013: 1), “KCK’dan ateşkes”
(KCK’den Ateşkes, 2013: 1), “Barışa anayasal güvence” (Barışa Anayasal Güvence,
2013: 9), “KCK’dan tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” (KCK’dan
Tarihi Çağrı Demokratik Kurtuluş İçin Görev Başına, 2013: 1), “Gerilla çekilmeye
başladı: Şimdi Yol Temizliği zamanı” (Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi Yol
Temizliği Zamanı, 2013: 1), “KCK yeniden yapılandı: Demokratik Kurtuluş
Kongresi” (KCK Yeniden Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1),
“Darbe ateşini barış söndürür” (Darbe Ateşini Barış Söndürür, 2014: 1), “Büyük
barışa davet” (Büyük Barışa Davet, 2014: 1), “Umudu büyütelim”

(Umudu

Büyütelim, 2014: 1), “10 madde konsensüs olursa çağrı yapılır” (10 Madde
Konsensüs Olursa Çağrı Yapılır, 2015: 1), “Tarihi fırsatı kaçırma” (Tarihi Fırsatı
Kaçırma, 2015: 1), “Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda dünya halkları ve
devletlerine tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” (Demokrasi Zamanı, 2015: 1) başlıklı
haberler Kürt tarafı ile Hükümetin yakınlaştığı dönemlerde Özgür Gündem Gazetesi
tarafından haber başlıklarına yansıtılan gelişmeleri içermektedir. Bu başlıkların
içeriğinde görüleceği üzere tarafların karşılıklı olarak çözüm sürecinin ileri
götürülmesi kapsamında adım attıkları dönmelerde Özgür Gündem Gazetesinin
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doğrudan Hükümeti eleştirmediği, Hükümete yönelik saldırgan bir söylem dili
kullanmadığı tespit edilmiştir. Ancak haberlerin sunumunda Özgür Gündem
Gazetesinin klasik ideolojik çizgisinden vazgeçmediği de görülmüştür. Süreç
içerisinde ki tüm yakınlaşmaların Kürt tarafının girişimleri ve aldığı inisiyatifler ile
gerçekleştirildiği ardalan bilgisi olarak haber söylemlerinin içeriğine gizlenmiştir.
Hükümet tarafı her ne kadar açık olarak eleştirilmese de hükümete karşı
güvensizliğin bulunduğu geçmiş tecrübeler ile bağlam ilişkisi kurularak satır
aralarına yerleştirilmiştir. Kürt tarafının attığı adımlar haber söylemleri içerisinde
süslü cümleler ile kamuoyunun dikkatine sunulurken hükümetin verdiği olumlu tepki
görmezden gelinerek haberler kaleme alınmıştır. Süreç içerisinde yaşanan tüm
yakınlaşmaların ve olumlu adımların başarısının Abdullah Öcalan’a ait olduğu
sürekli olarak vurgulanarak, çözüm sürecinin en önemli aktörünün Abdullah Öcalan
olduğu bilgisi kamuoyuna sürekli olarak hatırlatılmaktadır.
Sabah Gazetesinin haber başlıklarında dikkati çeken diğer bir söylem çeşidi ise
süreç içerisinde Kürt tarafına karşı dönem dönem hükümetin yaptığı uyarıların
başlıklara taşınmasıdır.

“Önce kamu düzeni ve tam eylemsizlik” (Önce Kamu

Düzeni Ve Tam Eylemsizlik, 2014: 1), “İki yalanlama” (İki Yalanlama, 2014: 1),
“Yol Haritasına 4 Şart” (Yol Haritasına 4 Şart, 2014: 24), “İmralı taslağına “öncelik”
ayarı” (İmralı Taslağına Öncelik Ayarı, 2014: 20), “Çözüm sürecinde rotayı millet
çizer” (Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014: 26), “Sokağa çağırmak kabul
edilemez” (Sokağa Çağırmak Kabul Edilemez, 2014: 23), “Gizli gündemleri
kantonlar üretmek” (Gizli Gündemleri Kantonlar Üretmek, 2015: 30), “Karanlık ele
dikkat”

(Karanlık

Ele

Dikkat,

2014:

1),

“Düşmanlığımızdan

Korkun”

(Düşmanlığımızdan Korkun, 2015: 20), “Lafta Kalmasın” (Lafta Kalmasın, 2015:
21), “Bölemeyecekler ayıramayacaklar” (Bölemeyecekler Ayıramayacaklar, 2015: 1)
başlıklarında Sabah Gazetesinin Kürt tarafına kaşı uyarı niteliğinde haberleri
başlıklarına taşıdığı görülmektedir. Haber başlıkların da Hükümet Kürt tarafına
gerektiği zaman kızabilen, isteklerini dikte ettirebilen bir otoritede olduğu
yansıtılmıştır. Hükümetin konum olarak Kürt tarafından üstün olduğu izlenimi
uyandırılmıştır. Bu haber başlıklarında kullanılan söylem ile Sabah Gazetesi
kamuoyuna güçlü tarafın devlet ve hükümet olduğu mesajını ileterek süreçle ilgili
gelişmelere güvenilmesi gerektiği mesajını da verdiği tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesinin haber başlıklarında da Kürt tarafının, Hükümet
tarafını uyardığı söylemlerin tercih edildiği görülmüştür. “2013’ü heba etmeyin”
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(2013’ü Heba Etmeyin, 2013: 1), “Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı”
(Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1), “Stratejik rolüme uygun
davranın!” (Stratejik Rolüme Uygun Davranın, 2013: 1), “KCK Önderi Öcalan:
Anlamlı müzakereye geçilmeli” (KCK Önderi Öcalan Anlamlı Müzakereye
Geçilmeli, 2013: 1), “Söz yetmez” (Söz Yetmez, 2013: 1), “Ya çözüm, ya çatışma”
(Ya çözüm Ya Çatışma, 2014: 1),

“Dikkat uyarısı” (Dikkat Uyarısı, 2014: 1),

“Mazaret kalesine sığınmayın” (Mazaret Kalesine Sığınmayın, 2014: 1), “AKP
bindiği dalı kesiyor” (AKP Bindiği Dalı Kesiyor, 2014: 1), “Hükümet esasa gelmeli”
(Hükümet Esasa Gelmeli, 2014: 1), “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye Dokunma!”
(Demirtaş’a HDP’ye Sokağa Dokunma, 2014: 1), “Öcalan’dan tarihi taslak” Ya
çözüm ya kaos!” (Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1), “Bu son şans” (Bu Son Şans, 2014:
7), “Müzakereye ciddi yaklaş, süreci hızlandır” (Müzakereye Ciddi Yaklaş Süreci
Hızlandır, 2015: 9), “Ya barış, ya savaş” (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1), “Kimin
gözden geçireceği belli olmaz” (Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015: 11)
başlıklı haberlerde Kürt tarafının, Hükümete yönelik ikaz ve uyarılarına yer
verilmiştir. Kullanılan başlıklarda Kürt tarafının gerektiğinde hükümeti istediği
noktaya getirtebilecek bir güce sahip olduğu, sürecin Kürt tarafının beklentileri
doğrultusunda gelişmemesi halinde sonuçlarının ağır olacağı vurguları sıklıkla
kullanılmıştır. Özgür Gündem Gazetesinin bu başlıklar altında tercih ettiği söylem
şekli ile Kürt tarafını konum olarak Türk devleti ile eşit bir yere yerleştirdiği hatta
sürecin ilerlemesi yönünde inisiyatifi elinde tutan taraf olarak ifade ettiği tespit
edilmiştir. Bu başlıklar altında sunulan haberlerin satır aralarına Özgür Gündem
Gazetesi aracılığı ile Kürt tarafının sürecin sona ermesi halinde tekrardan çatışma
ortamına dönülebileceğinin Kürtlerin alternatifsiz olmadığının ardalanda bilgisi de
verilmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin bu haber başlıklarında Kürt tarafını
otoriteye sahip çok güçlü bir yapı olarak sunması dikkat çeken diğer bir noktadır.
Sabah Gazetesi yayın politikası gereği Türkiye’de faaliyet gösteren muhalefetin
süreçle ilgili açıklamalarına genel itibarı ile yer vermemeyi seçmiştir ancak haber
başlıklarında muhalefetle ilgili sınırlı da olsa bazı söylemlerin kullanıldığı tespit
edilmiştir. “Kürdistan Kavgası” (Kürdistan Kavgası, 2013: 23) başlıklı haberde AKP
ile Kürt tarafının çözüm süreci bağlamında meclis çatısı altında atmaya çalıştıkları
adımları eleştiren MHP ve CHP’nin olumsuz tutumu ile ilgili habere yer verilmiştir.
BDP’liler ile kavga eden MHP’liler de habere iliştirilerek muhalefetin çözüm için
yapıcı olmaktan uzak olduğu bilgisi ardlanda kamuoyuna sunulurken BDP’nin
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şiddeti bir arguman olarak kullanabilecek bir yapı olduğu bilgisi paylaşılmaktadır.
Bu haber ile birlikte AKP ve iktidar sürecin tek samimi tarafı olarak sunulmuştur.
Sabah Gazetesi haberi bu şekilde sunarak iktidar lehine bir söylem geliştirmiştir.
“Türk-Kürt kardeş ayrımcılık kalleş” (Türk Kürt Kardeş Ayrımcılık Kalleş, 2014: 1)
ve “Milliyetçiliği savunan ayrımcılık yapamaz” (Milliyetçiliği Savunan Ayrımcılık
Yapamaz, 2014: 18) başlıklı haberler de Başbakan Davutoğlu’nun MHP’yi
eleştirdiği bir habere yer verilmiştir. Süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan Devlet
Bahçeli’nin açıklamaları dolaylı aktarım ile haberde verilmiştir. Haberde kullanılan
söylemde MHP eleştirilerek çözüm sürecinde AKP’nin aldığı inisiyatif kamuoyuna
bir kez daha hatırlatılmıştır. “Bahçeli açıklamaya ihtiyatlı yaklaştı” (Bahçeli
Açıklamaya İhtiyatlı Yaklaştı, 2015: 22) başlıklı haberde MHP Genel Başkanının
açıklamaları yorumsuz olarak aktarılmıştır. Bu açıklamalarda hükümet aleyhine
veyahut çözüm sürecine yönelik bir açıklama yapılmadığından gazetenin bu
açıklamayı haberleri arasında yer verdiği düşünülmektedir. “Böyle bir kepazeliğe
şahit olunmadı” (Böyle Bir Kepazeliğe Şahit Olunmadı, 2015: 21) başlıklı haberde
MHP Genel Başkanının Dolmabahçe mutabakatı ile ilgili açıklamalarına yer
verilmiştir. Bu haberin sunumunda Devlet Bahçeli çözüm aleyhtarı bir kişi olarak
sunulmuştur.
Özgür Gündem Gazetesinin da haber başlıklarına CHP ve MHP’nin süreç ile ilgili
açılamalarını yansıtmaktan kaçındığı tespit edilmiştir. Ancak her iki partinin süreç ile
ilgili konularda ki bazı açıklama ve tutumlarına sınırlı da olsa yer vererek bu
açıklamaları kendi ideolojik yaklaşımı içerisinde sunmuştur. “Meclis’te CHP ve
MHP ırkçı bloku” (Meclis’te CHP Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1), “Meclis’te çözüm
karşıtı provokasyon” (Mecliste Çözüm Karşıtı Provokasyon, 2013: 9), “İşte gerçek
alternatif” (İşte Gerçek Alternatif, 2013: 1) başlıklı haberler bu söylem çeşidine
örnektir. Özgür Gündem Gazetesinin 29 Kasım 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili
gündem açısından önemli olan “Kemal Kılıçtaroğlu’nun: Önerilerimizi bölge halkına
yeterince anlatamadık” açıklaması ile ilgili hiç yer vermediği de tespit edilmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Bahsedilen bu açıklamaya Sabah
Gazetesinde yer vermeyerek sürece taraf olmayan CHP’nin konu ile ilgili
yaklaşımlarının her iki taraf tarafından dikkate alınmadığı görülmüştür.
Sabah Gazetesinin yukarıda belirtilen başlıklar dışında çözüm süreci açısından
bazı gelişmeleri de manşetlerine yansıtmayarak süreç ile ilgili Hükümet yanlısı
tavrını sürdürmeye devam etmede sessizlik stratejisini sürdürmeye devam ettiği
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tespit edilmiştir. 6 Şubat 2014 tarihinde çözüm süreci kapsamında gündeme etki
eden “Abdullah Öcalan’ın Sorgu görüntüleri” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 12
Şubat 2014 tarihinde çözüm süreci kapsamında gündeme etki eden “Demokratik
Özerklik Tartışmaları” ile ilgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 29 Kasım 2014
tarihinde çözüm süreci kapsamında gündeme etki eden “CHP Genel Başkanının
Diyarbakır ziyareti” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi tarafından gündeme alınmayan bu
haberlerin yanında hükümete ait bazı açıklamalarında Sabah Gazetesi tarafından
haber başlıklarına taşınmadığı tespit edilmiştir. Çözüm süreci kapsamında gündeme
etki eden “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile İmralı heyetinin 15 Ocak 2015
de ki görüşmesi Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 17 Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci kapsamında
gündeme etki eden “Başbakan Davutoğlu’nun: Çözüm süreci Kritik aşamada
açıklaması” Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesinin gündemine aldığı haber başlıkları ile
çözüm süreci içerisinde ki evreleri yakından takip ettiği tespit edilmiştir. Bunun
yanında Sabah Gazetesinin çözüm sürecinin değişik evrelerinde sürecin gidişatına
göre haber başlıklarında kullandığı söylemleri şekillendirdiği görülmüştür. Genel
olarak Sabah Gazetesinin haber seçiminde Hükümet kaynaklı veyahut hükümet
politikasına uyumlu haberlerine yansıttığı bulgusu yapılmıştır. Ancak çok da sınırlı
olmak kaydı ile Kürt tarafının ve de muhalefetin da açıklamalarına zaman zaman yer
verdiği görülmüştür. Ancak bu sınırlı açıklamaların gazetenin genel yayın
politikasını etkileyecek bir söylemsel ağırlığı tespit edilmemiştir.
Özgür Gündem Gazetesi tarafından da gündeme etki eden ve özellikle PKK’yı
saldırgan veyahut terörist gösterebilecek gelişmeleri haber manşetlerine yansıtmadığı
tespit edilmiştir. 20 Mayıs 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından
önemli olan “aileler PKK’ya isyanda” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 25
Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Yüksekova’da Askere silahlı saldırı” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 30
Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
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“Diyarbakır’da bir Astsubaya silahlı saldırıda bulunuldu” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).
Özgür Gündem Gazetesinin haber başlıklarına yansıtmadığı diğer bir hususun ise
Kürt tarafının hükümet lehine geri adım attığı izlenimini uyandırabilecek gelişmeler
olduğu görülmüştür. Çözüm Sürecine etki eden gelişmeler arasında olan Kandil’de
‘İkinci Aşama Zirvesi’ ile ilgili haber Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 5 Ağustos 2014
tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “HDP grubunun
Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı 20. görüşmesine” Özgür Gündem Gazetesinde
yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 25 Aralık 2014
tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “İmralı heyeti KCK
ile görüştü ” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 17 Mart 2015

tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “Nevruz öncesi son
İmralı görüşmesi” ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Özgür Gündem Gazetesinin haber sunumlarında Abdullah Öcalan’ı Kürt tarafının
Önderi olarak sunduğu, sürecin lokomotifi olarak değerlendirdiği, kullandığı
başlıkların hemen hemen tümünde Abdullah Öcalan’a atıfta bulunduğu tespit
edilmiştir. Haber sunumlarının söylemlerinde Abdullah Öcalan’ın önüne geçebilecek
bir Kürt tarafına ait kişinin açıklamalarına tek başına izin vermemiştir. Gazete bu
tutumunu sadece söylemsel bazda sınırlamayarak Kürt tarafını temsilen sürece etki
eden Kürt siyasetçi veyahut PKK mensuplarının açıklamalarını hiçbir şekilde
haberlerine yansıtmayarak de gerçekleştirmiştir. 8 Ocak 2015 tarihinde çözüm süreci
ile ilgili gündem açısından önemli olan “Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’ın af talebi
yok” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 13 Şubat 2015 tarihinde çözüm
süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan “Selahattin Demirtaş’ın amaç
müzakereleri başlatmaktır” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 17
Şubat 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Selahattin Demirtaş’ın Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı” açıklaması ile ilgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman
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Çizelgesi. [04.05.2015]), 20 Mart 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem
açısından önemli olan “Selahattin Demirtaş’ın Nevruz mektubu barışın yol
haritasıdır” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), 10 Nisan 2015 tarihinde çözüm süreci ile
ilgili gündem açısından önemli olan “Sırrı Süreyya Önder’in; artık siyasetle
görüşüyoruz” açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
12 Ağustos 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem açısından önemli olan
“Barzani’nin seçilmeniz barış sürecini ilerletecek” açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]) Bu gelişmenin içeriğinde Kürdistan Federe Devleti Başkanı Mesut
Barzani’nin

Cumhurbaşkanı

seçilmesi

ile ilgili

yayınladığı

mesajdan söz

edilmektedir. Türkiye de ki Kürtler açısından da oldukça önemli bir Kürt şahsiyet
olan Barzani’nin yayınladığı mesajın Özgür Gündem Gazetesi tarafından haberlere
taşınmaması Türkiye’de ki Kürtlerin farklı bakış açılarının tesiri altında kalmasının
önüne geçilme girişimi olarak değerlendirilmiştir. Bu gelişmeyi Sabah Gazetesinin
de farklı gerekçeler ile haberlerine yansıtmadığı izah edilmişti.
Her iki gazetenin çözüm süreci ile ilgili olarak yayınladıkları haber başlıkları
kullandıkları söylem dili açısından karşılaştırılmıştır. Sabah Gazetesinin süreç
içerisinde Hükümet kaynaklı haberleri öne çıkartarak çözüm sürecinin de inisiyatifi
elinde tutan tarafın Hükümet olduğu algısını pekiştirdiği görülmüştür. Sabah
Gazetesi haberlerin sunumunda Hükümet yetkililerinin açıklamalarına yer vererek
AKP iktidarının sözcüsü gibi davranmıştır. Bu yaklaşımın yanında Sabah Gazetesi
sürecin kamuoyu tarafından desteklenmesi ve benimsenmesi için de haberlere yer
vermiştir. Sürecin Türkiye’ye katacağı olumlu gelişmelerin vurgulandığı bu
haberlerde AKP iktidarının devamlılığının gerekliliği vurgulanmıştır. Sabah Gazetesi
haber söylemlerinin bir kısmında Kürt tarafının açıklamaları da başlıklarına
taşımıştır. Ancak Kürt tarafının açıklamaları ile ilgili hassas davranılarak Hükümetin
çözüm politikasına uyumlu olanları tercih edilmiştir. Kürt tarafının hükümeti
eleştirdiği gelişmelere haberlerinde yer vermemiştir. Çözüm sürecinin inişli çıkışlı
diyaloglarında Kürt tarafı ile yaşanan gerginliklerde Sabah Gazetesinin Kürt tarafı ve
PKK aleyhine haber yapmaktan çekinmediği, PKK’yı terörist ilan ederek güvenilmez
bir yapı olarak sunduğu tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin haber söylemlerinden
anlaşılacağı üzere Recep Tayyip Erdoğan’ın sürecin hükümet tarafında yer alan en
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önemli aktör olduğu tespit edilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan’a bu konum biçilmiş
olmakla birlikte Hükümet tarafı adına açıklama ve görüş belirtmede çok sesliliğin
olduğu tespit edilmiştir. Çözüm süreci boyunca Başbakan Ahmet Davutoğlu, Beşir
Atalay, Mehdi Eker, Yalçın Akdoğan gibi siyasetçilerin de açıklamalarına yer
verildiği görülmüştür. Süreci hükümet lehine okuyup değerlendiren Sabah
Gazetesinin haber söylemlerinde çözüm sürecinde ki gelişmelere göre değişiklik
gösteren söylem çeşitlerini tercih ettiği tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi ise
çözüm sürecini, sürecin başından itibaren Abdullah Öcalan’ın inisiyatifi ile başlamış
bir adım olarak okumuştur. Özgür Gündem Gazetesi de süreç içerisinde
yakınlaşmaların olduğu dönmlerde nispeten yapıcı bir dili kullanmıştır. Ancak Sabah
Gazetesinin söylemlerinde kullandığı ılımlı havayı tam manası ile manşetlerine
yansıtmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi bir çok haber başlığında süreci Kürt
özerkliğine giden bir adım olarak değerlendirerek Kürtlerin ulusal bağımsızlığını da
gündemde tutarak süreç içerisinde gizli bir ajandalarının olduğunun sinyallerini satır
aralarına gizlemiştir. Özgür Gündem Gazetesinin ılımlı başlıklarında bile hükümet
aleyhine güvensizlik duygusunun yansıtıldığı görülmüştür. Hükümetin süreç ile ilgili
attığı olumlu adımlar gazete tarafından gölgelenerek veyahut etkisi küçümsenerek
sunulmuştur. Özgür Gündem Gazetesinin haber başlıklarında öne çıkan bir diğer
tespitin ise gazete tarafından Abdullah Öcalan şahsiyetinin önüne hiçbir Kürt
siyasetçisinin veyahut PKK yetilisinin geçirilmemesidir. Özgür Gündemin süreç ile
ilgili haber başlıklarında muhakkak konunun Abdullah Öcalan’a bağlandığı
görülmüştür. Sürece etki eden diğer Kürt yetkililerin Abdullah Öcalan’dan bağımsız
açıklamalarına haberlerinde yer vermemiştir. Özgür Gündem Gazetesi tarafından
PKK’nın Kürt halkının tamamının temsilcisi olarak sunulduğu Abdullah Öcalan’ın
ise Kürt Halkının iradesini temsil eden kişi olarak lanse edildiği tespit edilmiştir.
BDP/HDP’nin ise Abdullah Öcalan’ın ve PKK’nın gölgesinde siyaset yapan legal
partiler olduğu anlaşılmaktadır. Özgür Gündem Gazetesinin süreci Kürt tarafının
kazanımları olarak anladığı ve çerçevede konuya kendi ideolojik çerçevesinde
yaklaşarak ayrı hiçbir görüşe fırsat vermeden haber söylemi ürettiği tespit edilmiştir.
5.2. Özgür Gündem ile Sabah Gazetesi Arasındaki Söylemsel Benzerlikler
Sabah Gazetesinde ve Özgür Gündem Gazetesinde; Türkiye ve PKK arasında
yürütülen terör müzakerelerinin sık sık haberlere yansıtıldığı görülmüştür. Haber
başlıkları incelendiğinde, gazetenin müzakere sürecine yönelik haber başlıklarının
sürece etki eden gelişmeler arasından seçilerek yayınlandığı tespit edilmiştir. Her iki
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gazetenin de haber seçimleri arasında söylemsel birtakım benzerliklerin bulunduğu
tespit edilmiştir. Seçilen haberlerin gündemde ki önemine göre haberlere
yansıtılmasında ki paralellikler önemli benzerlikler arasında yer almaktadır.
Çözüm süreci açısından 2013 yılı içerisinde gündeme etki eden haberler arasında
ki söylemsel benzerlikler:
1. 3 Ocak 2013 tarihinde, ilk İmralı ziyareti gündemde yer almıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “İmralı’da
Üç Ziyaretçi” (İmralı’da Üç ziyaretçi,

2013: 1) başlığı altında,

Özgür

Gündem Gazetesi; “Kürt Siyasetçiler Öcalan’la görüştü” (Kürt Siyasetçiler
Öcalan’la Görüştü, 2013: 1) başlığı altında haberlerine taşımıştır. Her iki
gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin konu
ile alakalı fotoğraflar kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazetenin başlığın
ardından haber girişi kullandığı ortak benzerlik olarak tespit edilmiştir. Her
iki gazetenin ana olayın sunumunda İmralı ile Kürt Siyasetçilerin yaptıkları
görüşmeyi haberlerine taşıdıkları görülmüştür. Bu bağlamda her iki gazetenin
ana olayın sunumunda benzer haberi konu ettikleri görülmüştür. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, her iki gazetenin de haberi etken
cümle yapısı ile yayınlandığı görülmüştür. Haberlerin retoriksel sunumunda
her iki gazetenin de örtük alıntı kullandığı, her iki gazetenin de güvenilir
kaynaklardan faydalandığı tespit edilmiştir.
2. 10 Ocak 2013 tarihinde, Paris’te Sakine Cansız ile Fidan Doğan ve Leyla
Söylemez’in öldürülmesi haber başlıklarında yer almıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Sabotaj Gibi Üç
Derin İnfaz” (Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1), Özgür Gündem
Gazetesi; “Çözüme Suikast” (Çözüme Suikast, 2013: 1) başlığı altında
haberlerine taşımıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, başlığın ardından haber girişi ve fotoğraf kullandığı ortak
benzerlik olarak tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin haberinde ardalanda
çözüm sürecine zarar vermek isteyen odakların bulunduğuna dair vurgu
yapılmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi ise geçmişe atıfta bulunarak
ardalanda geçmiş tecrübelere değinmiştir, süreci baltalamak için benzer
olayların yaşandığı vurgusu yapılarak çözüme engel olmak isteyen karanlık
odaklarla ilgili bağlam ilişkisi kurulmuştur. Her iki gazetenin yaşanan olaya
ardalan ve bağlam ilişkisi yönünden yaklaşımları söylemsel benzerlik
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taşımaktadır. Gazetelerin ana olayın sunumunda üç bayan yöneticisin infazı
hakkında ki habere yer vererek benzer bir söylemi haberlerine konu ettikleri
tespit edilmiştir. Haberler mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin de
haber başlığını edilgen bir yapıda kurduğu görülmüştür. Her iki gazetenin
retorik açısından sayı kullanıldığı, güvenilir kaynaklardan yararlandıkları
tespit edilmiştir.
3. 17 Ocak 2013 tarihinde, Paris’te öldürülen PKK’lıların Diyarbakır da
defnedilmesi gündemde yer almıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi; “Hepimiz Barışız” (Hepimiz Barışız,
2013: 1), Özgür Gündem Gazetesi; “Güneşe uğurluyoruz” (Güneşe
Uğurluyoruz, 2013: 1) başlığı altında haberlerine taşımıştır. Her iki gazetenin
haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, başlığın ardından haber girişi ve
fotoğraf kullandığı ortak benzerlik olarak tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin
haberinde barış sürecinin önemi ve devamlılığı konu edilerek aradalanda
çözüm süreci ile ilgili olarak kararlı bir duruşun olduğu belirtilmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi ise ardalan bilgisi bağlamında öldürülen kişilerin Abdullah
Öcalan’ın yol arkadaşı oldukları vurgusunu öne çıkarmıştır bununla birlikte
bu kişilerin Öcalan’ın yürüttüğü çözüm süreci çalışmalarını sahiplendiklerini
belirterek çözüm süreci ile bağlam ilişkisi kurulmuştur. Her iki gazetenin
yaşanan olaya ardalan ve bağlam ilişkisi yönünden yaklaşımları söylemsel
benzerlik taşımaktadır. Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak Kürt tarafından
DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve

Abdullah Öcalan’ın

açıklamalarını kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise DTK, KCK, BDP
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını haber kaynağı kullanmıştır.
Her iki gazetenin haber kaynağı olarak Kürt tarafına ait kişilerin
açıklamalarını kullanmaları söylemsel benzerlik içermektedir. Gazetelerin
ana olayın sunumun da, konu olarak üç kadın PKK’nın cenaze törenini ele
alması diğer bir söylemsel benzerlik içermektedir. Gazetelerin haberleri
mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin de haber başlığını kısa ve basit
kullandığı ve haberlerin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
Her iki gazetenin haber retoriği incelendiğinde, Sabah Gazetesi haber ile
birlikte kullanılan resimde binlerce kişinin katıldığı cenaze törenini gösteren
bir kare kullanılarak haberin içeriğinde verilen bilgiyi desteklemektedir (Şekil
1.3.). Özgür Gündem Gazetesinde de haber ile birlikte kullanılan resimde
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cenaze törenine katılan kalabalıkla ilgili bir kare kullanılmıştır (Şekil 4.4.).
Gazetelerin kullandığı resimler retorik açıdan benzerlikler taşımaktadır.
4. 24 Ocak 2013, tarihinde “Ana dilde savunma” ve “hükümlülerin cezaevinde
eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan tasarı” haber başlıklarında yer almıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi;
“Anadilde Savunma Sille Tokat Yasalaştı” (Ana Dilde Savunma Sille Tokat
Yasalaştı, 2013: 1), Özgür Gündem Gazetesi; “Meclis’te CHP ve MHP ırkçı
bloku” (Meclis’te CHP Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1) başlığı altında
haberlerine taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberlerine ek olarak “Çözüm
için hemen ziyaret serbestisi” (Çözüm İçin Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013:
1) başlığını da kullanmıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, başlığın ardından haber girişi kullanıldığı ortak benzerlik
olarak tespit edilmiştir. Her iki gazetenin haber kaynağı olarak TBMM’si
Genel Kurul Toplantısını kullanmıştır. Haberin ana olayında her iki gazete de
TBMM Genel Kurulunda yaşanan olayları yayınlamıştır.

Gazetelerin

haberleri mikro ölçekte incelendiğinde haber başlıklarının uzun ve birleşik bir
yapıda kurulduğu tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi kullandığı sille tokat
kelimeleri ile CHP ve MHP olumsuzlaştırmıştır. Özgür Gündem Gazetesi
MHP ve CHP’yi; ırkçı olarak ifade ederek olumsuzlaştırmıştır. Her iki
gazetenin sözcük seçiminde kullandığı yaklaşım benzerlik içermektedir.
Haberler retorik açıdan incelendiğinde resmi kaynaklara başvurulduğu, örtük
alıntı yapıldığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin haber başlığı genel bir
önerme olarak sunulmuştur. Başlığın içeriğinde küresel tutarlılık okuyucuya
aktarılmıştır. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. Özgür Gündem
Gazetesinin haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haber girişi
spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci
önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır. Her iki gazetenin haber sunumunda yerel ve küresel tutarlılık
açısından benzerlik tespit edilmiştir.
5. 12 Şubat 2013, tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de ki
açıklaması gündemde yer almıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Bu açıklamaya her iki gazetede de yer vermemiştir. Bu
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açıklamanın ardından 19 Şubat 2013 tarihinde çözüm süreci ile alakalı Sabah
Gazetesi

“En büyük destek Diyarbakır’dan” (En Büyük Destek

Diyarbakır’dan, 2013: 1) başlıklı haberi yayınlanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise 19 Şubat 2013 tarihinde “Yol haritası bekliyoruz” (Yol Haritası
Bekliyoruz, 2013: 1) başlıklı haberi tercih etmiştir. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin başlığın ardından
haber girişi kullandığı ve fotoğraf kullandığı ortak benzerlik olarak tespit
edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde gazetelerin
haber başlığını kısa ve basit kullandığı, cümle yapılarını da etken kurdukları
tespit edilmiştir. her iki gazetenin söylemsel sentaksı benzerlik içermektedir.
Haberler retorik açıdan incelendiğinde doğrudan alıntı yapıldığı görülmüştür.
6. 18 Şubat 2013, tarihinde Sinop provokasyonu yaşandı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberlerinde konuya değinmeyerek
20 Şubat 2013 tarihinde “Şehidime koşup müjde veririm ” (Şehidime Koşup
Müjde Veririm, 2013: 1) başlıklı habere yer vermiştir. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “Devlet seyretti” (Devlet Seyretti, 2013: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
her iki gazetenin başlığın ardından haber girişi ve fotoğraf kullandığı ortak
benzerlik olarak tespit edilmiştir.

Gazetelerin haberleri mikro ölçekte

incelendiğinde her iki gazete de, haber başlığını kısa ve basit tutmuştur.
7. 23 Şubat 2013, tarihinde, ikinci İmralı ziyareti ve mektup trafiği yaşandı.
İmralı’ya kimin gideceğine dair isim krizi gündeme etki etti. (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberlerinde konuya
değinmeyerek 23 Şubat 2013 tarihinde “Önce tetikten eller çekilecek” (Önce
Eller Tetikten Çekilecek, 2013: 1) başlığı ile 24 Şubat 2013 tarihinde “KanDil’ine son verin” (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1) başlıklarını haberlerine
taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi de gelişmeye değinmeyerek 23 Şubat
2013 tarihinde “Savaşa karşı Lice kalkanı” (Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013:
1), 24 Şubat 2013 tarihinde ise “Tarihi bir süreç” (Tarihi Bir Süreç, 2013: 1)
başlıklı haberleri manşetlerine yansıtmıştır. Her iki gazetenin haber söylemi
makro açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin başlıkların ardından haber
girişi ve fotoğraf kullandığı ortak benzerlik olarak tespit edilmiştir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi “KanDil’ine son verin” başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlede örtük ikinci
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çoğul şahsa yönelik emir kipi dikkat çekmektedir. “Tarihi bir süreç” Haber
başlığında ‘tarihi bir süreç’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Başlık kısa ve basit
tutularak etken cümle yapısında sunulmuştur. Her iki gazetenin haber
başlıkları sentaks açısından benzerlikler içermektedir.
8. 28 Şubat 2013 tarihinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Altan Tan’ın
İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme notları basına sızdı (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 1 Mart 2013, tarihinde Sabah
Gazetesinde süreç ile ilgili olarak “Erdoğan’dan Çifte Uyarı” başlıklı haber
tercih edilmiştir. 2 Mart 2013 tarihinde yayınlanan Özgür Gündem
Gazetesinde süreç ile ilgili olarak “Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Çözümü
asla zora sokmayız” başlıklı haber yayınlanmıştır (Demirtaş Erdoğan’a
Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız, 2013: 1). Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin başlıkların ardından
haber girişi ve fotoğraf kullandığı ortak benzerlik olarak tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi haberde Başnakan Recep Tayyip Erdoğan ile alakalı
ardalanda sürecin mimarı olduğu vurgusu güçlendirmektedir. Erdoğan’ın
süreci şekillendirici açıklamaları ile de süreç ile ilişkili bağlam ilişkisi
kurulmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi ise Başbakan Erdoğan’ın çözüm
sürecinde ki rolü ile ilgili bağlam ilişkisini ortaya koymuştur. Her iki
gazetenin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın süreç ile ilgili olarak bağlam
ilişkisi kurması söylemsel açıdan benzerlikler içermektedir. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin haber başlığını etken
cümle yapısı ile yayınladığı tespit edilmiştir.

Haberler retorik açısından

incelendiğinde benzerlikler tespit edilmiştir her iki gazetenin de haberlerinde
doğrudan alıntı yapıldığı tespit edilmiştir.
9. 13 Mart 2013, tarihinde PKK elindeki 8 asker ve kamu görevlisi Türkiye’den
gelen BDP Milletvekilleri, İHD ve Mazlum-Der temsilcilerinin bulunduğu
heyete teslim etti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Bu gelişme
Sabah Gazetesinde “Sağduyu ve coşku” (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1) başlıklı
haberde yayınlanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi “Eski askerler serbest: İşte
samimiyet” (Eski Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
her iki gazetenin başlıkların ardından haber girişi ve fotoğraf kullandığı ortak
benzerlik olarak tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi PKK’nın elinde tuttuğu
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kamu görevlilerini serbest bırakması ile ilgili haber ile Galatasaray Futbol
takımının yurda dönüşü ilişkilendirilerek ana olay olarak sunmuştur. Özgür
Gündem Gazetesi ana olay olarak PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı
üzerine esir askerlerin, serbest bırakılmasını yayınlanmıştır. Gazetelerin ana
olayı söylemsel benzerlikler içermektedir. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin haberleri arasında mikro ölçekte
benzerlik tespit edilememiştir.
10. 18 Mart 2013, tarihinde Öcalan’ın Nevruz’da okunacak çağrısını almak üzere
üçüncü BDP heyetinin İmralı’ya gitti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Diyarbarış” (Diyarbarış, 2013: 1)
başlıklı haberin altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise “Öcalan:
Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte” (Öcalan Hazırlayacağım Bildiri Tarihi
Nitelikte, 2013: 1) başlığı içerisinde sunmuştur. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin başlıkların ardından
haber girişi ve fotoğraf kullandığı ortak benzerlik olarak tespit edilmiştir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin haberleri
arasında mikro ölçekte benzerlik tespit edilememiştir.
11. 21 Mart 2013, tarihinde Diyarbakır’da kutlanan Nevruz’da, Abdullah
Öcalan’ın çözüm sürecine yönelik mektubu okundu (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “PKK Çekiliyor” (PKK
Çekiliyor, 2013: 1), Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Milyonların
Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem başladı”
(Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi Yeni Bir Dönem
Başladı, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin başlıkların ardından
haber girişi ve fotoğraf kullandığı ortak benzerlik olarak tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi ardalan bilgisi olarak Abdullah Öcalan’ın, Kürt halkı
üzerinde tesirli olduğu gerçeğini

habere yansımıştır haberin içeriğinde

Abdullah Öcalan’ın rolü basitleştirilerek sürecin tarafları arasında bağlam
ilişkisi kurulmuştur. Özgür Gündem Gazetesinde ise Abdullah Öcalan ile
süreçteki rolü arasında ardalandaki ilişkiye değinilmektedir, haberin
içeriğinde sürecin tarafları ile Abdullah Öcalan arasında bağlam ilişkisi
kurulmaktadır. Her iki gazetenin Abdullah Öcalan’ın süreç ile ilgili olarak
bağlam ilişkisi kurması söylemsel açıdan benzerlikler içermektedir. Haberin
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ana olayında Abdullah Öcalan’ın Nevruz açıklamaları ana olay olarak
sunulmuştur. Her iki gazetenin ana olay sunumu da benzerlikler içermektedir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin de haberi
etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin haberi
retorik açısından değerlendirildiğinde güvenilir kaynak kullanıldığı, doğrudan
alıntılara yer verildiği tespit edilmişiştir. Diyarbakır Nevruz törenlerine
katılan binlerce kişinin coşkulu resmi yayınlanmıştır (Şekil 1.12.). Resim
karesinde PKK’yı temsil eden bayrak ve renklerin varlığı dikkat çekicidir.
Ayrıca Abdullah Öcalan’ın resminin afiş olarak miting alanında bulunduğu,
resim karesinin dikkat çeken mesajları arasındadır. Özgür Gündem
Gazetesinin haberi de retorik açısından değerlendirildiğinde doğrudan alıntı
kullanıldığı, güvenilir kişi kullanıldığı tespit edilmiştir. Haber ile birlikte
kullanılan resim 1 sayfasın yarısı kaplayacak şekilde yayınlanmıştır (Şekil
4.13.). Resmin çekildiği meydan Özgür Gündem Gazetesinin Amed diye
isimlendirdiği Diyarbakır’da çekilmiştir. Milyonlarca insanın toplandığı alan
olarak sunulan resimde çok büyük bir kalabalığın meydanda toplandığı
görülmektedir. Meydanın PKK bayrakları ve PKK’yı temsilen sarı, kırmız,
yeşil renklerle süslendiği görülmektedir. Meydana toplanan halk kitlesinin de
sarı, kırmız, yeşil renklerinden oluşan kıyafetler içerinde oldukları tespit
edilmiştir. Meydana asılan Abdullah Öcalan ve Mahsun Korkmaz resimleri
öne çıkan unsurlardır. PKK’yı halkın temsilcisi Abdullah Öcalan’ı da Kürt
halkının lideri olarak sunan bu haber ile resim uyumlu şekilde mesaj
vermektedir. Her iki gazetenin haberleri retorik açıdan benzerlik taşımaktadır.
12. 23 Mart 2013, tarihinde PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan’ın
açıklaması

gündemi

etkilemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu gelişmeyi haberlerine yansıtmamıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise haberle ilgili olarak “KCK’dan ateşkes”
(KCK’den Ateşkes, 2013: 1) başlığını kullanmıştır. Her iki gazete arasında
söylemsel benzerlik incelemesi yapılması mümkün değildir.
13. 3 Nisan 2013, tarihinde, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve
milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’den oluşan BDP
Heyetinin İmralı adası ziyareti yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu gelişmeyi “İmralı’ya giden dördüncü
heyette ayni isimler” (İmralı’ya Giden Dördüncü Heyette Ayni İsimler,
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2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi bu gelişmeye
“BDP Heyeti İmralı’daydı” (BDP Heyeti İmralı’daydı, 2013: 7) başlığı
altında sunmuştur. Özgür Gündem Gazetesi 4 Nisan 2013 tarihinde süreç ile
ilgili olarak “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur” (Kürtlerden
Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1) başlıklı habere de yer vermiştir.
Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, haberle ilgili
her iki gazetenin konuları ile alakalı fotoğraflar kullanıldığı görülmüştür.
Sabah Gazetesi İmralı heyeti aracılığı ile Abdullah Öcalan ile süreç arasında
ki bağlam ilişkisini ortaya koymaktadır. Özgür Gündem Gazetesi ise
Abdullah Öcalan ile süreçteki rolü arasında ardalanda ki ilişkiye değinerek
süreç ile Abdullah Öcalan arasında bağlam ilişkisi kurmaktadır. Her iki
gazetenin söylemsel açıdan haberlerine yüklediği ardalan ve bağlam ilişkisi
benzerlikler göstermektedir. Her iki gazete de haber kaynağı olarak Selahattin
Demirtaş’tan yararlanmıştır. Her iki gazete BDP heyetinin İmralı’ya yapığı
ziyaret ile ilgili habere ana olay sunumunda yer vermiştir. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi haber başlığını
birleşik ve uzun tutmuştur. Haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit
edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi de “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun
Doğuşumuzdur” haber başlığını uzun ve bileşik tutmuştur, haber etken cümle
yapısı ile kurmuştur. Her iki haber arasında sentaks açısından benzerlik
vardır. Her iki gazetede sözcük seçiminde Abdullah Öcalan ile ilgili metafor
kullanılarak İmralı ifadesini kullanmıştır.
14. 3 Nisan 2013, tarihinde, çözüm sürecine katkıda bulunacak “Âkil İnsanlar
Heyeti”, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kuruldu (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu gelişmeyi “63
Omuz Ümit Yüklü” (63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1) başlığı altında, Özgür
Gündem Gazetesi ise bu gelişmeyi “Akil İnsanlar Toplanıyor” (Akil İnsanlar
Toplanıyor, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin başlıkların ardından
haber girişi ve fotoğraf kullandığı ortak benzerlik olarak tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı,
Özgür Gündem Gazetesi ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı
kullanmıştır. Her iki gazetenin hükümet kaynaklı kişileri haber kaynağı
kullanması benzerlik göstermektedir. Haberin ana olay sunumunda da her iki
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gazete Akil İnsanlar Heyeti ile ilgili de haberlere yer vererek haber seçiminde
benzerlik göstermişlerdir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde
her iki gazetenin de haber başlığını kısa ve basit tuttuğu, haberleri etken
cümle yapısı ile yayınladığı tespit edilmiştir.
15. 9 Nisan 2013, tarihinde “Çözüm Süreci Komisyonu” kurulması gündemi
etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
konuyu “Meclis’te çözüm süreci komisyonu kuruldu” (Meclis’te Çözüm
Süreci Komisyonu Kuruldu, 2013: 1) başlıklı haber ile yayınlamıştır. Sabah
Gazetesi çözüm süreci ile ilişkili olarak “İşte taş atan Çocuklar korosu” (İşte
Taş Atan Çocuklar Korosu, 2013: 1) başlıklı haberi de manşetlerine
taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Barışa anayasal güvence”
(Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki
gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, haberle ilgili her iki
gazetenin

konular

ile

alakalı

fotoğraflar

kullanıldığı

görülmüştür.

Gündemdeki konu ile ilgili olarak Sabah Gazetesi Selahattin Demirtaş ve
Abdullah Öcalan’ı haber kaynağı olarak değerlendirmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak’ı haber kaynağı kullanmıştır. Her
iki gazete çözüm süreci komisyonu ile ilgili gelişmeleri ana olay sunumunda
habere taşımıştır. Her iki gazetenin kaynak olarak Kürt tarafından
açıklamalarını haberlerine taşıması ve ana olay sunumlarının ayni konu
olması söylemsel benzerlikler taşımaktadır. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin haberleri arasında mikro ölçekte
benzerlik tespit edilememiştir.
16. 11 Nisan 2013, tarihinde kamuoyunda “4. yargı paketi” olarak bilinen İnsan
Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek
yasalaştı konulu gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi konuyu “4. Yargı paketi mecliste kabul edildi”
(4. Yargı Paketi Mecliste Kabul Edildi, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Meclis’te çözüm karşıtı provokasyon”
(Mecliste Çözüm Karşıtı Provokasyon, 2013: 9) başlığı altında kaleme
almıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, haber
kaynağı olarak TBMM’si Genel Kurul Toplantısında ki tartışmaların
kullanıldığı; haberin ana olay sunumunda ise TBMM’nin 4. Yargı Paketi ile
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ilgili tartışmaları haber olarak yayınladıkları ortak benzerlik olarak tespit
edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde

her iki

gazetenin de haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda kurduğu, haberlerini
edilgen cümle yapısı ile yayınladıkları tespit edilmiştir.
17. 15 Nisan 2013, tarihinde, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve BDP
İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 5. kez İmralı Adasını ziyaret etti
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi gelişmeyi
“Ertelemeyin çıkıp gidin” (Ertelemeyin Çıkıp Gidin, 2013: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Daha umutluyum” (Daha
Umutluyum, 2013: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, haberle ilgili her iki gazetenin konular
ile alakalı haber girişi ve fotoğraf kullandığı görülmüştür. Sabah Gazetesi
haber kaynağı olarak BDP Grup Başkanı Pervin Buldan ve Abdullah Öcalan’ı
kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise Sırrı Süreyya Önder ve Abdullah
Öcalan’ı haber kaynağı olarak kullanmıştır. Her iki gazetenin haber kaynağı
olarak Kürt tarafını kullanması benzerlik taşımaktadır. Her iki gazetede ana
olay sunumunda Abdullah Öcalan’ın ilettiği mesajı yayınlamıştır. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin haberleri arasında
mikro ölçekte benzerlik tespit edilememiştir.
18. 25 Nisan 2013 tarihinde PKK, geri çekilmenin 8 Mayıs’ta başlayacağını
duyurdu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
gelişmeyi “PKK 8 Mayıs’ta çekiliyor” (PKK, 8 Mayısta Çekiliyor, 2013: 1)
başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi “KCK’dan tarihi çağrı:
Demokratik kurtuluş için görev başına” (KCK’dan Tarihi Çağrı Demokratik
Kurtuluş İçin Görev Başına, 2013: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki
gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, haberle ilgili her iki
gazetenin haber girişi ve fotoğraf kullandığı görülmüştür. Sabah Gazetesinde
sürecin planlandığı gibi yürümekte olduğu algısı yaratarak süreç ile ilişli
olarak PKK ile bağlam ilişkisi kurmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi
ardalanda Kürt lider olarak Abdullah Öcalan’ı öne çıkarsa da KCK’nın da
gerektiğinde süreç içerisinde inisiyatif alabilecek bir güç olduğu vurgusu ile
bağlam ilişkisi kurmaktadır. Her iki gazetenin PKK/KCK’nın süreç ile ilgili
olarak bağlam ilişkisi kurması söylemsel açıdan benzerlikler içermektedir.
Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetesi haber kaynağı olarak Murat
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Karayılan’ın açıklamalarını kullanmıştır. Her iki gazetede ana olay
sunumunda Murat Karayılan tarafından yapılan PKK’nın çekileceğine
yönelik açıklamaya yer vermiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde her iki gazetenin de haber başlığını etken cümle yapısı
kurduğu tespit edilmiştir.
19. 8 Mayıs 2013, tarihinde Türkiye sınırları içindeki 1.500 PKK’lının sınır
dışına çekilmeye başlaması ile ilgili gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile alakalı “Bugün olsa
dağa çıkmam” (Bugün Olsa Dağa Çıkmam, 2013: 1) başlığını kullanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise “Gerilla çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği
zamanı” (Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1)
başlıklı haberi yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, haberle ilgili her iki gazetenin haber girişi ve fotoğraf
kullandığı görülmüştür. Haberlerin ana olay sunumunda PKK’nın Türkiye
dışına çekilmesi her iki gazete tarafından kullanılmıştır. Gazetelerin haberleri
mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetede haberi etken cümle yapısı ile
sunmuştur. Her iki gazetenin yayınladığı resimlerde retorik açısından
benzerlikler

bulunmaktadır.

Sabah

Gazetesi

sadece

sırtları

görülen

PKK’lıların resmini yayınlanmıştır (Şekil 1.19.). Özgür Gündem Gazetesinin
yayınladığı resimde Türkiye içerisinde bulunan PKK’lıların Türkiye’yi
arkalarında bırakıp ülkeyi terk ettikleri mesajı iletilmektedir. Bu haber ile
ilgili olarak yayınlanan resimde PKK’lıların arkadan çekilmiş bir resmi
kullanılmıştır (Şekil 4.20.). Düzgün bir yürüyüş kolu içerisinde ilerleyen çok
sayıdaki PKK’lının yansıtıldığı bu resimde Türkiye’yi arkasında bırakıp
silahları ile birlikte Türkiye’den ayrılan PKK’lılar algısı yaratılmıştır.
20. 7 Haziran 2013, tarihinde İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile altıncı
görüşmeyi gerçekleştirmesi gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi “İmralı’ya 6. Heyet” (İmralı’ya 6.
Heyet, 2013: 1) başlığında habere yer vermiştir. Sabah Gazetesi gündeme
etki eden Gezi Parkı olaylarını çözüm süreci ile ilişkilendirerek “Çevreci
Kardeşler Gelin Konuşalım” (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım, 2013: 1)
başlığını da manşetlerine taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi “Öcalan direnişi
selamlıyorum” (Öcalan Direnişi Selamlıyorum, 2013: 1) başlığını yansıtarak
Gezi Parkı olaylarını konu etmiştir. Her iki gazetenin haber söylemi makro
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açıdan incelendiğinde, Gezi Parkı olaylarını konu alan haberlere haber girişi
ve fotoğraf kullandığı görülmüştür. Haberlerin ana olay sunumunda Gezi
olaylarını ele alan bir haber yayınlanmıştır, Sabah Gazetesi haberin içeriğine
altıncı İmralı ziyaretini bütünleştirmiştir. Özgür Gündem Gazetesi ise
Abdullah Öcalan’ın İmralı adasında altıncı kez BDP heyeti ile görüşmesini
Gezi Olayları ile ilişkilendirerek ana olay olarak sunmuştur. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin de haber başlığını
kısa ve basit tuttuğu haberi etken cümle yapısı ile yayınladığı tespit
edilmiştir.
21. 24 Haziran 2013, tarihinde İmralı ki yedinci ziyaret gündemi etkilemiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi gelişmeyi
“BDP’li Demirtaş ve Buldan

İmralı’da” (BDP’li Demirtaş İle Buldan

İmralı’da, 2013: 1) başlığı altında duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi
“İkinci aşama başladı” (İkinci Aşama Başladı, 2013: 9) başlığı altında yer
vermiştir. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
haberle ilgili her iki gazetenin haberlerinde fotoğraf kullandığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi hükümet dışında sürece katkı koyanların
konumlarını önemsizleştirme politikasını sergileyerek ardalanda hükümet
lehine hareket etmektedir buna rağmen haberde İmralı heyetinin süreç ile
olan bağlam ilişkisi görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesi haberde ardalan
bilgisi olarak Abdullah Öcalan’ın süreç içerisinde ki konumuna değinmiştir.
Ayrıca haberin içeriğinde Selahattin Demirtaş’ın çözüm süreci içerisinde bir
aktör olduğuna dair bağlamsal ilişki kurulmuştur. Her iki gazetenin Kürt
tarafı ile süreçle ilgili olarak bağlam ilişkisi kurması söylemsel açıdan
benzerlikler içermektedir. Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak Selahattin
Demirtaş, Pervin Buldan ve Abdullah Öcalan’dan yararlanmıştır. Özgür
Gündem Gazetesi de Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan’dan haber
kaynağı olarak yararlanmıştır. Her iki gazetenin kaynak kullanımı benzerlik
arz etmektedir. Her iki gazete de ana olay sunumunda yedinci İmralı
ziyaretini haber olarak yayınlanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde her iki gazetede,

haber başlığını kısa ve basit tutmuştur.

Haberler etken cümle yapısında yayınlanmıştır. Her iki gazetenin haber
sunumunda yerel ve küresel tutarlılıkları söylemsel benzerlikler taşımaktadır.
“BDP’li Demirtaş ve Buldan

İmralı’da” önermesinde; belirtmede
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bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır. “İkinci aşama başladı” önermesinde, belirtmede
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
22. 26 Haziran 2013, tarihinde Başbakan’ın Akil İnsanlarla son kez bir araya
gelmesi

gündeme

etki

etmiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]). Sabah Gazetesi gelişmeyi “Türkiye Hazır” (Türkiye Hazır,
2013: 1) başlığı altından duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ise “Akil
İnsanlar: Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” (Akil İnsanlar
Halkın Desteği Yüksek İsteği İse Demokratik Reform, 2013: 1) başlığı
altında habere yer vermiştir. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, haberle ilgili her iki gazetenin haberlerinde haber girişi ve
fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ı haber kaynağı kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise AKP
sözcüsü Hüseyin Çelik’i haber kaynağı kullanmıştır. Her iki gazetenin
Hükümet tarafından birinin açıklamalarını kullanması haber kaynağı
bakımından benzerlik taşımaktadır. Her iki gazetede ana olay sunumunda
Akil İnsanlar Heyetinin Başbakan Erdoğan’a hazırladıkları raporu konu
edinmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki
gazetenin haberi etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Her iki
gazetenin retorik incelemesinde benzerlikler tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, 81 il vurgusunun yapılarak sayı
kullanıldığı

görülmüştür.

Başbakan

Erdoğan

güvenilir

kişi

olarak

sunulmuştur. Haber de akil insanların tamamının uzaktan çekilmiş bir resmi
yayınlanmıştır (Şekil 1.22.). Başbakanın çevresinde toplanan Akil İnsanlar
Grubunun sürece katkı koyması açısından yaptıkları çalışmalara, devletin en
üst düzeyde verdiği önem yansıtılmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin doğrudan alıntı yapılarak
aktarıldığı tespit edilmiştir. Başbakan güvenilir kişi olarak sunulmuştur.
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Haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan Erdoğan’ın Akil İnsanlar
Heyeti ile toklaştığını gösteren bir resim kullanılmıştır (Şekil 4.23.).
23. 29 Haziran 2013, tarihinde Diyarbakır’ın Lice İlçesi Kayacık Köyü’nde
Jandarma karakoluna yapımı süren ek inşaatı engellemek isteyen grupla,
güvenlik güçleri arasında ki çatışma gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “İçişleri Bakanlığı
Lice Olayları için 4 müfettiş görevlendirdi” (İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin
Dört Müfettiş Görevlendirdi, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür
Gündem Gazetesi konuyu “Sürece asker kurşunu” (Sürece Asker Kurşunu,
2013: 1) başlığı ile kaleme almıştır. Sabah Gazetesi ayni sayısında süreç ile
ilişkili olarak “Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” (Jitem’in Kara
Kutusuna İnfaz, 2013: 1) başlıklı habere de yer vermiştir. Her iki gazetenin
haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, haberle ilgili her iki gazetenin
haber girişi kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazetenin de ana olayın
sunumunda Lice’de yaşanan olayları ele aldıkları tespit edilmiştir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin haberleri
arasında mikro ölçekte benzerlik tespit edilememiştir.
24. 5 Temmuz 2013, tarihinde Kandil’de “İkinci Aşama” zirvesi çözüm sürecine
etki eden gelişme olmuştur (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]) .
Sabah Gazetesi haberi “BDP: Çözüm Sürecinde Kırılma Riski Görmüyoruz”
(BDP Çözüm Sürecinde Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27) başlığı altında
yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi habere yayınlarında yer vermemiştir.
Her iki gazete arasında söylemsel açıdan benzerlik yoktur.
25. 10 Temmuz 2013, tarihinde PKK’da Yönetim Değişikliği ile ilgili gelişme
yaşanmıştır (Kürt

Meselesi

Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]), Sabah

Gazetesinde “Kandil’de ‘Çözüm’ yapılanması oldu” (Kandil’de Çözüm
Yapılanması Oldu, 2013: 25) başlığı altında yer verilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi haberi “KCK yeniden yapılandı: Demokratik Kurtuluş Kongresi”
(KCK Yeniden Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1) başlığı
altından sunmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, haberle ilgili her iki gazetenin haberlerinde haber girişi ve
fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin haberinde PKK’nın
ardalanda hükümetin istediği çizgiye getirildiği algısı yaratılarak PKK’nın
süreç ile olan bağlam ilişkisi gösterilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinde
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PKK/KCK yapılanmasının askeri geçmişine yönelik ardalan bilgisinin
haberde öne çıkarıldığı görülmektedir haberin içeriğinde ise KCK’nın başına
Abdullah Öcalan’ın Başkan seçildiği belirtilerek çözüm sürecinde Abdullah
Öcalan’ın konumu açısından bağlamsal ilişkiyi kurulmaktadır. Her iki
gazetenin ardalanda PKK’yı konu etmesi ve Kürt tarafı ile süreçle ilgili
olarak bağlam ilişkisi kurması söylemsel açıdan benzerlikler içermektedir.
Her iki gazetede haber kaynağı olarak PKK Genel Başkanlık Konseyinin
açıklamasını kullanmıştır. Haberin ana olay sunumunda her iki gazetede
PKK’da yönetim değişikliği ile ilgili habere yer vermiştir.

Gazetelerin

haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazete haber başlığını uzun ve
birleşik bir yapıda kurmuştur. Haberler etken cümle yapısı ile yayınlanmıştır.
26. 21 Temmuz 2013, tarihinde İmralı’ya Sekizinci Ziyaret ile ilgili gelişme
yaşanmıştır. (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
habere “İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok” (İmralı Tıkanma Çözümsüzlük
Yok, 2013: 24)

başlığı altında yer vermiştir.

Özgür Gündem Gazetesi

konuyu “Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı” (Öcalan’dan Mesaj
Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1) başlıklı haber altında yayınlamıştır. Her
iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin
haberlerinde fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir.

Sabah Gazetesi haber

kaynağı olarak Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanı Pervin Buldan ve
Abdullah Öcalan’dan yararlanmıştır. Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak
KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’dan yararlanmıştır. Her iki gazetenin
haber kaynağı olarak Kürt tarafından yararlanması benzerlik taşımaktadır.
Her iki gazete ana olay sunumunda 8. İmralı görüşmeleri ile ilgili Abdullah
Öcalan’ın açıklamalarını yayınlamıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde her iki gazetenin de haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda
kurduğu haberi etken cümle yapısı ile yayınladığı tespit edilmiştir. Her iki
gazetenin haberleri küresel ve yerel tutarlılık bakımından benzerlik
içermektedir. “İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok” önermesinde; açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır. “Öcalan’dan mesaj var: Hükümet Hızlanmalı”
önermesinde açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
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verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler
uyum

içerisindedir.

Metin

içerisinde

ki

ikinci

önerme

öncekinin

açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
27. 23 Temmuz 2013, tarihinde “Kürt Ulusal Konferansı” Ön Hazırlık Toplantısı
ile ilişkili gelişme gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Konferanstan önce çekilme hızlansın”
(Konferanstan Önce

Çekilme Hızlansın, 2013: 22) başlığı altında

yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Dört parça tek çatı: Hedef
herkese demokrasi” (Dört Parça Tek Çatı Hedef Herkese Demokrasi, 2013: 1)
başlığı altında kaleme almıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, ilgili gazetelerin haberlerinde fotoğraf kullandığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetesi haberde Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’den ortak kaynak olarak
yararlanmıştır.

Her iki gazetede ana olayın sunumunda Kürt Ulusal

Konferansı ön hazırlık toplantısı ile ilgili yayın yapmıştır. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazete de başlığı etken cümle
yapısında hazırlamıştır.
28. 28 Temmuz 2013, tarihinde Cemil Bayık’tan 1 Eylül açıklaması gündemi
etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
haberi “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” (Bayık 1 Eylül’e Kadar Adım Atın,
2013: 23) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi bu gelişme
ile ilgili olarak haber yayınlamamıştır. Her iki gazete arasında söylemsel
benzerlikler bulunmamaktadır.
29. 17 Ağustos 2013, tarihinde İmralı’ya Dokuzuncu Ziyaret başlıklı gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
“BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti” (BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya Gitti,
2013: 26) başlıklı haberle gelişmeyi duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi
haberi “Stratejik rolüme uygun davranın!” (Stratejik Rolüme Uygun
Davranın, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, Sabah Gazetesinin Abdullah Öcalan ile
ilgili çözüm süreci açısından bağlam ilişkisi kurduğu ve ardalanda sürecin
aktörlerinden birinin olduğu algısı yarattığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi
de Abdullah Öcalan ile çözüm süreci arasında bağlamsal ilişki kurmaktadır.
Her iki gazetenin ardalanda Abdullah Öcalan’ı konu etmesi ve Abdullah
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Öcalan ile süreçle ilgili olarak bağlam ilişkisi kurması söylemsel açıdan
benzerlikler içermektedir. Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak Selahattin
Demirtaş, BDP Grup Başkanı Pervin Buldan ve Abdullah Öcalan’dan
yararlanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi de haber kaynağı olarak KCK Genel
Başkanı

Abdullah Öcalan, BDP

Eşbaşkanı

Selahattin

Demirtaş’tan

yararlanmıştır. Her iki gazetenin haber kaynakları benzerlik göstermektedir.
Haberin ana sunumunda 9. İmralı görüşmesi her iki gazete tarafından konu
edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki
gazetenin haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda kurduğu, haberlerin
etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
30. 9 Eylül 2013, tarihinde PKK’nın çekilmeyi durdurması gelişmelere
yansımıştır. Sabah Gazetesi haberi “Dün dış, bugün iç Güvenlik
çekilmemenin beş nedeni” (Dün Dış Bugün İç Güvenlik Çekilmemenin Beş
Nedeni, 2013: 24) başlığı altında duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ise
gelişmeyi “Durdurma AKP eseri!” (Durdurma AKP Eseri, 2013: 1) başlığı
ile yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, haberle ilgili her iki gazetenin haber girişi ve fotoğraf
kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazete KCK Yürütme Konseyi
açıklamasını haber kaynağı olarak kullanmıştır. Her iki gazete ana olay
sunumunda

KCK’nın

durdurması

konu

Türkiye

edilmiştir.

topraklarından
Gazetelerin

geri

haberleri

çekilme

sürecini

mikro

ölçekte

incelendiğinde her iki gazetenin haberleri arasında mikro ölçekte benzerlik
tespit edilememiştir.
31. 15 Eylül 2013, tarihinde İmralı’ya Onuncu Ziyaret gündeme etki etmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi
“BDP’liler İmralı’dan mesajla döndü” (BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü,
2013: 24) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise gelişmeyi
“Anlamlı bir müzakere” (Anlamlı Bir Müzakere, 2013: 1) başlığı ile kaleme
almıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
haberle ilgili her iki gazetenin fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi çözüm süreci ve yaşanan zamansal gelişmeler arasında bağlam
ilişkisi kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi, Abdullah Öcalan ve Hükümet
arasında başlayan müzakerelerin ardalan bilgisine gönderme yapmaktadır
haberin içeriğinde sürecin hükümet ile birlikte devam edilecek bir süreç
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olduğunun bağlamsal ilişkisi kurulmaktadır. Her iki gazetenin ardalanda
zamansal gelişmeleri konu etmesi söylemsel açıdan benzerlikler içermektedir.
Her iki gazetede haber kaynağı olarak Selahattin Demirtaş, BDP Grup
Başkanı Pervin Buldan ve Abdullah Öcalan’dan yararlanmıştır. Her iki
gazetede haberin ana olay sunumunda KCK Genel Başkanı Abdullah
Öcalan’ın mesajını konu olarak kullanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin de haber başlığını etken cümle yapısı
ile oluşturduğu tespit edilmiştir.
32. 14 Ekim 2013, tarihinde İmralı’ya on birinci ziyaret ile ilgili gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İmralı ziyaretleri
ile ilgili bu gelişmeye Sabah Gazetesinde “Öcalan zelzele dindi” (Öcalan
Zelzele Dindi, 2013: 18) başlığı altında yer verilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi haberi “KCK Önderi Öcalan: Anlamlı müzakereye geçilmeli” (KCK
Önderi Öcalan Anlamlı Müzakereye Geçilmeli, 2013: 1) başlığı altında
duyurmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
her iki gazetenin haberlerinde haber girişi ve fotoğraf kullandığı tespit
edilmiştir. Her iki gazetenin haber kaynağı olarak Pervin Buldan, İdris
Baluken ve Abdullah Öcalan’dan yararlandıkları tespit edilmiştir. Her iki
gazetede haberin ana olay sunumunda Abdullah Öcalan’ın 11. İmralı ziyareti
ile ilgili verdiği mesaja yer vermiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde her iki gazetenin haberi etken cümle yapısında yayınladığı
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi Abdullah Öcalan’dan PKK Lideri diye söz
etmiştir.

Özgür

Gündem

Gazetesi

sözcük

seçiminde

Abdullah

Öcalan’dan‘KCK Genel Başkanı olarak bahsetmiştir. Her iki gazetenin
sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı sıfatlandırmaları benzerlik içermektedir.
33. 28 Ekim 2013, tarihinde Halkların Demokratik Partisinin siyaset arenasına
yerini alması gelişmelere yansımıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile alakalı “HDP Kongresi ve Barikat
siyaseti” (Övür, HDP Kongresi Ve Barikat Siyaseti, 2013: 22) başlıklı
makaleyi yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “İşte gerçek
alternatif” (İşte Gerçek Alternatif, 2013: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki
gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, haberle ilgili her iki
gazetenin haberlerinde fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazetede
Halkaların Demokratik Partisi (HDP) adı ile yeni bir siyasal partinin
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kurulmasını ana olay olarak sunmuştur. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde Sabah Gazetesi bu başlıkta cümle yerine ‘HDP Kongresi ve
Barikat siyaseti’ kelime öbeğini tercih etmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
haber başlığında ‘İşte gerçek alternatif’ sözcük öbeğini kullanmıştır. Sabah
Gazetesi sözcük seçiminde yeni kurulan HDP’yi; Türkiyelileşme vurgusu ile
ifade ettiği tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde HDP;
Türkiye partisi olarak sunulmuştur. Her iki gazetenin sözcük seçiminde
HDP’yi nitelendirmede kullandığı anlamların benzerlik taşıdığı tespit
edilmiştir.
34. 13 Kasım 2013, tarihinde on ikinci İmralı ziyareti yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İmralı ziyaretleri ile ilgili bu gelişmeye
Sabah Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesi haberi
“Türkiye Halklarının görevi!” (Türkiye Halklarının Görevi, 2013: 1) başlığı
altında kaleme almıştır. Sabah Gazetesi habere yer vermediğinden her iki
gazete arasında söylemsel bezerlik değerlendirilememiştir.
35. 16 Kasım 2013, tarihinde tarihi Diyarbakır buluşması ile ilgili gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
konu ile alakalı “Biz Kardeşiz” (Biz Kardeşiz, 2013: 1) başlığını kullanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Söz yetmez” (Söz Yetmez, 2013: 1)
başlığı altında sunmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, haberle ilgili gazetelerin haber girişi ve fotoğraf kullandığı
tespit edilmiştir. Her iki gazetede haber kaynağı olarak Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve Mesut Barzani’yi kullanmıştır. Her iki gazetede ana olay
sunumunda Diyarbakır buluşmasını konu olarak ele almıştır. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde gazetelerin haber başlıklarını kısa ve
basit tuttuğu tespit edilmiştir. Her iki gazetenin haberleri yerel ve küresel
tutarlılık bağlamında benzerlikler içermektedir. “Biz Kardeşiz” önermesinde
toplumun sosyal ve ortak bilgilerine dayanan kavramlardır. Haber girişinde
belirtilen ikinci önerme spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır. “Söz yetmez” başlığında kavramsal olarak
metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur.
Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok
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bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır,
ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı
okuyucuya sunmaktadır.
36. 9 Aralık 2013, tarihinde Bütçe Tasarısı toplantısında, Kürdistan tartışmaları
gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi haberi “Kürdistan Kavgası” (Kürdistan Kavgası, 2013: 23) başlığı
altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Kürdistan’a karşı
birleştiler” (Kürdistan’a Karşı Birleştiler,

2013: 1) başlığı altında

duyurmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
haberle ilgili her iki gazetenin haber girişi kullanmadığı ancak fotoğraf
kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazetede ana olay sunumunda TBMM’si
Bütçe Tasarı ve Plan-Bütçe Komisyonu tartışmaları konu edinmiştir. Her iki
gazete de haber kaynağı olarak TBMM Bütçe Tasarısı ve Plan Bütçe
Komisyonu tartışmalarını kullanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde gazetelerin haber başlıklarını

kısa ve basit

tuttuğu

görülmüştür. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Türkiye’nin Güney Doğu ve
Doğu Anadolu bölgelerinden “Kürdistan” diye söz edilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi de sözcük seçiminde, Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu
bölgelerini; Kürdistan olarak ifade etmiştir.
37. 21 Aralık 2013, tarihinde İmralı görüşmelerinin ilk fotoğrafı yayınlandı (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi

“Yıllar

sonra Öcalan” (Yıllar Sonra Öcalan, 2013: 22) başlığı ile kaleme almıştır.
Özgür Gündem Gazetesi haberi “Büyük özlem” (Büyük Özlem, 2013: 1)
başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, her iki gazetenin haberlerinde fotoğraf kullandığı tespit
edilmiştir. Her iki gazetenin haber kaynağı olarak Abdullah Öcalan’dan
yararlandığı görülmüştür. Her iki gazete ana olay sunumunda Abdullah
Öcalan’a ait yıllar sonra ortaya çıkan resimlere haber olarak yer yermiştir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde gazetelerin haber başlığını
kısa ve basit tuttuğu görülmüştür.
Çözüm süreci açısından 2014 yılı içerisinde gündeme etki eden haberler arasında
ki söylemsel benzerlikler:
1. 11 Ocak 2014, tarihinde 14. İmralı Ziyareti ile ilgili gelişmeye yer verilmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile ilgili

665

gelişmeleri “Operasyonda hedef Süreç” (Operasyon’da Hedef Süreç, 2014:
20) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Darbe
ateşini barış söndürür” (Darbe Ateşini Barış Söndürür, 2014: 1) başlığı altında
kaleme almıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
her iki gazetenin haberlerinde haber girişi ve fotoğraf kullandığı tespit
edilmiştir. Her iki gazete haber kaynağı olarak Pervin Buldan, İdris Baluken
ve Abdullah Öcalan’ı kullanmıştır. Her iki gazetede ana olay sunumunda
Abdullah Öcalan’ın BDP-HDP heyeti ile 14. kez buluşmasını konu edinmiştir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, retorik açısından her iki
gazete arasında benzerlikler tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın 17 Aralık’ta yaşanan
olaylar ile ilgili değerlendirmelerinden dolaylı alıntı yapıldığı, yaşanan bu yeni
olgu ile geçmişteki olaylar arasında bağlantı kurulduğu, haberin içeriğinin de
ise 17 Aralığı hükümet ve hükümetin yaptığı her icraata darbe yapma
girişiminde

olan

yönlendirildiği

Paralel

tespit

yapı

edilmiştir.

ile

ilişkilendiren

Haberde

Abdullah

Hükümetin

süreci

Öcalan’ın

resmi

kullanılmıştır (Şekil 2.1.). Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamaları örtük alıntı yapılarak
aktarıldığı görülmüştür. Haberde verilen bilgide okuyucu Abdullah Öcalan’ın
süreç ile ilgili düşünceleri doğrultusunda yönlendirilmektedir. Haber ile
birlikte Abdullah Öcalan’ın büyültülmüş tek kare resmi kullanılmıştır (Şekil
5.1.). Her iki gazetenin yerel ve küresel tutarlılık bağlamında benzerlikler
içerdiği

tespit

edilmiştir.

“Operasyonda

hedef

Süreç”

önermesinde;

açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Metinde
belirtilen ikinci önerme arasında, anlamsal ilişki vardır. Metin içerisinde ki
ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık
kazandırmaktadır. “Darbe ateşini barış söndürür” önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
2. 25 Ocak 2014, tarihinde 15. İmralı Ziyareti gündeme etki etmiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Öcalan’dan
Barzani’ye mektup” (Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014: 26) başlığı
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altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Barzani’ye mektup”
(Barzani’ye Mektup, 2014: 1) başlığı altında kaleme almıştır. Her iki
gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin haber
girişi ve fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazete de haber kaynağı
olarak Sırrı Süreyya Önder, Leyla Zana ve Abdullah Öcalan’dan
yararlanmıştır. Her iki gazetede ana olay sunumunda Abdullah Öcalan’ın
Kürdistan Bölgesi Lideri Mesut Barzani’ye gönderdiği mektup ile ilgili
gelişmeyi yayınlamıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde,
gazetelerin haber başlıklarını kısa ve basit tuttuğu tespit edilmiştir.
3. 6 Şubat 2014, tarihinde Öcalan'ın sorgu görüntüleri ile ilgili gelişme gündemi
etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme
Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
Her iki gazetenin gündeme etki eden gelişmeyi haberlerine yansıtmaması
söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
4. 12 Şubat 2014 tarihinde,

“Demokratik Özerklik Tartışmaları” ile ilgili

gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili
gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi haberi “Beklemeyeceğiz, kendimiz inşa edeceğiz” (Beklemeyeceğiz
Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9) başlığı altında haberlerinde yayınlamıştır.
Sabah gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel benzerlikler tespit
edilememiştir.
5. 19 Şubat 2014, tarihinde, Türkiye’de Kürtçe olarak ilk resmi dil eğitiminin
başlatıldığı Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nde
Kürdoloji Kütüphanesi açılması ile ilgili gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır. İlgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde de yer
verilmemiştir. Her iki gazetenin habere yer vermemesi söylemsel benzerlik
olarak değerlendirilmiştir.
6. 9 Mart 2014, tarihinde 16. İmralı görüşmesi gündeme etki etmiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Konu Sabah Gazetesi tarafından
haber değeri görmeyerek gazetenin gündemine alınmamıştır. 10 Mart 2014
tarihli Sabah Gazetesinde

“Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” haber başlığı

kullanılmıştır (Gülen Örgütü Kürt Düşmanı, 2014: 1). Özgür Gündem
Gazetesi haberi “Çözüm, müzakere yasası” (Çözüm Müzakere Yasası, 2014:
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1) başlığı altında duyurmuştur. Her iki gazetenin haberlerine yansıttığı
başlıklarda makro açıdan benzerlikler tespit edilmiştir. Her iki gazetede
haberlerinde haber girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde, her iki gazetede bu haber başlığını kısa ve basit
tutmuştur. Her iki gazetenin haberleri yerel ve küresel tutarlılık açısından
benzerlik içermektedir. “Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” önermesinde,
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haber
girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Çözüm,
müzakere yasası” başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Başlığın
içeriğinde küresel tutarlılık okuyucuya sunulmuştur. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
7. 9 Mart 2014, tarihinde KCK davasında ilk tahliye ile ilgili gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberi “Aman bırakma, dağa giderler” (Aman Bırakma Dağa Giderler, 2014:
1) başlığı altında yayınlamıştır. Sabah gazetesi habere yer vermediğinden
söylemsel benzerlikler tespit edilememiştir.
8. 13 Mart 2014, tarihinde Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 10 bin kelimelik
Türkçe-Kürtçe sözlük yayımlanması gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi de gelişmeye haberlerin de yer
vermemiştir. Her iki gazetenin gündeme etki eden gelişmeyi haberlerine
yansıtmaması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
9. 18 Mart 2014, tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gündemi
etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
haberi “AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun” (AİHM: İmralı’da Koşullar
Uygun, 2014: 1-23) başlığı altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
ise haberi “AHİM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı” (AİHM Özgürlük Öcalan’ın
Hakkı, 2014: 1) başlığı altından vermiştir. Her iki gazetenin haber söylemi
makro açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin haberlerinde haber girişi ve
fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazetede haber kaynağı olarak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararını kullanmıştır. Her iki gazetede ana
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olay sunumunda AHİM’in Abdullah Öcalan ile ilgili verdiği kararı ele
almıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Her iki gazete bu
haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Haberi etken cümle yapısı ile
yayınlamıştır. Sabah Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
AHİM kararı resmi bir kurum kararı olarak sunulmuştur. AHİM’in verdiği
karardan doğrudan alıntı yapılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, AHİM’in güvenilir kurum olarak gösterildiği,
AHİM’in kararından yapılan doğrudan alıntıların ise rapor olarak sunulduğu
tespit edilmiştir. Her iki gazetenin haberleri yerel ve küresel tutarlılık
açısından benzerlik içermektedir. “AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun”
başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir
önerme olarak sunulmuştur. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “AHİM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı” başlığında
kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak
sunulmuştur. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
10. 21 Mart 2014, tarihinde “Nevruz Mesajı”

gündeme etki eden gelişme

olmuştur (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
haberi “Çözüme devam Nevruz’u” (Çözüme Devam Nevruz’u, 2014: 1-21)
başlığı altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Büyük
barışa davet” (Büyük Barışa Davet, 2014: 1) başlığı altında kaleme almıştır.
Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki
gazetenin haberlerinde haber girişi ve fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi ardalanda, Kürtlerin sürecin ana aktörü olarak Abdullah
Öcalan’ı gördüklerini ve süreçle ilgili gelişmeler de başta Öcalan olmak üzere
Kürt tarafının diğer unsurları ile bağlam ilişkisi kurduklarını yansıtmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ardalanda Abdullah Öcalan’ın Kürt halkı için
konumunu, Kürt kültür ve dilinin Kürt halkı için önemini ortaya koymaktadır,
haberin içeriğinde çözüm süreci, hükümet ve Abdullah Öcalan arasında ki
bağlam ilişkisini ortaya konmuştur. Her iki gazetenin ardalan ve bağlam
ilişkisi yönünden söylemsel benzerlikler taşıdığı tespit edilmiştir. Her iki
gazetenin, haber kaynağı olarak Kürt tarafından Sırrı Süreyya Önder, BDP
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Grup Başkanı Pervin Buldan ve Abdullah Öcalan’dan yararlandığı tespit
edilmiştir. Haberin ana olay sunumunda her iki gazetede 21 Mart 2014
tarihinde düzenlenen Nevruz kutlamaları ve Abdullah Öcalan’ın mesajına yer
verdiği tespit edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde,
gazetelerin haber başlıklarını kısa ve basit tuttuğu, haberleri etken cümle
yapısında yayınladıkları görülmektedir. Her iki gazetenin haberleri retorik
açısından benzerlikler içermektedir. Sabah Gazetesi haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde haberin vurgusunu güçlendirmek için sayı kullanıldığı
tespit edilmiştir. Haber metninde Abdullah Öcalan’ın Nevruz mesajı
doğrudan alıntı yapılarak sunulmuştur. Haber ana sayfadan resimli olarak
verilmiştir (Şekil 2.5.). Özgür Gündem Gazetesi, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın Newroz açıklamalarının doğrudan
alıntı yapılarak aktarıldığı görülmüştür. Newroz vurgusu öne çıkarılarak
zaman unsuru kullanılmıştır. Haber ile birlikte milyonların Newroz
kutlamalarına katıldığını göstermek için tam sayfa resim kullanılmıştır (Şekil
5.7.).
11. 9 Nisan 2014, tarihinde yeni MİT Kanun Tasarısıyla, İmralı ve benzeri
yerlerle yapılan görüşmelere yasal zemin getirilmesi gündeme etki etmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi
“MİT’e Meclis denetimi” (MİT’e Meclis Denetimi,

2014: 24) başlığı

altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise “Teklifin süreçle alakası
yok” (Teklifin Süreçle Alakası Yok, 2014: 9) başlığı altında kaleme almıştır.
Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki
gazetenin haberlerinde haber girişi ve fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir.
Her iki gazetede ana olay sunumunda MİT kanununda öngörülen değişiklik
ile ilgili haberi yayınlamıştır.

Gazetelerin haberleri mikro ölçekte

incelendiğinde, her iki gazetenin de haber başlığını kısa ve basit tuttuğu
haberlerin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Gazeteler
arasında retorik açısından benzerlikler tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin TBMM Genel Kurulu
toplantısına dayandırılarak resmi ve güvenilir bir kaynaktan sunulduğu
görülmüştür. Bu haber ile birlikte sunulan resimde muhalefet partilerinin
ortaklaşa sundukları deklarasyon ile yasal değişikliğe karşı itiraz ettiklerini
gösteren resimdir (Şekil 2.6.). Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
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açısından değerlendirildiğinde, Hasip Kaplan’ın tepkisinin doğrudan alıntı
yapılarak aktarıldığı görülmüştür. Haberde MİT ve TBMM Genel Kuruluna
resmi kurum olarak yer verilmiştir. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde
yasa tasarısının mecliste tartışılırken yaşanan gerginliği göstermesi açısından
önemlidir (Şekil 5.8.).
12. 18 Nisan 2014, tarihinde Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri, parti
kurullarının yaptığı öneri doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi’ne
katılma kararı alması gelişmelere yansımıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “BDP’liler HDP’ye katılma
kararı aldı” (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014: 26) başlığı altında
yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin haberlerinde öne çıkardığı bir diğer haber
ise “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” (İşte Barış ve Huzur,
2014: 1) başlığı altında yansıtılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi
“BDP, HDP’ye katıldı” (BDP HDP’ye Katıldı, 2014: 9) başlığı altında
okuyucuya sunmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, her iki gazetenin haberlerinde haber girişi kullandığı tespit
edilmiştir. Her iki gazetenin gündem ile ilgili yayınladıkları haber
başlıklarında HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü ve Abdullah Öcalan’ı haber
kaynağı olarak kullanmışlardır. Haberin ana olay sunumunda BDP’nin,
HDP’ye katılma kararı aldığı haber yapılmıştır. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde, “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit”
bu cümlede ana olayın ‘barış ve huzur’ ortamının devamlılığı olduğu
göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
“BDP’liler HDP’ye katılma kararı aldı” bu cümlede inisiyatifi elinde
bulunduran tarafın ‘BDP’liler’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle
yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. “BDP, HDP’ye katıldı” başlığında
ana aktör olarak BDP sunulmuştur. Haberin içeriğinde etken cümle yapısı
kullanılmıştır. Her iki gazetenin haberlerini etken cümle yapısında
yayınlaması sentaks açısında benzerlik içermektedir. “BDP’liler HDP’ye
katılma kararı aldı” başlıklı haberde HDP’e ‘Türkiye’nin genelini’
ilgilendiren bir parti olarak ifade edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi “BDP,
HDP’ye katıldı”

başlıklı haberin sözcük seçiminde, HDP; Türkiye’nin

tamamını kapsayan siyasal parti olarak tanımlanmıştır. Her iki haberin sözcük
seçimde benzer tanımlamalı kullandıkları görülmüştür.
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13. 26 Nisan 2014, tarihinde 17. İmralı ziyareti gündeme etki etmiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme, Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Kürt Halk
Önderi Öcalan: Dönem karakter değişti, Ya çözüm, ya çatışma” (Ya çözüm
Ya Çatışma, 2014: 1) başlığı altında sunmuştur. Sabah gazetesi habere yer
vermediğinden söylemsel benzerlikler tespit edilememiştir.
14. 28 Nisan 2014, tarihinde BDP’li Vekiller HDP’ye katılması ile ilgili
gelişmeye yer verilmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi haberi “HDP 27 vekille Meclis’te” (HDP 27 Vekille Mecliste,
2014: 20) başlığı altında duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi haberi
“Türkiye’yi değiştirecek bir hamle, BDP’nin seçilmişleri HDP’ye geçti:
Stratejik Büyüme” (Stratejik Büyüme, 2014: 1) başlığı altında kaleme
almıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki
gazetenin haberlerinde haber girişi ve resim kullandığı tespit edilmiştir. Her
iki gazetede haber kaynağı olarak Kürt tarafından yararlanmıştır. Sabah
Gazetesi Ertuğrul Kürkçü’yü haber kaynağı olarak kullanmıştır. Özgür
Gündem Gazetesi ise Ertuğrul Kürkçü’yü, Selahattin Demirtaş’ı, ve Tuncel’i
haber kaynağı olarak kullanmıştır. Her iki gazete de haberin ana sunumunda
BDP’li milletvekillerinin HDP’ye katıldığı tören ile ilgili gelişmelere yer
vermiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, her iki gaztede
haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda kurmuştur. haberlerin etken cümle
yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde
BDP’li siyasetçiler için; ‘Kürdistan özgürlük mücadelesi savaşçıları
sözcüklerini kullanılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde
BDP’li vekiller için; Kürdistan özgürlük mücadelesinin taşıyıcıları ifadesini
kullanmıştır. Her iki gazetenin BDP’ye yüklediği anlam benzerlik
içermektedir.
15. 20 Mayıs 2014, tarihinde 23 Nisan pikniği için Lice kırsalına götürülen bir
grup Kürt çocuğun PKK tarafından kaçırılması gündeme etki etmiştir (Kürt
Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]).

Sabah

Gazetesi

haberi

“Çocuklarımızı geri ver Apo” (Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22) başlığı
altında yayınlamıştır. İlgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel
benzerlikler tespit edilememiştir.
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16. 28 Mayıs 2014, tarihinde Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü’nün yayınlanması
ile ilgili gelişme gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). İlgili gelişmeye Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir. Habere her iki gazetenin de yer vermemiş
olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
17. 30 Mayıs 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “5 Ev Değiştim Kurtaramadım”
haber başlığı olarak kullanılmıştır (5 Ev Değiştirdim Kurtaramadım, 2014: 1).
Haber Sabah Gazetesi tarafından gündeme etki eden bir unsur olarak
yayınlanmıştır. Özgür Gündem Gazetesinde bu habere yer verilmemiştir.
Özgür Gündem Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel benzerlikler
tespit edilememiştir.
18. 1 Haziran 2014, tarihinde çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçilmesi
gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi haberi 3 Haziran 2013 tarihinde “Silahların bırakılması yolunda 6
kritik adım” (Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik Adım, 2014: 19) başlığı
altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Öcalan’dan halklara
Barış için kenetlenme çağrısı: Umudu büyütelim” (Umudu Büyütelim, 2014:
1) başlığı altında habere yer vermiştir. Her iki gazetenin haber söylemi makro
açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin haberlerinde haber girişi ve resim
kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazetenin 18. İmralı görüşmesini
haberlerine yansıttığı tespit edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde, her iki gazetede haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda
kurmuştur. Haberler etken cümle yapısı ile yayınlanmıştır.
19. 1 Haziran 2014, tarihinde çözüm süreci üzerine açıklamalarda bulunan
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın açıklamaları gündeme etki etmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi ve Özgür
Gündem Gazetesi habere yer vermemiştir. Her iki gazetenin habere yer
vermemiş olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
20. 6 Haziran 2014 tarihinde Diyarbakır’da, Yeni Türkiye’nin Açılan Kilidi:
Çözüm Süreci Çalıştayı gündeme etki eden gelişme olmuştur (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Sürecin 3 kilit kodu”
(Sürecin Üç Kilit Kodu, 2014:1), “Hayata, eve, siyasete dönüş” (Hayata Eve
Siyasete Dönüş, 2014: 31) başlıkları altında yayınlamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “AKP güven vermiyor” (AKP Güven Vermiyor, 2014: 1)
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başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, haberle ilgili her iki gazetenin haberlerinde haber girişi ve
resim kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazete de haber kaynağı olarak
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ı kullanmıştır. Her iki gazetede ana olay
sunumunda çözüm süreci kapsamında sürecin hangi başlıklar altında devam
edeceğini gösteren hükümete ait yaklaşımları konu etmiştir. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, “Sürecin 3 kilit kodu, hayata, eve,
siyasete dönüş” başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haber etken
cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı
görülmektedir. “AKP güven vermiyor” haber başlığı kısa ve basit
tutulmuştur. Haberde AKP olumsuzlaştırılarak sunulmuştur. Haberde ana
vurgu

‘vermiyor’

fiili

üzerindedir.

Haberde

edilgen

cümle

yapısı

kullanılmıştır.
21. 8 Haziran 2014 tarihinde HDP Heyetinin Öcalan’la görüşmesi gündeme etki
etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu
gelişmeye yer vermeyerek gündemine Kürt tarafını kamuoyu nezdinde
olumsuzlaştıran haberleri almıştır. Silah zoru ile bizi ayırdılar” (Silah Zoruyla
Bizi Ayırdılar, 2014:1), “Diyarbakır’da ki direnişçi anneler açlık grevinde”
(Diyarbakır’daki Direnişçi Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1), “Astsubay
yaralı, 1 terörist öldü, Genelkurmay, Licey’i saat saat anlattı” (Astsubay
Yaralı 1 Terörist Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı, 2014: 1),
“PKK çözüm sürecini baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam kaçırma,
3 şehit” (PKK Çözüm Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94 Saldırı, 19
Adam Kaçırma, 3 Şehit, 2014: 1), “Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan
yasal düzenleme yorumu” (Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan Yasal
Düzenleme Yorumu, 2014: 24), “Baraj inşaatında PKK 10 araç yaktı” (Baraj
İnşaatında PKK 10 Araç Yaktı, 2014: 24), “Belçika’daki anne oğlunu geri
istiyor” (Belçika’daki Anne Oğlunu Geri İstiyor, 2014: 24), “HDP emri kimin
verdiği soruşturulsun” (HDP Emri Kimin Verdiği Soruşturulsun, 2014: 24),
“İçişleri Bakanlığından Lice’ye mülkiye müfettişi” (İçişleri Bakanlığından
Lice’ye Mülkiye Müfettişi, 2014: 24). Özgür Gündem Gazetesi 9 Haziran
2014 tarihine hükümeti eleştiren “Katliama karşı Serhıldan” (Katliama Karşı
Serhıldan, 2014: 1) başlıklı habere yer vermiştir. 10 Haziran 2014 tarihinde
ise HDP ile İmralı’nın 8 Haziran 2014 tarihli görüşmesini Özgür Gündem
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Gazetesi “Dikkat uyarısı” (Dikkat Uyarısı, 2014: 1) başlığı altında
duyurmuştur. Sabah Gazetesi gündeme etki eden gelişmeyi habere
taşımamıştır. Sabah Gazetesi bu haber yerine çözüm süreci ile alakalı başka
başlıklara yer vermiştir. Özgür Gündem Gazetesi de 9 Haziran 2014 tarihinde
gündeme etki eden gelişmeyi haberlerine taşımayarak bu bağlamda söylemsel
benzerlik göstermiştir. Özgür Gündem Gazetesi de çözüm süreci ile ilgili
başka bir habere yer vermiştir. Özgür Gündem Gazetesi gündemle ilgili
haberi 10 Haziran 2014 de yayınladığı tespit edilmiştir. Her iki gazetenin
haberlerine taşıdıkları başlıklar makro açıdan incelendiğinde söylemsel
benzerliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Her iki gazetenin de haberlerinde
haber girişi ve resim kullandığı tespit edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde benzerlik tespit edilmemiştir.
22. 30 Haziran 2014, tarihinde HDP Eşbaşkanlık görevini sürdüren Demirtaş’ın,
Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “HDP’nin köşk adayı
resmen Demirtaş” (HDP’nin Köşk Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22) başlığı
altında duyurmuştur. Sabah Gazetesi ayrıca gündemine “Çözüme iki yıllık
yol haritası” (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1), “İki yıl içinde silahlara
veda” (İki Yıl İçinde Silahlara Veda, 2014: 22) başlıkları altıda ki gelişmeleri
almıştır.

Özgür Gündem Gazetesi konuya haberlerinde yer vermemiştir.

Özgür Gündem Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel benzerlikler
tespit edilememiştir.
23. 2 Temmuz 2014, tarihinde KCK davasında tutuklu bulunanların serbest
bırakılması ile ilgili gelişme gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır. Bu haberin yerine Sabah Gazetesi “Silah Bırakma Kurulu
oluşturuluyor” başlıklı haber ile (Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor, 2014:
1) “Çözümde tarihi adım” başlıklı haberleri ele almıştır (Çözümde Tarihi
Adım, 2014: 24). Konu ile ilgili habere Özgür Gündem Gazetesinde ve Sabah
Gazetesinde yer verilmemiştir. Her iki gazetenin habere yer vermemesi
gündem ile ilgili söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
24. 10 Temmuz 2014 tarihinde çözüm sürecine yönelik usul ve esasların
düzenlendiği Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin
Güçlendirilmesine dair kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul
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edilerek yasalaşması gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Barış senedi meclisten geçti” (Barış
Senedi Meclisten Geçti, 2014: 1) “Sürece yasal zırh” (Sürece Yasal Zırh,
2014: 27) başlıkları altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
gelişmeye “Sürece şeffaflık Öcalan’a özgürlük” (Sürece Şeffaflık Öcalan’a
Özgürlük, 2014: 9) başlığı altında yer vermiştir. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, her iki gazetenin haberlerinde haber
girişi ve resim kullandığı tespit edilmiştir.
sunumunda Hükümetin hazırladığı
yasalaştığından bahsedilmektedir.

Her iki gazetenin ana olay

Çözüm Süreci

Yasa Tasarısının

Gazetelerin haberleri mikro ölçekte

incelendiğinde her iki gazetenin de haber başlıklarını kısa ve basit tuttuğu,
cümle yapısını etken kurduğu tespit edilmiştir. Her iki gazetenin haberleri
retorik açıdan benzerlikler içerdiği görülmüştür. “Barış senedi meclisten
geçti” başlıklı haber haber retoriği açısından değerlendirildiğinde TBMM
Genel Kurulundan geçen yasa, resmi kurum belgesi olarak sunulmuştur.
Haber gazetenin birinci sayfasından okuyucuya aktarılmıştır. “Sürece yasal
zırh” başlığı altında 27. sayfada haber detaylandırılmıştır (Sürece Yasal Zırh,
2014: 27). Haberde Meclis toplantısını gösteren bir resim karesi, ana resim
olarak kullanılmıştır (Şekil 2.16.a.). Bu resim karesinde yasanın yasallaşması
için oy kullanan milletvekillerinin

resmi görülmektedir. Haberin içeriği

dikkate alındığında tasarının yasalaşması için AKP, CHP ve HDP’nin olumlu
oy kullandığı görülmektedir. Bu yasa çalışmasına olumlu oy vermeyen MHP
grubunun aykırı tutumunu vurgulamak için ana resim içerisinde MHP Genel
Başkanın küçük bir remimi kullanılmıştır (Şekil 2.16.a.). “Sürece şeffaflık”
başlıklı haber haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük
alıntı yapılarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Haberde Çözüm Süreci Çerçeve
Yasası güvenilir rapor olarak gösterilmiştir. Haberde sayı kullanılarak haberin
vurgusu güçlendirilmiştir. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın ve Sırrı
Süreyya Önder’in açıklamaları da örtük alıntı yapılarak sunulmuştur.
TBMM’si Genel Kurulu kurum olarak gösterilerek habere ciddiyet
kazandırılmıştır. Haberin sunumunda çerçeve yasanın tam istenilen düzeyde
olmadığı belirtilse de çözüm sürecinin yasal bir zemine taşınmış olması
olumlu değerlendirilmiştir. Bu gelişme ile ilgili olarak kullanılan resimde
Meclis oturumunun uzaktan çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 5.16.).
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25. 11 Temmuz 2014, tarihinde Özel Yetkili Mahkemelerin kapanmasıyla
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen KCK ana davasında,
tutuklu 2 sanığın da tahliye edilmesi gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından
haber

yapılmamıştır.

Özgür

Gündem

Gazetesinde

de

habere

yer

verilmemiştir. Her iki gazetenin habere yer vermemiş olması söylemsel
benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
26. 5 Ağustos 2014, tarihinde HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris
Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet
Öcalan ile yaptıkları 20. görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmışlardır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 20. İmralı görüşmesi hakkında ki
gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi de gelişmeye yer vermemiştir. Her iki gazetenin habere yer
vermemiş olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
27. 8 Ağustos 2014 tarihinde; Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ortadoğu’da
yükselen IŞİD tehlikesine karşı Mahmur Kampı’nın boşaltılmasıyla birlikte
Türkiye’ye gelmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade etmiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi ve
Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Her iki gazetenin
habere yer vermemiş olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
28. 12 Ağustos 2014 tarihinde Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani,
Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği tebrik mesajı
çözüm süreci açısından gündeme etki eden gelişmelerden olmuştur (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi ve
Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Her iki gazetenin
habere yer vermemiş olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
29. 1 Eylül 2014’de 62. Hükümet programı gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Yeni Türkiye
manifestosu” (Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Sabah Gazetesi ayrıca “Paralelle mücadele, çözümde irade”
(Paralelle Mücadele Çözümde İrade, 2014: 21), “İmralı Kesin Ateşkes
Çağrısı yapacak” (İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı Yapacak,

2014: 21)

başlıkları altında iki habere de yer vermiştir. Özgür Gündem Gazetesi ise
haberi “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” (Yeni Türkiye’ye Kopya
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Başbakan, 2014: 7) başlığı altından yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, haberle ilgili her iki gazetenin
haberlerinde haber girişi ve resim kullandığı tespit edilmiştir. Gündemdeki
konu ile ilgili her iki gazetenin Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu haber kaynağı
olarak kullandığı tespit edilmiştir. Haberin ana olay sunumunda Başbakan
Davutoğlu’nun başkanlığında kurulan 62. Hükümet Programı haber olarak
yayınlanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde “Yeni
Türkiye manifestosu” haber başlığını Sabah Gazetesi kısa ve basit tutmuştur.
Bu cümlede “Yeni Türkiye manifestosu” kelime grubu kullanılmıştır. Özgür
Gündem Gazetesi “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” başlıklı haber başlığı
kısa ve basit tutulmuştur.
30. 9 Eylül 2014, tarihinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris
Baluken’den oluşan HDP heyetinin İmralı ziyareti gündeme etki etmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır. Konu Özgür Gündem Gazetesi tarafından
“Mazaret kalesine sığınmayın” (Mazaret Kalesine Sığınmayın, 2014: 1)
başlığı altında yayınlanmıştır. Sabah Gazetesi habere yer vermediğinden
söylemsel benzerlikler tespit edilememiştir.
31. 15 Eylül 2014, tarihinde Diyarbakır’da açılan Kürtçe eğitim kurumlarının
mevzuata uygun olmaması sebebiyle kapatılması gündemi etkilemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi Haberi “İzinsiz
Kürtçe okula mühür” (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24) başlığı altında
yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi 17 Eylül 2014 tarihinde “AKP’den
çözüme sabotaj; Kürtçe okullara mühür: Halk mühür tanımaz” (Halk Mühür
Tanımaz, 2014: 1) başlığı altında Kürtçe okullar ile ilgili gelişmeyi
okuyucusuna sunmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, haberle ilgili her iki gazetenin haberlerinde haber girişi
kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazete haberin ana sunumunda Kürtçe
eğitim veren okul açama girişimi ve müdahale haber olarak yayınlanmıştır.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin haber
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haberler edilgen cümle
yapısı ile yayınlanmıştır.
32. 15 Eylül 2014, tarihinde Başbakan Davutoğlu’nun, çözüm sürecine ilişkin
açıklamaları gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
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[04.05.2015]). Konu ile ilgili gelişmeyi Sabah Gazetesi yayınlamamıştır.
Özgür Gündem Gazetesi haberi “Çözüm zihne havale” (Çözüm Zihne
Havale, 2014: 1) başlığı ile okuyucusuna duyurmuştur. Sabah Gazetesi
habere yer vermediğinden söylemsel benzerlikler tespit edilememiştir.
33. 19 Eylül 2014, tarihinde IŞİD saldırılarından kaçarak Türkiye’ye sığınmak
isteyen Rojavalılara sınırın açılması ile ilgili gelişme gündeme taşınmıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi
“Paralel- PKK şer İttifakı” (Paralel PKK Şer İttifakı, 2014: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi habere yer vermemiştir. Özgür
Gündem Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel benzerlikler tespit
edilememiştir.
34. 22 Eylül 2014, tarihinde Öcalan’ın avukatı olan Mazlum Dinç aracılığı ile
Öcalan’ın: “Sadece Rojava halkı değil Kuzey ve tüm parçalardaki Kürt halkı
buna göre yaşamını şekillendirmelidir. Bütün Kürt halkını topyekûn bu
yüksek yoğunluklu savaşa karşı direnişe geçmeye çağırıyorum” açıklaması
gündeme yansımıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Konu
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberi “Topyekün direnişe!” (Topyekün Direnişe, 2014: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Sabah Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel
benzerlikler tespit edilememiştir.
35. 1 Ekim 2014, tarihinde HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya
Önder ve Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ile İdris Baluken’den oluşan
HDP heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitmesi
gündeme etki etmiştir. (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Konu
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Sabah Gazetesi bu haber
yerine “Dağdan dönüş için özel kurul geliyor” (Dağdan Dönüş İçin Özel
Kurul Geliyor, 2014: 28) başlığını gündeme taşımıştır. Özgür Gündem
Gazetesi habere yer vermemiştir. Her iki gazetenin gündeme etki eden ana
konuya

haberlerinde

yer

vermemesi

söylemsel

benzerlik

olarak

değerlendirilmiştir.
36. 1 Ekim 2014, tarihinde HDP, Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi kapsayan
tezkerede IŞİD ile PYD’nin eşitlendiği gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi Haberi “Tezkere çözümü
garantiye aldı” (Teskere Çözümü Garantiye Aldı, 2014:1) başlığı altında
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yayınlamıştır. 3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm
süreci ile ilişkili bir diğer başlık ise sayfa 22 de verilmiştir (Öcalan Çözümü
Kobani’ye Şartladı, 2014: 22). Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “İşgal
Tezkeresidir” (İşgal Teskeresidir, 2014: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki
gazetenin gündem ile ilgili yayınladığı haberler makro açıdan incelendiğinde
her iki gazetenin haberlerinde haber girişi ve fotoğraf kullandığı tespit
edilmiştir. Gündeme etki eden konu için her iki gazetenin ana olay
sunumunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç halinde, Irak ve Suriye’de
kullanılmasına yönelik teskere haber olarak yayınlanmıştır.
37. 2 Ekim 2014, tarihinde Çözüm Süreci Kurulu ve Kurumlar arası İzleme ve
Koordinasyon Komisyonu’na ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de
yayınlandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
konu ile ilgili gelişmeye haberlerinde yer vermemiştir. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “Eksik ve yetersiz adım” (Eksik ve Yetersiz Adım, 2014:
7) başlığı altında yayınlamıştır. 3 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili
gündem açısından önemli olan “Kobane düşerse süreç biter” başlıklı
gündeme etki eden bir konuyu Özgür Gündem Gazetesi diğer bir haber olarak
yayınlanmıştır (Kobane Düşerse Süreç Biter, 2014: 1). Sabah Gazetesi habere
yer vermediğinden söylemsel benzerlik tespiti yapılamamıştır.
38. 6-7 Ekim 2014, tarihinde HDP ve KCK’nın “Kobani için direniş’’ sloganıyla
Kürtlere sokağa çıkın çağrısı yaptığı gelişme gündemi etkilemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Kobani
provokasyonuna üç kurban” (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban, 2014: 18)
başlığı altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Kobane’de
katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” (Her Sokak Kobane,
2014: 1) başlığı altından kaleme almıştır. 9 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan
Sabah Gazetesinde “Dikkat Gizli eller devrede” başlığı ile yayınlanan haber,
özel haber olarak sunulmuştur (Dikkat Gizli Eller Devrede, 2014: 1). Her iki
gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,

her iki gazetenin

haber girişi ve fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir. Gazetelerin haberleri
mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah Gazetesinin

“Dikkat Gizli eller

devrede” başlıklı haberinde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle
fiile vurgu yapıldığı görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin “Kobane’de
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katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” başlıklı haberinde de
haber başlığı bileşik ve uzun tutulmuştur. Haberde ana aktör ‘halktır’. Etken
cümle yapısı ile haberin kaleme alındığı tespit edilmiştir. Haberin içeriğinin
ana aktör çerçevesinde şekillendirildiği tespit edilmiştir. her iki gazetenin
belirtilen başlıkları sentaks açısından benzerlik içermektedir.
39. 11 Ekim 2014, tarihinde Alman Devlet Televizyonu’na konuşan KCK
Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Kobani gösterilerinde Kürtlerin
ölmeye

devam

etmesi

durumunda

yeniden

silahlı

mücadeleye

başlayacaklarını belirtmesi gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

İlgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber

yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Kürt düşmanlığından
vazgeç!”

(Kürt

Düşmanlığından

Vazgeç,

2014:

1)

başlığı

altında

yayınlamıştır. Sabah Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel benzerlik
tespiti yapılamamıştır.
40. 19 Ekim 2014, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Akil İnsanlar
Heyeti ile Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde toplantı gerçekleştirmesi
gündemi etkileyen olaylar arasında yer aldı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Bu coğrafyanın en önemli projesi” (Bu
Coğrafyanın En Önemli Projesi, 2014: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür
Gündem Gazetesi ise haberi “İyi polis, kötü polis” (İyi Polis Kötü Polis,
2014: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki gazetenin haber söylemleri makro
açıdan incelendiğinde benzerlikler tespit edilmiştir. Her iki gazetede
haberlerinde haber girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Sabah Gazetesi Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nu haber kaynağı olarak kullanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi de Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı haber kaynağı olarak kullanmıştır. Her iki gazetenin haber kaynağı
olarak hükümet tarafını tercih etmesi benzerlik taşımaktadır. Her iki gazetede
ana olay sunumunda Akil İnsanlar Heyeti ile Dolmabahçe çalışma ofisinde
buluşan Başbakan Davutoğlu’nun gündem ile ilgili değerlendirmelerini haber
olarak yayınlamıştır. Her iki gazete arasında mikro ölçekte benzerlik tespit
edilememiştir.
41. 21 Ekim 2014, tarihinde Kandil’de KCK yetkilileriyle yeni yol haritası
hakkında görüşen HDP heyetinin İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmesi
gündemde yer bulmuştur (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
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Sabah Gazetesi haberi “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı” (İmralı:
Barış Sürecine Yönelik Umudum Arttı, 2014: 24) başlığı altından
yayınlamıştır. Sabah Gazetesi “Yol Haritasına 4 Şart” (Yol Haritasına 4 Şart,
2014: 24) başlığı altında süreç ile ilgili bir diğer habere de yer vermiştir.
Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “İlk adım Kobane” (İlk Adım Kobane,
2014: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki gazetenin haber başlıkları
incelendiğinde makro açıdan söylemsel benzerliklerin bulunduğu tespit
edilmiştir. Her iki gazete de haber girişi kullanılmıştır. Sabah Gazetesi HDP
Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile İstanbul
Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Abdullah Öcalan’ı gündemdeki konu
ile ilgili haber kaynağı olarak kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi de Kürt
Halk Önderi Abdullah Öcalan’ı haber kaynağı kullanmıştır. Her iki gazetede
haber kaynağı bakımından benzerlik göstermiştir.
42. 25 Ekim 2014, tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde
gezen sivil giyimli 3 askere silahlı saldırıda bulunulması ile ilgili gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
haberi “Kalleş pusuda üç şehit verdik” (Kalleş Pusuda Üç Şehit Verdik, 2014:
1) başlığı altından yayınlamıştır. Sabah Gazetesi “Sınırlarda büyük oyun”
(Sınırlarda Büyük Oyun, 2014: 1) başlığı altında süreç ile ilgili bir diğer
habere de yer vermiştir. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi gündemine
almamıştır. Sabah Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel benzerlik
tespiti yapılamamıştır.
43. 27 Ekim 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bülent
Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısını açıklaması gündemi etkilemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Süreci
bitiren biz olmayacağız” (Süreci Bitiren Biz Olmayacağız, 2014: 23) başlığı
altından yayınlamıştır. Sabah Gazetesi “Hain saldırının failleri yakalandı”
(Hain Saldırının Failleri Yakalandı, 2014: 23), “Terör örgütü yarım ton
amonyum nitrat çaldı” (Terör Örgütü Yarım Ton Amonyum Nitrat Çaldı,
2014: 23) başlıklarınıda manşetlerine taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberi “AKP bindiği dalı kesiyor” (AKP Bindiği Dalı Kesiyor, 2014: 1)
başlığı altından yayınlamıştır. Her iki gazetenin gündem ile ilgili yayınladığı
haberler makro açıdan söylemsel benzerlikler taşımaktadır. Sabah Gazetesi
yayınladığı “Süreci bitiren biz olmayacağız”, “Hain saldırının failleri
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yakalandı” başlıkları için haber girişi ve fotoğraf kullanılmıştır. Özgür
Gündem Gazetesinin yayınladığı “AKP bindiği dalı kesiyor” başlıklı haberi
içinde haber girişi ve fotoğraf kullanılmıştır.

“Süreci bitiren biz

olmayacağız” ve “AKP bindiği dalı kesiyor” başlıklı haberlerde Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç haber kaynağı olarak kullanılmıştır. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah Gazetesi “Hain saldırının
failleri yakalandı” başlıklı haberinde haber başlığını kısa ve basit tutmuştur.
Cümlenin öznesi olan ‘failler’ kelimesidir. Failler, ‘hain saldırı’ kelimesi ile
olumsuzlaştırıldığından cümlenin kuruluşunda edilgen yapının tercih edildiği
tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin “AKP bindiği dalı kesiyor”
başlıklı haberinde haber başlığı kısa ve basit cümleler ile kaleme alınarak
okuma kolaylığı sağlanmıştır. Haberin başlığında AKP olumsuzlaştırılarak
edilgen cümle yapısının kullanıldığı tespit edilmiştir. Her iki gazetenin
belirtilen başlıkları sentaks açısından benzerlikler içermektedir. Süreci bitiren
biz olmayacağız” başlıklı haberde düşünsel imalar söz konusudur. Bu
önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci
önermede siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın
ardından daha çok bilgi bulunmaktadır. “AKP bindiği dalı kesiyor” önermede
düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu
yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede siyasal ima ile ilişki
kurulmuştur.

İkinci

önermede

başlığın

ardından

daha

çok

bilgi

bulunmaktadır. Gazetelerin belirtilen başlıklarında yerel ve küresel tutarlılık
bakımından benzerlikler tespit edilmiştir.
44. 29 Ekim 2014, tarihinde Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler
Partisi, HDK ve DTK Kasım’da yapılacak Irak Şam İslam Devleti karşıtı
küresel eylem için sokağa çıkma çağrısında bulundu (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi yayınlamamıştır. Özgür
Gündem Gazetesi ise haberi “1 Kasım’a çağrı” (1 Kasım’a Çağrı, 2014: 1)
başlığı altında duyurmuştur. Sabah Gazetesi habere yer vermediğinden
söylemsel benzerlik tespiti yapılamamıştır.
45. 30 Ekim 2014, tarihinde Diyarbakır’da eşi ile birlikte semt pazarında alışveriş
yapan 24 yaşındaki Hava Astsubay Üstçavuş Necdet Aydoğdu, maskeli iki
kişinin silahlı saldırısına uğraması ile ilgili olay yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Kör nokta suikastı”
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(Kör Nokta Suikastı, 2014: 29) başlığı altında kaleme almıştır. Özgür
Gündem Gazetesi ise habere yer vermemiştir. Özgür Gündem Gazetesi
habere yer vermediğinden söylemsel benzerlik tespiti yapılamamıştır.
46. 9 Kasım 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Çözüm
Sürecinin devam edip etmediğine ilişkin soruları yanıtlayarak gündem
açısından önemli açıklamalarda bulunmuştur (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu habere yer vermemiştir. Sabah
Gazetesi bu haberin yerine “Çözüm için sürece format atılıyor” (Çözüm İçin
Sürece Format Atılıyor, 2014: 23) başlığını manşetlerine taşımıştır. Özgür
Gündem Gazetesi haberi “Dilleriyle zehir saçıyorlar” (Dilleri İle Zehir
Saçıyorlar, 2014: 7) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin
yayınladığı haberler makro açıdan incelendiğinde söylemsel açıdan
benzerliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Her iki gazetede haber kaynağı ve
fotoğraf kullanmıştır. Sabah Gazetesi Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı haber kaynağı olarak kullanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ı haber
kaynağı olarak kullanmıştır. Her iki gazetenin hükümet tarafını kaynak
kullanması benzerlik içermektedir. Gazeteler arasında mikro ölçekte
benzerlik yoktur.
47. 17 Kasım 2014, tarihinde 6-7 Ekim Olayları sebebiyle askıya alınan
görüşmeler, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken’den oluşan
HDP heyetinin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile bir araya gelmesiyle
yeniden başlaması gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Önce kamu düzeni ve tam
eylemsizlik” (Önce Kamu Düzeni Ve Tam Eylemsizlik, 2014: 1) başlığı
altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi

“Hükümet esasa

gelmeli” (Hükümet Esasa Gelmeli, 2014: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki
gazetenin haber söylemleri makro açıdan incelendiğinde benzerlikler tespit
edilmiştir. Her iki gazetenin de haber girişi ve fotoğraf kullandığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi Hükümet’in çözüm sürecinin ilerleyebilmesi için
ortaya koyduğu şartları aktarılarak süreç ile ilgili yeni bir bağlam ilişkisinin
kurulmaya çalışıldığı görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesi, haberinde
aktarılan görüşmenin tüm olumsuzlaştırılmaya rağmen çözüm sürecinde ki
taraflar arasında yakınlaşmaya yönelik bağlam ilişkisini göstermektedir. Her
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iki gazetenin sürece yönelik bağlam ilişkileri açısından benzerlikler taşıdığı
tespit edilmiştir. Her iki gazetenin haber kaynağı olarak Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ı kullandığı, ana olay sunumunda da Hükümet ile HDP
tarafının çözüm sürecinin yeni olgularını görüşmesi yayınlanmıştır. Her iki
gazete arasında mikro ölçekte benzerlik yoktur.
48. 18 Kasım 2014, tarihinde, Başbakan Davutoğlu’nun, KCK Eşbaşkanı Cemil
Bayık cevap vermesi gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi “İki yalanlama” (İki Yalanlama, 2014: 1)
başlığı altında haberi yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi habere
gündeminde yer vermemiştir. Özgür Gündem Gazetesi habere yer
vermediğinden söylemsel benzerlik tespiti yapılamamıştır.
49. 21 Kasım 2014 tarihinde Selahattin Demirtaş’ın CHP ile ilgili açıklamada
bulunması gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu gelişmeyi “Çözümde karşılıklı adımlar
hızlanacak” (Çözümde Karşılıklı Adımlar Hızlanacak,

2014: 24) başlığı

altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi habere “Hükümet herkesi
dinlemeli” (Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014: 7) başlığı altında yer
vermiştir. Her iki gazetenin haber söylemlerinde benzerlikler tespit edilmiştir.
Her iki gazetede haber girişi kullanmıştır. Her iki gazetede Selahattin
Demirtaş’ı kaynak kullandığı, ana olay sunumu olarak da Selahattin
Demirtaş’ın süreç ile ilgili önerilerini haber olarak yayınladığı tespit
edilmiştir. Her iki gazete arasında mikro ölçekte benzerlik yoktur.
50. 29 Kasım 2014, tarihinde Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’da CHP Bölge
Toplantısı’nda yaptığı konuşma gündemde yer bulmuştur (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). CHP Genel Başkanının Diyarbakır ziyareti
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. İlgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde de yer verilmemiştir. Her iki gazetenin habere yer
vermemiş olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
51. 30 Kasım 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan çözüm
sürecinin gidişatı ile ilgili açıklamaları gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi Başbakan Yardımcısı
Akdoğan’ın açıklamalarına yer vermemiştir. 1 Aralık 2014, tarihinde
yayınlanan Sabah Gazetesinde “Silahlara veda Nevruz’da” (Silahlara Veda
Nevruz’da, 2014: 1), “Türk-Kürt kardeş ayrımcılık kalleş” (Türk Kürt Kardeş
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Ayrımcılık Kalleş, 2014: 1), “Milliyetçiliği savunan ayrımcılık yapamaz”
(Milliyetçiliği Savunan Ayrımcılık Yapamaz, 2014: 18), “Silahlara veda
Baharda” (Silahlara Veda Baharda, 2014: 20) başlıkları altında çözüm süreci
ile ilgili haberler yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi de Akdoğan’ın
açıklamalarına haberlerinde yer vermeyerek “Öcalan’dan tarihi taslak” Ya
çözüm ya kaos!” (Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1) başlıklı haber başlığını tercih
etmiştir. Her iki gazetenin de gündeme etki eden ana konuya haberlerinde yer
vermemesi söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Türk-Kürt kardeş ayrımcılık kalleş”
başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu
başlıkta ana vurgu ‘Türk-Kürt kardeşliği’ dir. Haber etken cümle yapısı ile
yayınlanmıştır. “Öcalan’dan tarihi taslak” Ya çözüm ya kaos!” başlıklı
haberde haber başlığı bileşik ve uzun cümleler ile kaleme alınmıştır. Haberde
inisiyatifi elinde tutan taraf olarak Öcalan gösterilmektedir. Haber etken
cümle yapısı ile kurulmuştur. Her iki başlık arasında sentaks açısından
benzerlikler tespit edilmiştir.
52. 1 Aralık 2014, tarihinde Öcalan’ın hazırladığı, “Barış ve Demokratik Çözüm
Taslağı” olarak tarif edilen metin gündemde yer bulmuştur (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Kandil’de silah
bırakma zirvesi” (Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17)

başlığı

altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise konu ile alakalı “Taslak,
hükümet ve Kandil’e sunulacak” (Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak,
2014: 6) başlığını haberinde kullanmıştır. Her iki gazetenin haber söylemleri
makro açıdan incelendiğinde söylemsel benzerliklerin olduğu tespit
edilmiştir. Her iki gazete de haberler ile ilgili olarak haber girişi kullanmıştır.
Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak Sırrı Süreyya Önder’den yararlanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise HDP heyeti grup başkan vekili Pervin
Buldan’dan haber kaynağı olarak yararlanmıştır. Her iki gazetenin haber
kaynağı olarak Kürt tarafını tercih etmesi benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
Haberin ana olay sunumunda her iki gazetede silahların bırakılması yönünde
izlenecek görüşme süreci hakkında ki gelişmeleri haber olarak yayınlanmıştır.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, “Kandil’de silah bırakma
zirvesi” başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. ‘Silah bırakma’ kelimesi cümlede ki ana vurguyu içermektedir.
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Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu
yapıldığı görülmektedir.

“Taslak, hükümet ve Kandil’e sunulacak” başlıklı

haberde haber başlığı uzun ve bileşik tutulmuştur. Haberin ana vurgu ‘taslak’
sözcüğündedir.

Haber etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır. Her iki

gazetenin haberleri arasında sentaks açısından benzerlik bulunmaktadır. Her
iki gazetede sözcük seçiminde PKK/KCK yöneticilerini metafor kullanarak;
kandil kelimesi ile nitelendirmiştir.
53. 8 Aralık 2014, tarihinde İdris Baluken, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder
ve Hatip Dicle’den oluşan HDP heyetinin, Yalçın Akdoğan ile görüşmesi
çözüm süreci açısından önemli bir gelişme olarak gündemi etkilemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile ilgili
olarak “İmralı taslağına “öncelik” ayarı” (İmralı Taslağına Öncelik Ayarı,
2014: 20) başlığını kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise “Oyalanmaya
İzin vermeyeceğiz” (Oyalamaya İzin Vermeyiz, 2014: 9) başlığını haberlerine
yansıtmıştır. Her iki gazetenin haber söylemleri makro açıdan incelendiğinde
söylemsel benzerliklerin olduğu tespit edilmiştir. Her iki gazetede haber
sunumunda haber girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Her iki gazetede Yalçın
Akdoğan ve Sırrı Süreyya Önder’i haber kaynağı olarak kullanmıştır. Her iki
gazetede ana olay sunumunda Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile
İmralı heyetini oluşturan, HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, HDP
İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve DTP’den Hatip
Dicle’nin Abdullah Öcalan tarafından hazırlanan ‘müzakere taslağını’
değerlendirdiklerine yönelik haberi yayınlamıştır.

Gazetelerin haberleri

mikro ölçekte incelendiğinde, sentaks açısından benzerlikler tespit edilmiştir.
“İmralı taslağına ‘öncelik’ ayarı” başlıklı haberde, haber başlığı uzun ve
birleşik bir yapıda kurulmuştur. ‘Öncelik’ kelimesi cümlede ki ana vurguyu
içermektedir. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle
öncelik

kelimesi

ile

güçlendirilen

‘ayarı’

fiiline

vurgu

yapıldığı

görülmektedir. “Oyalanmaya izin vermeyeceğiz” başlıklı haberde, Haber
başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberde öne çıkan ana vurgu
‘vermeyeceğiz’ fiilindedir. Haber etken cümle yapısı ile kurulmuştur.
54. 9 Aralık 2014, tarihinde HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları
gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi bu gelişmeyi “Demirtaş’ın sokak çağrısına siyaset sert tepki
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gösterdi: Sokağa çağırmak kabul edilemez” (Sokağa Çağırmak Kabul
Edilemez, 2014: 23) başlığı altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
ise haberi “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye Dokunma!” (Demirtaş’a HDP’ye
Sokağa Dokunma, 2014: 1) başlığı altından sunmuştur. Her iki gazetenin
haber söylemleri makro açıdan incelendiğinde söylemsel benzerliklerin
olduğu tespit edilmiştir. Her iki gazetede haber sunumunda haber girişi ve
fotoğraf kullanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde,
sentaks açısından benzerlikler tespit edilmiştir. “Demirtaş’ın sokak çağrısına
siyaset sert tepki gösterdi: Sokağa çağırmak kabul edilemez” haber başlığı
uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haber edilgen cümle yapısı ile
beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
“Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye dokunma!” haber başlığı uzun ve bileşik
cümleler ile kurulmuştur. Haberde. Ana vurgu ‘dokunma’ fiili üzerinde
kurulmuştur.
55. 20 Aralık 2014, tarihinde KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları
çözüm süreci açısından öne çıkmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Cemil Bayık’ın silah bırakmak ölüm demektir açıklaması
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise
haberi “Bu son şans” (Bu Son Şans, 2014: 7) başlığı altında yayınlamıştır.
Sabah

Gazetesi

habere

yer

vermediğinden

söylemsel

benzerlik

değerlendirilmesi yapılamamıştır.
56. 22 Aralık 2014, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, özerklik tartışmaları
ile ilgili olarak çözüm sürecinin üniter devlet ilkesi ile yürütüldüğü
açıklaması öne çıkarılmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi konuyu “Olumlu bir atmosfer var” (Olumlu Bir Atmosfer
Var, 2014: 1), “Çözüm sürecinde atmosfer olumlu” (Çözüm Sürecinde
Atmosfer Olumlu, 2014: 22) başlıkları altında ele almıştır. Sabah Gazetesinde
süreçle ilgili “Silahsız Siyasetin ışıkları göründü” (Silahsız Siyasetin Işıkları
Göründü, 2014: 1) başlığı altında da haber yayınlanmıştır. Ahmet
Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil, açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir.

Özgür Gündem Gazetesi

habere yer vermediğinden benzerlik tespit edilememiştir.
57. 25 Aralık 2014, tarihinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder, DTK Eş
Başkanı Hatip Dicle ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana,
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Kandil’deki KCK yöneticileriyle çözüm sürecinde gelinen son durumu ele
aldıkları 11 saatlik görüşme gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile ilgili gelişmeyi “Çözüm
sürecinde rotayı millet çizer” (Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014:
26) başlığı altında yayınlamıştır. İmralı heyeti KCK ile görüştü, açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür
Gündem Gazetesinin habere yer vermemiş olması nedeni ile söylemsel
benzerlik tespiti yapılamamıştır.
58. 27 Aralık 2014, tarihinde Suriye’nin Kobani ve Irak’ın Şengal bölgesindeki
çatışmalarda öldürülen 4 YPG’linin cenazesi Habur’dan Cizre’ye getirilmesi
ve yaşanan olaylar gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi habere yer vermemiştir. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “Derin provokasyon” (Derin Provokasyon, 2014: 1)
başlığı altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin habere yer vermemiş olması
nedeni ile söylemsel benzerlik tespiti yapılamamıştır.
59. 28 Aralık 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Cizre’deki
PKK-Hüda-Par çatışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada çözüm sürecinin
provoke edilmek istendiği haberlere taşınmıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi yaşanan olaylar ile ilgili olarak
“Karanlık ele dikkat” (Karanlık Ele Dikkat, 2014: 1) başlığını kullanmıştır.
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak istiyor
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir.
Özgür Gündem Gazetesinin habere yer vermemiş olması nedeni ile söylemsel
benzerlik tespiti yapılamamıştır.
60. 28 Aralık 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu Cizre’de yaşanan
çatışmalarla ilgili açıklamaları gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

Sabah Gazetesi açıklama ile ilgili olarak

“Paralelcilerin Cizre Fitnesi” (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1) başlığını
kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Provokatörleri bulmak senin
işin”

(Provokatörleri

Bulmak

Senin

İşin,

2014:6)

başlığı

altında

yayınlanmıştır. Her iki gazetenin söylemleri makro açıdan incelendiğinde
benzerlikler tespit edilmiştir. Her iki gazetede haberlerinde haber girişi ve
fotoğraf kullanmıştır. Her iki gazetede Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu
kaynak olarak kullanmıştır. Her iki gazetede ana olay haber söyleminde
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Başbakan Davutoğlu’nun Cizre’de yaşanan olaylar ile Paralel Yapı arasında
kurduğu ilişki yayınlanmıştır.

Gazetelerin haberleri mikro ölçekte

incelendiğinde Sabah Gazetesi “Paralelcilerin Cizre Fitnesi” haber başlığını
kısa ve basit tutmuştur. Cümlenin öznesi “Paralelciler” kelimesi olarak
kullanılmıştır.

Haberin

içeriğinde

ve

haber

başlığında

özne

olumsuzlaştırılmıştır. Gazete haberi edilgen yapıda kurmayı tercih etmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi “Provokatörleri bulmak senin işin” haber başlığını
kısa ve basit cümlelerden kurmuştur. Haberde ana vurgu ‘bulmak’ fiiline
yapılmıştır. Her iki gazetenin haberleri arasında sentaks açısından benzerlik
vardır.
Çözüm süreci açısından 2015 yılı içerisinde gündeme etki eden haberler arasında
ki söylemsel benzerlikler:
1. 8 Ocak 2015, tarihinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın,
Abdullah Öcalan’ın serbest kalacağı yönündeki açıklamaları gündeme
etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Açılama
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Selahattin Demirtaş’ın
Öcalan’ın af talebi yok açıklamasına Özgür Gündem Gazetesi de değer
vermemiştir. Her iki gazetenin habere yer vermemesi söylemsel benzerlik
olarak değerlendirilmiştir.
2. 14 Ocak 2015, tarihinde Cizre’nin Yafes Mahallesi'nde güvenlik güçleri
ile YDG-H’liler arasında ki çatışma gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi olayı “Cizre’de İzinsiz
gösteri: 1 ölü” (Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22) başlığı altında
vermiştir. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Barışa kurşun” (Barışa
Kurşun, 2015: 1) başlığı altından duyurmuştur. Her iki gazetenin haberleri
makro açıdan incelendiğinde benzerlikler tespit edilmiştir. Her iki gazete
de haber girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Her iki gazete de DTP Eşbaşkanı
Hatip Dicle’yi haber kaynağı kullanmıştır. Her iki gazete de ana olay
sunumunda Cizir’de meydana gelen olaylarda polisin açtığı ateş
sonucunda ölen 12 yaşında ki Nihat Kazanhan hakkında haber
yayınlamıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki
gazetenin haberleri arasında yerel ve küresel tutarlılık açısından
benzerlikler tespit edilmiştir. “Cizre’de İzinsiz gösteri” önerme toplumun
sosyal ve ortak bilgilerine dayanan kavramlardır. Haber girişinde
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belirtilen ikinci önerme ile birinci önerme arasında sebep ve durum
ilişkisi kurulmuştur. Birinci önermede okuyucuya küresel tutarlılık
sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki ile de yerel tutarlılık
okuyucuya sunulmuştur. “Barışa kurşun” önermesi toplumun sosyal ve
ortak bilgilerine dayanan kavramlardır. Haber girişinde belirtilen ikinci
önermede arasında sebep ve durum ilişkisi kurulmuştur. Birinci önermede
okuyucuya küresel tutarlılık sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki
ile de yerel tutarlılık okuyucuya sunulmuştur.
3. 15 Ocak 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP
Grup Başkanvekili İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya
Önder ile bir araya gelmesi gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Bu gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Akdoğan’dan katliam
tehdidi”

(Akdoğan’dan

Katliam

Tehdidi,

2015:

1)

başlığı

ile

yayınlamıştır. Sabah Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel
benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
4. 23 Ocak 2015, tarihinde Kandil’deki KCK yönetimi ile görüşmeler yapan
HDP heyetinin yaptığı açıklama gündeme yansımıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Görüşme Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Müzakereye ciddi
yaklaş, süreci hızlandır” (Müzakereye Ciddi Yaklaş Süreci Hızlandır,
2015: 9) başlığı altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesi habere yer
vermediğinden söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
5. 9 Şubat 2015, tarihinde Kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde

Değişiklik

Yapılmasına

Dair

Kanun

Tasarısı'nın

TBMM’de görüşülmesi ikinci kez ertelendi (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

Konu Sabah Gazetesi tarafından haber

yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Polis yasası bugün
görüşülmeyecek” (Polis Yasası Bugün Görüşülmeyecek 2015: 7) başlığı
altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesi habere yer vermediğinden
söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
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6. 10 Şubat 2015 tarihinde Başbakan Davutoğlu Ak Parti Grup
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada çözüm süreci konusunda tüm engellere
rağmen iyi bir noktaya gelindiğini açıkladı

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haber başlığında “Çözüm
sürecinde yakında güzel şeyler olacak” (Çözüm Sürecinde Yakında Güzel
Şeyler Olacak, 2015: 21) açıklamasını kullanılmıştır.

Başbakan

Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür
Gündem Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel benzerlik
incelemesi yapılamamıştır.
7. 11 Şubat 2015, tarihinde HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve
İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile görüştü (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Konu ile ilgili Sabah Gazetesi “Tarih’i çağrı Nevruz’da” (Tarihi Çağrı
Nevruz’da,

2015: 22) başlığını kullanmıştır. İlgili gelişmeye Özgür

Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesi habere
yer vermediğinden söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
8. 13 Şubat 2015, tarihinde HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş açıklaması
gündemi etkilemiştir

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

Ayni tarihte Kandil’deki KCK yönetimiyle görüşen HDP heyetinin
yaptığı yazılı açıklama gündemi etkileyen diğer bir gelişme olmuştur
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

Sabah Gazetesi bu

gelişmeler için “Çözümde tarihi viraj: Silahlar susuyor”

(Silahlar

Susuyor, 2015: 28) başlığını kullanmıştır. İlgili gelişmeleri Özgür
Gündem

Gazetesi

“Otoriteleşme,

demokratikleş!”

(Otoriteleşme

Demokratikleş, 2015: 1) başlığı altında duyurmuştur. Her iki gazetenin
haberi makro açıdan incelendiğinde söylemsel benzerlikler tespit
edilmiştir. Her iki gazetenin de haber girişi kullandığı görülmüştür. Her
iki gazete arsında mikro ölçekte benzerlik tespit edilememiştir.
9. 17 Şubat 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu Çözüm Süreci’yle
ilgili “Çözüm süreci kritik bir aşamada. Herkesin bugün daha fazla
dikkatli olması lazım” açıklaması gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

Açıklama Sabah Gazetesi ve Özgür

Gündem Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Her iki gazetenin
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habere

yer

vermemiş

olması

söylemsel

benzerlik

olarak

değerlendirilmiştir.
10. 17 Şubat 2015,

tarihinde Selahattin Demirtaş, HDP Meclis Grubu

toplantısında açıklamada bulunmuştur (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Açıklama Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır. Her iki gazetenin habere yer vermemiş
olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
11. 23 Şubat 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü
Bülent Arınç’ın açıklamaları gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi açıklamayı “Düşmanlığımızdan
Korkun”

(Düşmanlığımızdan

duyurmuştur.

İlgili

gelişmeye

Korkun,
Özgür

2015:

20)

Gündem

başlığı

altında

Gazetesinde

yer

verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesi habere yer vermediğinden
söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
12. 28 Şubat 2015, tarihinde Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrının ardından
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın konuşması gündemi
etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

Sabah

Gazetesi haberi “Çözüm süreci toplantısında PKK’ya tarihi çağrı çıktı:
Silah bırak, şimdi barış zamanı” (Barışı Hep Birlikte Çok İstiyoruz 2015:
22) başlığı altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “10
madde konsensüs olursa çağrı yapılır” (10 Madde Konsensüs Olursa
Çağrı Yapılır, 2015: 1) başlığı altından sunmuştur. Her iki gazetenin
haberleri makro açıdan incelendiğinde söylemsel benzerlikler tespit
edilmiştir. Her iki gazetenin de haber girişi ve fotoğraf kullandığı
görülmüştür. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş her iki gazete tarafından
haber kaynağı kullanılmıştır. Her iki gazete de ana olay sunumunda
Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarına yer vermiştir. Gazetelerin haberleri
mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazete arasında sentaks açısından
benzerlikler tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haber başlığını uzun ve
birleşik bir yapıda kurmuştur. Bu cümlede ana olay; PKK’ya tarihi çağrı
yapılmasıdır. Haber etken cümle yapısı ile yayınlanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi haber başlığında ana vurgu ‘çağrı (yapılır)’ fiilindedir. Haber
başlığı uzun ve bileşik cümleler ile kaleme alınmıştır.
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13. 28 Şubat 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, Öcalan’ın silah
bırakma çağrısı hakkında açıklamalarına yer verilmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Şiddetin dili son
bulacak” (Şiddetin Dili Son Bulacak,

2015: 24) başlığı altından

yayınlamıştır.

Gündem

İlgili

gelişmeye

Özgür

Gazetesinde

yer

verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesi habere yer vermediğinden
söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
14. 1 Mart 2015, tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie
Harf’in açıklamaları gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişmeye Sabah Gazetesi ve Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Her iki gazetenin habere yer
vermemiş olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
15. 1 Mart 2015 tarihinde KCK Eşbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama
gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi haberi “Kandil: Tarihi çağrı” (Kandil Tarihi Çağrı, 2015:
22) başlığı altında duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Tarihi
fırsatı kaçırma” (Tarihi Fırsatı Kaçırma, 2015: 1) başlığı ile yansıtmıştır.
Her iki gazetenin haberleri makro açıdan incelendiğinde söylemsel
benzerlikler tespit edilmiştir. Her iki gazetenin de haber girişi kullandığı
görülmüştür. Her iki gazete KCK’yı haber kaynağı olarak kullanmıştır.
Her iki gazete de ana olay sunumunda İmralı heyeti ile görüşen KCK’nın
çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın, Hükümete sunduğu 10
maddelik yol haritasını değerlendirdikleri habere yer verilmiştir. Haberler
mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin başlıklarının sentaks
açısından benzerlikler içerdiği tespit edilmiştir. Her iki gazete de haber
başlığını kısa ve basit tutmuştur. Her iki gazete sözcük seçiminde
PKK/KCK’yı metafor kullanarak Kandil olarak isimlendirmiştir.
16. 11 Mart 2015 tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan süreçle
ilgili yaptığı açıklamada Nevruz bir dönüm noktası açıklamasında
bulunmuştur (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetesi açıklamaya yer vermemiştir. Her iki
gazetenin habere yer vermemiş olması söylemsel benzerlik olarak
değerlendirilmiştir.
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17. 11 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Öcalan’ın silah
bırakma çağrısı ile ilgili konuşması gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Kapıda nöbet
tutan hocalar gördük” (Kapıda Nöbet Tutan Hocalar Gördük, 2015: 22)
başlığı

altından

yayınlamıştır.

İlgili

gelişmeye

Özgür

Gündem

Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesi habere yer
vermediğinden söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
18. 17 Mart 2015, tarihinde HDP, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşerek,
Öcalan’ın Nevruz’da okuyacağı mesajı teslim aldı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Her iki gazetenin habere yer
vermemiş olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
19. 18 Mart 2015 tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İzleme
Heyeti ile alakalı açıklaması gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Çözüm için izleme
heyeti” (Çözüm İçin İzleme Heyeti, 2015: 28) başlığı altında kaleme
almıştır. Özgür Gündem Gazetesi haber ile ilgili olarak “Yalçın Akdoğan
sınır tanımıyor” (Yalçın Akdoğan Sınır Tanımıyor, 2015:8) başlığını
kullanmıştır. Her iki gazetenin haberleri makro açıdan incelendiğinde
söylemsel benzerlikler tespit edilmiştir. Her iki gazetenin de haber girişi
kullandığı görülmüştür. Sabah Gazetesi haberi, her iki tarafın açıklamaları
ile birlikte vererek taraflar arasında bağlam ilişkisi kurmuştur. Özgür
Gündem Gazetesi de süreç ile Hükümet arasında ki bağlam ilişkisini
ortaya koymaktadır. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan haber kaynağı
olarak kullanılmıştır. Her iki gazete de ana olay sunumunda İzleme
heyetinin oluşturulması ile ilgili HDP’li Pervin Buldan İle Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın görüşmesini haber olarak yayınlanmıştır.
Her iki gazete arasında mikro anlamda benzerlik tespit edilememiştir.
20. 20 Mart 2015, tarihinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,
Diyarbakır’daki

Nevruz

kutlamalarında okunacak olan Öcalan’ın

mektubuna ilişkin açıklamalarda bulundu (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Konu Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem
Gazetesinde haber yapılmamıştır. Her iki gazetenin habere yer vermemiş
olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
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21. 21 Mart 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm sürecinin
mutlaka başarıya ulaşacağını ifade etti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haber ile ilgili olarak “Gençleri değil
silahları gömelim” (Gençleri Değil Silahları Gömelim a, 2015; 24)
başlığını kullanmıştır. İlgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesi habere yer vermediğinden
söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
22. 21 Mart 2015, tarihinde Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında,
Öcalan’ın mesajı HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından
Kürtçe, Sırrı Süreyya Önder tarafından ise Türkçe olarak okundu (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi
“Nevruzda barış ateşi yükseldi” (Nevruz’da Barış Ateşi Yükseldi, 2015:
20) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi
“Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda dünya halkları ve devletlerine
tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” (Demokrasi Zamanı, 2015: 1) başlığı
altından yayınlamıştır. Her iki gazetenin haberleri makro açıdan
incelendiğinde söylemsel benzerlikler tespit edilmiştir. Her iki gazetenin
de haber girişi kullandığı görülmüştür. Her iki gazete de haber kaynağı
olarak Abdullah Öcalan ve Sırrı Süreyya Önder’den yararlanmıştır. Ana
olay sunumunda Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci açısından bir dönüm
noktası olabilecek 2015 Newruz açıklamasına yer verilmiştir. Gazetelerin
haberleri mikro anlamda incelendiğinde her iki gazete de haber başlığını
uzun ve bileşik cümleler ile kurmuştur. Haber etken cümle yapısı ile
kaleme alınmıştır.
23. 21 Mart 2015, tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevruz
mesajı yayınladı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi haberi “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” (Çözüm Süreci
Tüm Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1) başlığı altında yayınlamıştır. İlgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür Gündem
Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel benzerlik incelemesi
yapılamamıştır.
24. 23 Mart 2015, tarihinde Genelkurmay Başkanlığı, Abdullah Öcalan’ın
Nevruz mesajında dile getirdiği “Eşme Ruhu” açıklamasına yönelik
açıklama yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
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Gazetesi haberi “TSK: Asla muhatap almayacağız” (TSK Asla Muhatap
Almayacağız, 2015: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” (Ruh Genelkurmayı
Rahatsız Etti, 2015: 8) başlığı altından yayınlamıştır. Her iki gazetenin
haber söylemleri makro açıdan incelendiğinde benzerlikler tespit
edilmiştir. Her iki gazetenin de haber girişi kullandığı ve fotoğraf
kullanmadığı tespit edilmiştir. Genel Kurmay Başkanlığı her iki gazete
tarafından haber kaynağı olarak kullanılmıştır. Haberin ana olay
sunumunda TSK’nın, ‘Eşme Ruhu’ açıklaması ile ilgili duyduğu
rahatsızlık haber olarak yayınlanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro
anlamda incelendiğinde her iki gazetenin sentaks açısından benzerlikler
taşıdığı tespit edilmiştir. Her iki gazetede haber başlığını kısa ve basit
tutmuştur. Haberlerin edilgen cümle yapısı ile kaleme alındığı
değerlendirilmektedir.
25. 27 Mart 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan,
açıklamalarda bulundu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi haberi “Akdoğan: Erdoğan sürecin orkesta şefi”
(Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28) başlığı altında
kaleme almıştır. İlgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesi habere yer vermediğinden
söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
26. 10 Nisan 2015, tarihinde HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder
açıklama yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Açıklama
Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetesinde haber yapılmamıştır. Her
iki gazetenin habere yer vermemiş olması söylemsel benzerlik olarak
değerlendirilmiştir.
27. 11 Nisan 2015, tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesi kırsalında çatışma
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi haberi “HDP için oy isteyip Askere saldırdılar” (HDP İçin Oy
İsteyip Askere Saldırdılar, 2015: 1) başlığı altında kaleme almıştır. Özgür
Gündem Gazetesi olay ile ilgili “AKP’den kanlı provokasyon” (AKP’den
Kanlı Provokasyon, 2015: 1) başlığını kullanmıştır. Her iki gazetenin
haber söylemleri makro açıdan incelendiğinde benzerlikler tespit
edilmiştir. Her iki gazetenin de haber girişi ve fotoğraf kullandığı tespit
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edilmiştir. Her iki gazete arasında mikro anlamda benzerlik tespit
edilememiştir.
28. 12 Nisan 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu açıklama yaptı
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi
“Hedefleri sandık” (Hedefleri Sandık, 2015: 1), “Sürece Pusu” (Sürece
Pusu, 2015: 24) başlıkları altında duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi
habere

yer

vermemiştir.

Özgür

Gündem

Gazetesi

habere

yer

vermediğinden söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
29. 21 Nisan 2015, tarihinde AK Parti tarafından seçim beyannamesi
açıklandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
haberi “Özgürlüğün güvencesi yeni anayasa olacak” (Özgürlüğün
Güvencesi Yeni Anayasa Olacak, 2015: 26) başlığı altından yayınladı.
Özgür Gündem Gazetesi habere “MGK’dan alıntı gibi bölüm” (MGK’den
Alıntı Gibi Bölüm, 2015: 7) başlığı altında yer vermiştir. Her iki
gazetenin haber söylemleri makro açıdan incelendiğinde benzerlikler
tespit edilmiştir. Her iki gazetenin de haber girişi ve fotoğraf kullandığı
görülmüştür. Her iki gazetede Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu haber
kaynağı kullanmıştır. Her iki gazete de Ak Partinin seçim beyannamesinin
açıklanmasını haber olarak yayınlamıştır.
30. 22 Nisan 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan
açıklamalarda bulundu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi haberi “Gizli gündemleri kantonlar üretmek” (Gizli
Gündemleri Kantonlar Üretmek, 2015: 30) başlığı altından yayınladı.
İlgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür
Gündem Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel benzerlik
incelemesi yapılamamıştır.
31. 26 Nisan 2015, tarihinde HDP Grup Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi
İdris Baluken çözüm süreci konusunda somut adım atılmasının zamanının
geldiğini belirtti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Gelişme
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberi “AKP’nin seçimi savaş” (AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1) başlığı
altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesi habere yer vermediğinden
söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
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32. 2 Mayıs 2015, tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gelinen noktada
PKK’nın silah bırakması gerektiğini vurguladı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Cumhurbaşkanı
Erdoğan,

Batman

ve

Diyarbakır’da

tarihi

mesajlar

verdi:

“Bölemeyecekler ayıramayacaklar” (Bölemeyecekler Ayıramayacaklar,
2015: 1) başlığı altında kaleme almıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi
“Erdoğan düştü düşecek” (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1) başlığı
altında kaleme almıştır. Her iki gazetenin haber söylemleri makro açıdan
incelendiğinde benzerlikler tespit edilmiştir. Her iki gazetenin de haber
girişi ve fotoğraf kullandığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
haber kaynağı kullandığı görülmüştür. Haberlerin ana olay sunumunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır. Her
iki gazete arasında mikro anlamda benzerlik yoktur.
33. 17 Mayıs 2015, tarihinde KCK Yürütme Konseyi açıklama yaptı (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). KCK’dan çözüm süreci
açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.

Özgür

Gündem Gazetesi haberi “AKP cenaze istiyor” (AKP Cenaze İstiyor,
2015: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesi habere yer
vermediğinden söylemsel benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
34. 18 Mayıs 2015, tarihinde HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris
Baluken, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle ve Özgür Kadın Kongresi’nden
Ceylan Bağrıyanık’tan oluşan heyet KCK yetkilileri ile İzleme Heyeti ve
Öcalan’ın silah bırakma çağrısı konularını değerlendirdi (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). HDP Heyetinin Kandile gitmesi Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi
“Süreç tecrit altında” (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Sabah Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel
benzerlik incelemesi yapılamamıştır.
35. 27 Mayıs 2015, tarihinde KCK’nın yürütme komitesi üyesi Murat
Karayılan açıklama yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
KCK: Korucuları artık hedef almayacağız açıklaması Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Ya barış,
ya savaş” (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1) başlığı ile yayınlamıştır. Sabah
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Gazetesi habere yer vermediğinden söylemsel benzerlik incelemesi
yapılamamıştır.
36. 31 Mayıs 2015 tarihinde Başbakan Davutoğlu açıklama yaptı (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “KandilParalel Pazarlığı var” (Kandil Paralel Pazarlığı Var, 2015: 1) başlığı
altında kaleme almıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Kimin gözden
geçireceği belli olmaz” (Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015:
11) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemleri
makro açıdan incelendiğinde benzerlikler tespit edilmiştir. Her iki
gazetenin de haber girişi ve fotoğraf kullandığı görülmüştür. Başbakan
Ahmet Davutoğlu her iki gazete tarafından haber kaynağı kullanılmıştır.
Haberler mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazete de sözcük seçiminde
PKK/KCK’ya metafor kullanarak; Kandil demiştir.
37. 1 Haziran 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan HDP’nin
barajı

geçmemesi

halinde

çözüm

sürecinin

devam

etmeyeceği

konusundaki spekülasyonlara yönelik açıklamalarda bulundu (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Başbakan Yardımcısı yalçın
Akdoğan’ın açıklaması ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesi ve Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Her iki gazetenin habere yer
vermemiş olması söylemsel benzerlik olarak değerlendirilmiştir.
5.3. Özgür Gündem İle Sabah Gazeteleri Arasındaki Söylemsel Farklılıklar
Sabah Gazetesinde ve Özgür Gündem Gazetesinde; Türkiye ve PKK arasında
yürütülen terör müzakerelerinin sık sık haberlere yansıtıldığı görülmüştür. Haber
başlıkları incelendiğinde, gazetenin müzakere sürecine yönelik haber başlıklarının
sürece etki eden gelişmeler arasından seçilerek yayınlandığı tespit edilmiştir. Her iki
gazetenin de haber seçimleri arasında söylem dili açısından birtakım farkların
bulunduğu tespit edilmiştir. Seçilen haberlerin gündemde ki önemine göre haberlere
yansıtılmasında ki söylemsel farklılıklar bulunmaktadır.
Çözüm süreci açısından 2013 yılı içerisinde gündeme etki eden haberler arasında
ki söylemsel farklılıklar
1. 3 Ocak 2013 tarihinde, ilk İmralı ziyareti gündemde yer almıştır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
haberi “İmralı’da Üç Ziyaretçi” (İmralı’da Üç ziyaretçi, 2013: 1) başlığı
altında,

Özgür Gündem Gazetesi; “Kürt Siyasetçiler Öcalan’la görüştü”
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(Kürt Siyasetçiler Öcalan’la Görüştü, 2013: 1) başlığı altında haberlerine
taşımıştır. Haber söylemleri makro açıdan incelendiğinde, haberlerde
kurdukları bağlam ilişkilerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi,
haber Mit Müsteşarlığı ve İmralı arasında ki bağlam ilişkisine yer vermiştir.
Özgür Gündem Gazetesi haberinde ise çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah
Öcalan ve süreç arasında bir bağlam ilişkisi kurmuştur. Gazetelerin haber
kaynaklarında da farklılıklar bulunmaktadır. Sabah Gazetesi haber kaynağı
olarak Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan’ı kullanmıştır, Özgür Gündem
Gazetesi ise DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP Milletvekili Ayla Akat’ın
açıklamalarını haber kaynağı olarak değerlendirmiştir. Gazetelerin söylemleri
arsında mikro açıdan farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi başlığını
kısa ve basit tutmuştur. Özgür Gündem Gazetesi haber başlığını uzun ve
bileşik tutulmuştur. Sabah Gazetesinin sözcük seçiminde, İmralı; sözcüğü ile
Abdullah Öcalan arasında metafor ilişkisi kurulmuştur. Haberin içeriğinde,
PKK’dan; örgüt diye bahsedilmiştir. PKK’ya ait unsurlardan; güç diye
bahsedilerek, PKK’nın silahlı kanadı yumuşatılmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi, BDP ve DTK çatısı altında siyaset yapan siyasetçileri; Kürt
siyasetçiler diye ifade etmiştir. Abdullah Öcalan; PKK Lideri olarak
tanımlanmıştır. Her iki gazetenin retorik incelemesinde de farklılık
bulunmuştur. Sabah Gazetesi doğrudan alıntıya yer verirken Özgür Gündem
Gazetesi dolaylı alıntıya yer vermiştir. Sabah Gazetesi resmi ve güvenilir
kurum olan MİT’ten yararlanmıştır, ayrıca gazete haberinde sayısal verileri
kullanmıştır. Gazetenin haberin retoriğini güçlendirmek açısından kullanılan
fotoğraflarda Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, BDP’li Ayla Akad ve bir
Avukat, Abdullah Öcalan’la Yaklaşık beş saat görüştü ifadesi ile birlikte
sunulduğu tespit edilmiştir (Şekil

1.1.). Haberde devleti temsilen Mit

Müsteşarı Hakan Fidan’ın 5. Büyükelçiler Toplantısında çekilmiş bir resmide
gösterilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi, Abdullah Öcalan’ın gençlik
yıllarından kalma bir resmi haberle birlikte kullanılarak Abdullah Öcalan’ın
kişiliğine vurgu yapmıştır (Şekil 4.2.). Her iki gazetede kullanılan önermeler
yerel

ve

küresel

tutarlık

bağlamında

değerlendirildiğinde

farklılık

taşımaktadırlar. Sabah Gazetesinin önermeleri spesifik önermelerdir, başlığın
ardından daha çok bilgi taşımaktadırlar. Özgür Gündem Gazetesinde haber
başlığında belirtilen önermede, açıklamada bulunularak küresel tutarlılık
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metne yansıtılmıştır ayrıca birinci önerme ile sebep-sonuç ilişkisi kurarak
yerel tutarlılığı metne yansıtmıştır.
2. 10 Ocak 2013 tarihinde, Paris’te Sakine Cansız ile Fidan Doğan ve Leyla
Söylemez’in öldürülmesi haber başlıklarında yer almıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Sabotaj Gibi Üç
Derin İnfaz” (Sabotaj Gibi Üç Derin İnfaz, 2013: 1), Özgür Gündem
Gazetesi; “Çözüme Suikast” (Çözüme Suikast, 2013: 1) başlığı altında
haberlerine

taşımıştır.

Gazetelerin

haber

söylemleri

makro

açıdan

incelendiğinde, haber kaynakları arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi, Fransız Polis Teşkilatının açıklamalarını ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise
KCK’nın açıklamalarından yararlanmıştır. Her iki gazetenin söylemleri
arasında mikro açıdan farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haber
başlığını uzun ve birleşik bir yapıda kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi
haberi kısa ve basit bir cümle yapısında yayınlamıştır. Haberin sunumunda ki
bu değişiklik sentaks açısından farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah
Gazetesinin sözcük seçiminde, sabotaj kelimesi ile sürece yönelik bir örtülü
saldırının yapıldığı ima edilmektedir. Derin infaz kelimeleri ile yaşanan
ölümlerin ardında süreci baltalamak isteyen karanlık güçlerin olduğuna dair
bir algı yaratılmıştır. PKK sıfatlandırılmadan kullanılarak taşıdığı anlam
daraltılmıştır. Öldürülen kandınlar; militan sözcüğü ile ifade edilmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi sözcük seçiminde, suikastın Kürt halkına yapıldığı
ifadelerini

kullanmıştır.

Sakine

Cansız;

PKK

kurucusu

olarak

nitelendirilmiştir. Çözüm süreci; Kürt sorunu olarak isimlendirilmiştir. Türk
hükümeti ile ilgili olarak metafor kullanılarak Hükümet; Ankara olarak
anılmıştır, Abdullah Öcalan; PKK Lideri olarak tanımlanmıştır. Her iki
gazete retorik açıdan incelendiğinde farklılıklar görülmüştür. Sabah Gazetesi
haberinde doğrudan alıntı yaparken Özgür Gündem Gazetesi dolaylı alıntı
yapmıştır. Sabah Gazetesinde haber ile birlikte kullanılan resimde basın
ordusunun görüntü almaya çalıştığı bir resim karesi seçilmiştir (Şekil 1.2.).
Ölen kişilerden birinin ambulansa yerleştirildi görülmektedir. Ambulans ile
basın mensupları arasında, Fransız polisin aldığı tedbir dikkat çekmektedir.
Özgür Gündem Gazetesinin kullandığı resimde saldırıda ölen üç kadının
resimleri habere ek olarak yayınlanmıştır (Şekil 4.3.). Resimlerin bu şekilde
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yayınlanması öldürülen kişilerin kimliklerine vurgu yapmaktadır. Her iki
gazetede kullanılan önermeler yerel ve küresel tutarlık bağlamında
değerlendirildiğinde

farklılık

taşımaktadırlar.

Sabah

Gazetesinin

önermelerinde okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi
söz konusudur. Özgür Gündem Gazetesinin önermeleri toplumun sosyal ve
ortak bilgilerine dayanan kavramlardır. Gazete İkinci önerme ile birinci
önerme arasında sebep ve durum ilişkisi kurmuştur. Birinci önermede
okuyucuya küresel tutarlılık sunulmuştur. İkinci önermede kurulan ilişki ile
de yerel tutarlılık okuyucuya sunulmuştur.
3. 17 Ocak 2013 tarihinde, Paris’te öldürülen PKK’lıların Diyarbakır da
defnedilmesi gündemde yer almıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi; “Hepimiz Barışız” (Hepimiz Barışız,
2013: 1), Özgür Gündem Gazetesi; “Güneşe uğurluyoruz” (Güneşe
Uğurluyoruz, 2013: 1) başlığı altında haberlerine taşımıştır. Gazetelerin haber
söylemleri açısından makro bağlamda farklılık tespit edilmemiştir. Her iki
gazetenin söylemleri mikro açıdan incelendiğinde farklılıklar tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi sözcük seçiminde barış kelimesine çözüm süreci ile ilgili
yaşanan gelişmelerin anlamını yüklemiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde Sakine Cansız’ı; Kürt ve Kadın özgürlüğü mücadelesi veren kişi
olarak ifade etmiştir. Diyarbakır’ı Kürtçe ismi olan;

Amed kelimesi ile

isimlendirdiği görülmüştür. Öldürülen her üç kadın için; üç kadın siyasetçi
ifadesi kullanılmıştır. Her iki gazetenin haber retoriği incelendiğinde, Sabah
Gazetesinin sayısal verilerden yararlandığı, bilinen bir durum modeli
kullandığı, Özgür Gündem Gazetesinde ise geçmiş tecrübeleri dikkate alarak
örtük alıntı kullandığı tespit edilmiştir. Her iki gazetede kullanılan önermeler
yerel

ve

küresel

tutarlık

bağlamında

değerlendirildiğinde

farklılık

taşımaktadırlar. Sabah Gazetesinin birinci önermesi okuyucu tarafından
bilindiği varsayılan bir durum önermesidir, ikinci önerme yerel tutarlılık
içerisin de barış talebi içermektedir. Özgür Gündem Gazetesinin birinci
önermesinde toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haber
girişinde belirtilen ikinci önerme de ise birinci önerme arasında sebep-sonuç
ilişkisi kurularak metnin yerel tutarlılığı sağlanmıştır.
4. 24 Ocak 2013, tarihinde “Ana dilde savunma” ve “hükümlülerin cezaevinde
eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan tasarı” haber başlıklarında yer almıştır
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(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi;
“Anadilde Savunma Sille Tokat Yasalaştı” (Ana Dilde Savunma Sille Tokat
Yasalaştı, 2013: 1), Özgür Gündem Gazetesi; “Meclis’te CHP ve MHP ırkçı
bloku” (Meclis’te CHP Ve MHP Irkçı Bloku, 2013: 1) başlığı altında
haberlerine taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberlerine ek olarak “Çözüm
için hemen ziyaret serbestisi” (Çözüm İçin Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013:
1) başlığını da eklemiştir. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi yayınladığı haberde resim kullanmıştır. Özgür
Gündem Gazetesi ise konu ile ilgili resim yayınlamamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi gündemine aldığı “Çözüm için hemen ziyaret serbestisi” (Çözüm
İçin Hemen Ziyaret Serbestisi, 2013: 1) başlığında ki haber için Hrant
Dink’in eşi Rakel Dink ile birlikte çekilmiş bir resmini kullanmıştır. Sabah
Gazetesi çözüm sürecinin samimi destekçisi olarak sadece AKP’nin öne
çıkartıldığı bu yaklaşımla AKP ile süreç arasında bağlam ilişkisi kurumuştur.
Özgür Gündem Gazetesi ise CHP ile BDP’nin ardalanında yatan sol-sosyal
demokrasi çizgisi bağlamında CHP’nin fikirlere ihanet içerisinde olduğunu
vurgulayarak süreç ile ilgili CHP’yi itibarsızlaştırmaktadır; ayrıca Özgür
Gündem Gazetesi gündemine aldığı diğer başlık ile Chomshy’in, Öcalan için
Mandela örneği verdiği vurgulanarak Kürt tarafının çözüm sürecinin nasıl
şekillenmesi gerektiği konusunda ki algısı yansıtarak Mandela örneği ile
bağlam ilişkisi kurmuştur. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan
ve bağlam ilişkileri bakımından farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi Noam Chomshy’in açıklamaları ile yayınladığı haberinde
farklı bir haber kaynağından yararlanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ana
olayın sunumunda Noam Chomshy’in açıklamalarından yararlanarak farklı
bir ana olay sunumuna da yer vermiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde Sabah Gazetesinin haber sunumunda edilgen yapıyı tercih
ettiği, Özgür Gündem Gazetesinin ise etken cümle yapısını tercih ettiği tespit
edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi yayınladığı ikinci başlıkta edilgen cümle
yapısını tercih etmiştir. Özgür Gündem Gazetesi ikinci haberinde kullandığı
sözcük seçiminde, çözüm süreci ile ilgili; Kürt sorunu ifadesini kullanmıştır.
Abdullah Öcalan’ın tutukluluğu esaret olarak ifade edilmiştir. Abdullah
Öcalan ‘Mandela’ ile benzeştirilmiştir. Haberler retorik açıdan incelendiğinde
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gündemde ki haber için Sabah Gazetesinde kullanılan resimde, TBMM
içerisinde; CHP, HDP ve MHP milletvekillerinin birbirleri ile kavga
ettiklerinin görüntüsü vardır (Şekil 1.4.). Özgür Gündem Gazetesi bu haber
ile ilgili resim kullanmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi yayınladığı ikinci
haber

için

Noam

Chomshy’in

anama

törenin

yapıldığı

Boğaziçi

Üniversitesinde Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile birlikte çekilmiş resmi
kullanılmıştır (Şekil 4.5.). Resmin arka planında ise Hrant Dink’in fotoğrafı
görülmektedir.
5. 12 Şubat 2013, tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de ki
açıklaması gündemde yer almıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Bu açıklama ile ilgili gelişmeye her iki gazete yer vermemiştir.
Bu açıklamanın ardından 19 Şubat 2013 tarihinde çözüm süreci ile alakalı
Sabah Gazetesi

“En büyük destek Diyarbakır’dan” (En Büyük Destek

Diyarbakır’dan, 2013: 1) başlıklı haberi yayınlanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise 19 Şubat 2013 tarihinde “Yol haritası bekliyoruz” (Yol Haritası
Bekliyoruz, 2013: 1) başlıklı haberi tercih etmiştir. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin ardalanda hükümetin
sürecin kontrolü yönünde kamuoyunu kazanmak açısından hareket ettiği
görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesi ise tarafların çözüm süreci
kapsamında, iki taraflı bir müzakereye başlamış olduklarının ardalanda ki
bilgisini vermektedir. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve
bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi Polmark Kamuoyu Araştırma Şirketi sahibi Dalmış’ın
kamuoyu araştırmasını haber kaynağı olarak kullanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise haber kaynağı olarak KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat
Karayılan’ın açıklamalarını kullanmıştır. Her iki gazete haber kaynağı
açısından farklı seçimler yapmışlardır. Sabah Gazetesi ana olayın sunumunda
hükümet destekli kamuoyu araştırmasından haber olarak yararlanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi KCK Yürütme Konseyi Başkanı Karayılan’ın
açıklamalarından ana olay olarak yararlanmıştır. Ggazeteler arasında ana
olayın sunumunda söylemsel farklılıklar vardır. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesinin sözcük seçimlerinde Diyarbakır,
kelimesini Kürt halkını nitelemek için kullanılmıştır. Süreç kelimesi; barış
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kelimesi ile eş anlamlı kullanılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçimlerinde Murat Karayılan’ı; KCK Yürütme Konseyi Başkanı olarak lanse
etmiştir. Abdullah Öcalan’ı;

PKK Lideri, Önderlik kelimeleri ile ifade

etmiştir. Haberler retorik açıdan incelendiğinde
Dalmış’ın resmi yayınlanmıştır (Şekil

Sabah Gazetesinde

1.5.). Resimde Dalmış’ın taktığı

gözlükler ile kendisine bilirkişi izlenimi verilmektedir. Özgür Gündem
Gazetesin de Murat Karayılan’ın PKK bayrağı önünde çekilmiş Peşmerge
üniformalı resmi kullanılmıştır (Şekil 4.6.). Sağ elini havaya kaldırıp sert bir
ifade ile açıklama yaptığı izlenimi vermektedir. Sabah Gazetesin kullandığı
önermelerde genel bir durumdan, spesifik bir duruma doğru bir geçiş ilişkisi
vardır. Özgür Gündem Gazetesinin kullandığı önermede açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Gazetenin kullandığı
birinci önerme ile ikinci önerme arasında zaman-durum ilişkisi kurularak
metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır.
6. 18 Şubat 2013, tarihinde Sinop provokasyonu yaşandı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberlerinde konuya değinmeyerek
20 Şubat 2013 tarihinde “Şehidime koşup müjde veririm ” (Şehidime Koşup
Müjde Veririm, 2013: 1) başlıklı habere yer vermiştir. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “Devlet seyretti” (Devlet Seyretti, 2013: 1) başlığı
altından yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi ardalanda süreç için ilerde engel oluşturabilecek
şehit yakınlarının tepkisinin azaltılmasına yönelik bir haber yayınlamıştır,
ayrıca haberin içeriğinde çözüm sürecinde ki ana aktörün Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan olduğuna yönelik bağlam ilişkisi kurulmuştur. Özgür
Gündem Gazetesi ise ardalanda devlet eliyle yürütülen bir ırkçılık anlayışına
değinmiştir ayrıca haberin içeriğinde bir saldırı olduğu vurgusu yapılarak
saldırı ile süreç arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur. Her iki gazetenin
haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından söylemsel
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinde kullanılan haber
kaynağı Şehit annesi Fatma Keskin Kılıç ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’dır. Özgür Gündem Gazetesinde kullanılan haber kaynağı Halkların
Demokratik Kongresi adına Sırrı Süreyya Önder’dir. Her iki gazete haber
kaynağı bakımdan farklılık göstermektedir. Sabah Gazetesi ana olayın
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sunumunda şehit aileleri ve eşlerinin çözüm sürecine destek olduğunu
gösteren haber yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ana olayın sunumunda
Halkların Demokratik Kongresi Heyetinin Sinop’ta uğradığı saldırıyı haber
olarak yayınlamıştır. Her iki gazetenin ana olayın sunumunda söylemsel
farklılıklar bulunmaktadır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde
Sabah Gazetesinin başlığını etken cümle yapısı ile yayınladığı, Özgür
Gündem Gazetesinin haber başlığını edilgen cümle yapısı ile yayınladığı
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde, müjde; kelimesini öne
çıkarmıştır. Bu kelimenin kullanımı ile yaşanan gelişmelerin olumlu bir
ivmede gittiğine dair mesaj verilmektedir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde, HDK heyetine saldıranları; ırkçı olarak ifade etmiştir. Olaylara
müdahale

etmeyen

Jandarma

çanak

olumsuzlaştırılmıştır. Sabah Gazetesinin

tuttu

ifadeleri

ile

sunularak

retorik incelemesinde doğrudan

alıntı yapılmıştır. Haberle birlikte kullanılan resimde, şehit annelerinin
ağlamaklı duruşu, bir yandan da ellerinin göğüslerinin üzerinde olması
yaşanan terör olaylarından dolayı en büyük acıyı çekenlerin onlar olduğu
mesajını vermektedir (Şekil 1.6.). Resimde şehit analarının arkasına ve sağ
çaprazına konumlandırılan asker resimleri ise annelerin neyi kaybettiğini, bu
terör

olayı

devam

ederse

diğer

asker

annelerinin

nelerini

kaybedebileceklerinin mesajını iletmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin
dolaylı aktarım yaptığı, yeni olay ile eski olaylar arasında durum modelleri
kullandığı, haber ile birlikte kullanılan resimde kalabalık bir grubun
jandarmanın oluşturduğu kalkanlı barikatı aşmaya çalışırken çekilmiş bir
resmi kullanılmıştır (Şekil 4.7.). Sabah Gazetesinin başlığında belirtilen
önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu
yapılmaktadır. Belirtilen siyasal ima ile sebep ilişkisi kurulmuştur. Özgür
Gündem Gazetesinin başlığında belirtilen önermede, belirtmede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Metin içerisinde ki ikinci önerme
öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
7. 23 Şubat 2013, tarihinde, ikinci İmralı ziyareti ve mektup trafiği yaşandı.
İmralı’ya kimin gideceğine dair isim krizi gündeme etki etti. (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Bu gelişme ile ilgili olarak Sabah Gazetesi
haberlerinde konuya değinmeyerek 23 Şubat 2013 “Önce tetikten eller
çekilecek” (Önce Eller Tetikten Çekilecek, 2013: 1) başlığı ile 24 Şubat 2013
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tarihinde “Kan-Dil’ine son verin ” (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1)
başlıklarını haberlerine taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi de gelişmeye
değinmeyerek 23 Şubat 2013 tarihinde “Savaşa karşı Lice kalkanı” (Savaşa
Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1), 24 Şubat 2013 tarihinde ise “Tarihi bir süreç”
(Tarihi Bir Süreç, 2013: 1) başlıklı haberleri manşetlerine yansıtmıştır. Her
iki gazetenin haber söylemleri makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin
söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi “Önce
tetikten eller çekilecek” (Önce Eller Tetikten Çekilecek, 2013: 1) başlıklı
haberinde ardalanda sürecin mimarı olarak Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ı sunmaktadır. Haberin içeriğinde ise sürecin devamlılığı açısından
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan süreç ile alakalı bağlam ilişkisi
kurmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi “Savaşa karşı Lice kalkanı” (Savaşa
Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1) başlıklı haberde ardalan bilgisi olarak
çatışmaların nedenini

devlet göstermektedir. Sabah Gazetesinin

“Kan-

Dil’ine son verin ” (Kan-Diline Son Verin, 2013: 1) başlıklı haberinde
ardalanda sürecin devletin kontrol ve denetimi altında yürütüldüğüne yönelik
bilgi vermektedir. Haberin içeriğinde Mit ile HDP-İmralı arasındaki bağlam
ilişkisi kurmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi “Tarihi bir süreç” (Tarihi Bir
Süreç, 2013: 1) başlıklı haberde Öcalan’ın süreç ile ilgili bağlam ilişkisini
ortaya koymaktadır. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve
bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve
BDP Milletvekili Altan Tan’dan yararlanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haber kaynağı olarak Özgür Gündem Gazetesi Amed haber ajansı ve BDP
milletvekili Pervin Buldan’dan yararlanmıştır. Her iki gazete haber kaynağı
bakımdan farklılık göstermektedir. Sabah Gazetesi ana olayın sunumunda
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakıp ateşkes yapması
gerektiğini öne çıkardığı bir haber ile İmralı ziyareti öncesi heyet ile görüşen
MİT’in heyete yaptığı uyarıları öne çıkaran bir habere yer vermiştir. Özgür
Gündem Gazetesi ise haberin ana olay sunumunda Lice’de TSK’nın başlattığı
askeri operasyonun halk tarafından engellenmesi ile İmralı adasında tutuklu
bulunan Abdullah Öcalan’ın BDP milletvekili Önder, Buldan ve Tan
görüşmesini kullanmıştır. Her iki gazetenin ana olayın sunumunda söylemsel
farklılıklar bulunmaktadır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde
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Sabah Gazetesinin “Önce tetikten eller çekilecek” haber başlığını kısa ve
basit tuttuğu, cümle yapısını edilgen kurduğu görülmüştür. Özgür Gündem
Gazetesinin “Savaşa karşı Lice kalkanı” başlığını uzun ve bileşik tutuğu,
cümle yapısını etken bir yapıda kurduğu tespit edilmiştir. “Önce tetikten eller
çekilecek” başlıklı haberde öne çıkan sözcükler incelendiğinde; tetik kelimesi
ile PKK’nın silahlı mücadele veren bir örgüt olduğunun anlatıldığı, terör
örgütü sözcük grubu ile de PKK’nın ifade edildiği tespit edilmiştir. “KanDil’ine son verin” başlıklı haberde, Kan-Dil’ine sözcüğü ile metafor
kullanılarak, PKK’nın silahlı yapılanması olarak bilinen KCK’yı ifade ettiği
görülmüştür. “Savaşa karşı Lice kalkanı” başlıklı haberde, Diyarbakır, Kürtçe
ismi Amed ile ifade edilmiştir. Asker; savaş yanlısı olarak nitelendirilmiştir.
“Tarihi bir süreç” başlıklı haberde Abdullah Öcalan PKK Lideri olarak ifade
edilmiştir ayrıca Abdullah Öcalan’dan Sayın Öcalan diye bahsedilmiştir.
PKK’nın elinde tuttuğu kişiler; tutsak olarak değerlendirilmiştir. Haberler
retorik açıdan değerlendirildiğinde farklılıklar tespit edilmiştir. “Önce tetikten
eller çekilecek” başlıklı haberde doğrudan alıntı yapılmıştır, zaman belirttiği
görülmüştür,

habere

kazandırılmıştır.

güvenilir

bir

kaynağa

dayandırıldığı

hissiyatı

Haberde kullanılan resimde Başbakan’ın fotoğrafı tek

başına kullanılmıştır (Şekil 1.7.). Kararlı ve ne söylediğinden emin bir ifade
ile görüntüsü yansıtılmıştır. “Savaşa karşı Lice kalkanı” başlıklı haberde olay
haberde detaylandırılarak anlatılmıştır. Haber örtük alıntı yapılarak kaleme
alınmıştır. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde bir tepe üzerine toplanmış
kalabalık bir halk kitlesi görülmektedir (Şekil 4.8.). Halk kitlesinin hemen
önünde ise elinde silahı ile duran bir Türk askerinin olduğu göze
çarpmaktadır. “Kan-Dil’ine son verin” başlıklı haberde örtük alıntı
kullanılmıştır. Resmi kuruma dayandırılan açıklamalara yer verilmiştir.
Güvenilir bir kaynak kullanılmıştır, doğrudan alıntı yapıldığı tespit
edilmiştir. Haberde, İmralı ile görüşmeye giden heyetin, görüşme sonrası
yaptığı basın açıklamasını resmeden bir kare kullanılmıştır (Şekil 1.8.).
Heyette bulunan BDP’li Altan Tan, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder haber
içeriğinden anlaşıldığı üzere İmralı ile yaptıkları görüşmenin detayları ile
bilgi verici bir açıklama yapıyor olsalar da haberin başlığı farklı bir
çerçeveden kullanılmıştır. İmralı ile görüşen heyetin fotoğrafı, gazetede
oldukça küçük bir kare içerisinde kullanılarak heyetin süreçteki konumu
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önemsizleştirilmiştir. “Tarihi bir süreç” başlıklı haberde dolaylı aktarım
kullanılmıştır. Pervin Buldan’ın doğrudan açıklamalarına da yer verilmiştir,
resim olarak Abdullah Öcalan’ın tek kare fotoğrafı eklenmiştir (Şekil 4.9.).
Peşmerge kıyafetleri içerisinde ki bir resminin kullanıldığı bu karede
Abdullah Öcalan’ın süreçte ki rolünün; belirleyici kişi olarak sunulduğu tespit
edilmiştir. Her iki gazetenin yayınladığı haberlerin yerel ve küresel
tutarlılıkları arasında farklılıklar bulunmaktadır. “Önce tetikten eller
çekilecek” başlıklı haberde belirtilen önerme ile haber girişinde belirtilen
önerme birbiriyle zamansal olarak bağlantılıdır. Her iki önerme arasında
nedensel bağ bulunmaktadır. Bu önermelerdeki iki ifade de aynı olaya atıfta
bulunmaktadır. İki eylem birbiriyle bağlantılıdır. Bu önermeler aynı zamanda
kavramsal olarak da ilişki içerisindedirler. “Kan-Dil’ine son verin” başlıklı
haberde kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme
olarak sunulmuştur. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır. “Savaşa karşı Lice kalkanı” başlıklı
haberde toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. “Tarihi
bir süreç” başlıklı haberde, açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
8. 28 Şubat 2013 tarihinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Altan Tan’ın
İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme notları basına sızdı (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 1 Mart 2013, tarihinde Sabah
Gazetesinde süreç ile ilgili olarak “Erdoğan’dan Çifte Uyarı” başlıklı haber
tercih edilmiştir. 2 Mart 2013 tarihinde ise yayınlanan Özgür Gündem
Gazetesinde süreç ile ilgili olarak “Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Çözümü
asla zora sokmayız” başlıklı haber yayınlanmıştır (Demirtaş Erdoğan’a
Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız, 2013: 1). Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan yararlanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi haber kaynağı olarak BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’tan
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yararlanmıştır. Sabah Gazetesi ana olay sunumunda Başbakan Erdoğan’ın
çözüm süreci ile ilgili görüşlerini aktarmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ana
olayın sunumunda İmralı’da Abdullah Öcalan İle BDP heyeti arasında geçen
görüşme notlarının basına sızdırılması ile ilgili Selahattin Demirtaş’ın
açılamalarından yararlanmıştır. Her iki gazetenin makro bağlamda kullandığı
haber kaynakları ve ana olay sunumları söylemsel farklılık taşımaktadır.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi haber
başlığını kısa ve basit tutmuştur. Özgür Gündem Gazetesi haber başlığını
uzun ve bileşik yayınlandığı tespit edilmiştir. Her iki gazetenin sözcük
seçimlerinde farklılıklar bulunmaktadır.

Sabah Gazetesi yaşanan sürece;

çözüm süreci yakıştırmasını kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde Irak Kürt Bölgesi’ni Federe Kürdistan diye ifade etmiştir. Haberler
retorik açısından incelendiğinde farklılıklar tespit edilmiştir. “Erdoğan’dan
Çifte Uyar” başlıklı haberde Başbakan’ın uçuş esnasında çekilmiş bir resmi
yayınlanmıştır (Şekil 1.9.). Uçuş esnasında dahi çalışmalarını sürdürdüğü
mesajı taşıyan resim karesinde, başbakanın mesajını iletmek üzere muhatap
olarak ülkenin önde giden beş haber muhabirinin de bulunması fotoğrafı
güçlendirmektedir. “Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Çözümü asla zora
sokmayız” başlıklı haberde Selahattin Demirtaş’ın takım elbiseleri içerisinde
küçük bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 4.10.). “Erdoğan’dan çifte uyarı”
başlıklı haberde belirtilen önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu
önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci
önermede birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci
önermede başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır. “Demirtaş
Erdoğan’a seslendi: Çözümü asla zora sokmayız” başlıklı haberde
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. Her iki gazetenin yayınladığı haberlerin yerel
ve küresel tutarlılıkları arasında farklılıklar bulunmaktadır.
9. 13 Mart 2013, tarihinde PKK elindeki 8 asker ve kamu görevlisi Türkiye’den
gelen BDP Milletvekilleri, İHD ve Mazlum-Der temsilcilerinin bulunduğu
heyete teslim etti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Bu gelişme
Sabah Gazetesinde “Sağduyu ve coşku” (Sağduyu ve Coşku, 2013: 1) başlıklı
haberde yayınlanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi “Eski askerler serbest: İşte
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samimiyet” (Eski Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi ardalanda Hükümetin yürütmekte olduğu siyasetin doğruluğunun
algısını yaratmıştır, haberin içeriğinde ise çözüm süreci ile başlatılan olumlu
gelişmelerin bağlam ilişkisi gösterilmektedir. Özgür Gündem Gazetesinde
ardalanda Abdullah Öcalan’ın PKK Liderliği konumu vurgulanmaktadır
haberin içeriğinde KCK ile çözüm sürecinin muhataplığı arasında bağlam
ilişkisi kurulmaktadır. Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak PKK’nın serbest
bıraktığı Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ile UEFA Ligi maç sonuçlarını
kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise HPG Komuta Konsey Üyesi Bawer
Dersim’i haber kaynağı olarak kullanmıştır.
ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi,

Gazetelerin haberleri mikro

haber başlığını kısa ve basit

tutmuştur. Burada cümle yerine kısa ‘sağduyu ve coşku’ kelime öbeği tercih
edilmiştir, Özgür Gündem Gazetesi Haber başlığı uzun ve bileşik tutulmuştur.
Haber başlığında ana vurgu ‘samimiyet’ fiili üzerine kurulmuştur. Haber
etken cümle yapısı ile sunulmuştur. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde
PKK’dan; terör örgütü diye bahsetmiştir. Kamu görevlilerinin serbest
bırakılması; eve dönüş olarak nitelendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
sözcük seçiminde, Abdullah Öcalan’ı PKK Lideri olarak ifade etmiştir.
Abdullah Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ diye bahsetmiştir. PKK’nın elinde
tuttuğu kişiler
haberinin

retorik

‘tutsak’ olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesinin
incelemesinde

kamuoyunun

yönlendirildiği,

sayı

kullanıldığı, doğrudan alıntı yapıldığı görülmüştür. Bu haberde kullanılan
resimde ailelerine kavuşan kamu görevlilerinin birbirlerine hasretle sarıldığı
duygusal bir resim kullanılarak resim karesine Galatasaraylı bir futbolcunun
gol sevincini yaşadığı bir kare daha eklenmiştir (Şekil 1.10.). Bu kareye
ayrıca Galatasaray futbol takımını yurda döndüğünde karşılayan taraftar
kitlesi de eklenerek onların sevinçleri de paylaşılmıştır. Özgür Gündem
Gazetesinin retorik incelemesinde örtük alıntı ve doğudan alıntı yapıldığı,
güvenilir kurumlara atıfta bulunulduğu görülmüştür.

Gazete tarafından

kullanılan resimde ise esirlerin tek sıra halde dizildiği, KCK yetkililerinin bir
masa etrafında üniformalı ve silahlı oldukları tespit edilmiştir (Şekil 4.11.).
Ayrıca resim karesinde PKK’nın bayrağı yer almaktadır. KCK bu bayrakla
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kendi egemenlik alanı olduğunun mesajını karşı tarafa iletmektedir.
Gazetelerin haberi yerel ve küresel tutarlılık ölçeğinde incelendiğinde; Sabah
Gazetesi başlıkta belirtilen önermesi toplumun sosyal ve ortak bilgilerine
dayanan kavramlardır. İkinci önerme ile birinci önerme arasında sebep ve
durum ilişkisi kurulmuştur. Birinci önermede okuyucuya küresel tutarlılık
sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki ile de yerel tutarlılık okuyucuya
iletilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinde başlıkta belirtilen önermede,
belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. İkinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
10. 18 Mart 2013, tarihinde Öcalan’ın Nevruz’da okunacak çağrısını almak üzere
üçüncü BDP heyetinin İmralı’ya gitti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Diyarbarış” (Diyarbarış, 2013: 1)
başlıklı haberin altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise “Öcalan:
Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte” (Öcalan Hazırlayacağım Bildiri Tarihi
Nitelikte, 2013: 1) başlığı içerisinde sunmuştur. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi ardalanda sürecin ana
aktörünün

Başbakan

Recep

Tayip

Erdoğan

olduğu

vurgusu

öne

çıkarmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi ise geri çekilme vurgusunu öne
çıkararak hükümet ile yürütülen görüşme sürecinin ardalan ki detaylara vurgu
yapmaktadır. Bunun yanında parlamentoya da mesaj ileterek çözüm
sürecinde ki taraflar arasında ki bağlamsal ilişkiye de vurgu yapmaktadır. Her
iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri
bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi
haber kaynağı olarak Savaş Ay’dan, Özgür Gündem Gazetesi ise BDP
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile Abdullah Öcalan’dan yararlanmıştır.
Sabah Gazetesi ana olay sunumunda İmralı heyetinin üçüncü İmralı ziyareti
ile ilgili Diyarbakır’da doğan beklentiden, Özgür Gündem Gazetesi ise BDP
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaptıkları
görüşmeler ile ilgili açıklamalardan bahsetmiştir. Her iki gazetenin kullandığı
haber kaynakları ve ana olay sunumları farklılık içermektedir. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi, bu haber başlığını
kısa ve basit tutmuştur. Özgür Gündem Gazetesi haber başlığını uzun ve
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bileşik tutarak haberi etken cümle yapısında yayınlamıştır. Sabah Gazetesi
sözcük seçiminde süreç kelimesini; barış kelimesi ile ifade etmiştir. Abdullah
Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak Abdullah Öcalan’dan; İmralı’ diye söz
edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı;
PKK Lideri olarak ifade etmiştir. Çözüm süreci ile ilgili olarak; tüm
Türkiye’nin demokratikleşme süreci kavramı kullanılmıştır. Haberler retorik
açısından incelendiğinde Sabah Gazetesinin anket kullandığı, doğrudan alıntı
yaptığı, zaman kullandığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haberin
mahiyetine uygun olarak küçük bir kare ile Diyarbakır’lı halkının, bir
kısmının bekleyiş içerisinde olduklarını yansıtan bir resim kullanılmıştır
(Şekil 1.11.). Resimde görülen kişilerin önemli bir haberi alıp, ardından ona
göre tutum alacakları havası vardır. Bunun yanında ise haberin hemen alt
kısmında, haber ikinci bir resim ile desteklenmiştir (Şekil 1.11.). Bu resimde
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın yüksek bir kürsüden halka hitap ettiği bir
sahne kullanılmıştır. Başbakan, Türk bayrakları arasından halkı sevgi ve
sempati ile selamlamaktadır. Özgür Gündem Gazetesinin haberinin retorik
incelemesinde haberde hem örtük alıntı hem de doğrudan alıntı kullanıldığı
görülmüştür. Haberde sayı ile tarih belirtilmiştir. Bu haber ile birlikte birinci
sayfanın yarısını kaplayacak bir resim kullanılmıştır (Şekil 4.12.). Binlerce
insanın doldurduğu bir meydanda çekilen bu resimde katılımcıların elinde
PKK bayrakları ile PKK’yı sembolize eden sarı, kırmızı, yeşil renklerinden
oluşmuş bayraklar taşıdıkları görülmektedir. Ayrıca bazı katılımcıların
ellerinde PKK mensuplarının resimlerini taşıdığı dikkat çekmektedir.
Katılımcıların

zafer

işaretleri

ile

coşkulu

bir

kutlama

yaptıkları

görülmektedir. Haberin üst kısmında ise Abdullah Öcalan’ın gençlik
yılarından kalma PKK üniforması içerisinde ki bir resim daha kullanılmıştır.
Sabah

Gazetesinin

haberi

yerel

ve

küresel

tutarlılık

açısından

değerlendirildiğinde birinci önerme olarak sunulan başlıkta yapılan vurgu
düşünsel ima taşımaktadır. İkinci önerme olarak değerlendirebileceğimiz
haber girişinde cümleler öncekinin açıklamalarını içermektedir. Bu
açıklamalar ile metinde yerel tutarlılık kurulmuştur. Özgür Gündem
Gazetesinde ise başlıkta belirtilen önermede açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. İkinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
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11. 21 Mart 2013, tarihinde Diyarbakır’da kutlanan Nevruz’da, Abdullah
Öcalan’ın çözüm sürecine yönelik mektubu okundu (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “PKK Çekiliyor” (PKK
Çekiliyor, 2013: 1), Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Milyonların
Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem başladı”
(Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi Yeni Bir Dönem
Başladı, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak
Selahattin Demirtaş ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan yararlanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise Abdullah Öcalan’dan yararlanmıştır. Her iki
gazetenin haber kaynakları farklılıklar içermektedir. Gazetelerin haberleri
mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit
tutmuştur. Özgür Gündem Gazetesi haber başlığı uzun ve bileşik cümleler
kullanarak

kurmuştur.

Sabah

Gazetesi

haberde

kullandığı

sözcük

seçimlerinde PKK kelimesini herhangi bir sıfatlandırma yapılmadan yalın
halde sunmuştur. Abdullah Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak; İmralı diye
söz etmiştir. PKK’ya geçmişte yapılan askeri müdahaleler; infaz kelimesi ile
nitelendirilmiştir. PKK’nın Türkiye dışına çıkması; çekilme kelimesi ile ifade
edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin kullandığı öne çıkan sözcüklerde
Nevruz kelimesi; Kürtçe yazımı şekli olan Newroz kelimesi olarak
kullanılmıştır. Abdullah Öcalan’dan; PKK Lideri diye söz edilmiştir. Yeni
dönem; silah değil, siyaset dönemi olarak tanımlanmıştır. Sabah Gazetesinin
haberi yerel ve küresel tutarlılık açısından değerlendirildiğinde başlıkta
toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir. İkinci önerme ile birinci
önerme arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak metnin yerel tutarlılığı
sağlanmıştır. “PKK çekiliyor” önermesi okuyucu tarafından kendi değerleri
üzerinde sezinlendiğinden küresel tutarlılığı metinde yansıtmaktadır. Özgür
Gündem Gazetesinde ise belirtilen önermede açıklamada bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur.
12. 23 Mart 2013, tarihinde PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan’ın
açıklaması

gündemi

etkilemiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.
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[04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu gelişmeyi haberlerine yansıtmamıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise haberle ilgili olarak “KCK’dan ateşkes”
(KCK’den Ateşkes, 2013: 1) başlığını kullanmıştır. Sabah Gazetesi bu
gelişmeye haberlerinde yer vermeyerek çözüm süreci ile ilgili başka bir
konuyu

da

gündemine

almaması

söylemsel

farklılık

olarak

değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi ise haberinde, haber girişi ve
fotoğraf kullanmıştır.

Özgür Gündem Gazetesi Abdullah Öcalan’ın

PKK/KCK’da sahip olduğu liderlik vasfının ardalanda ki yansıması ortaya
koyarak, çözüm süreci ile KCK arasında ki bağlam ilişkisine değinmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan’ı
haber kaynağı kullanarak, Abdullah Öcalan’ın 21 Mart 2015 Newroz
kutlamasında yaptığı çağrıya PKK/KCK’nın verdiği olumlu yaklaşımı ana
olay olarak sunmuştur. Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde haber
başlığının kısa ve basit cümlelerle kurulduğu görülmüştür. Haber başlığı
etken cümle yapısı ile kurulmuştur. Gazetenin öne çıkardığı sözcük
seçimlerinde Abdullah Öcalan; Önder Apo olarak nitelendirilmiştir. Murat
Karayılan, KCK Yürütme Konseyi Başkanı olarak sunulmuştur. Diyarbakır,
Kürtçe ismi olan Amed kelimesi ile anılmıştır. Haberin retorik incelemesinde
doğrudan alıntı yapıldığı, Abdullah Öcalan’ın güvenilir kişi olarak
değerlendirildiği tespit edilmiştir. Bu haber ile ilgili olarak Murat
Karayılan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 4.14.). Konu ile açıklama yaptığı
izlenimi oluşturulan bu resimde sürecin önemli aktörlerinden biri olarak
Murat Karayılan ön plana çıkarılmaktadır. Haber yerel ve küresel tutarlılık
açısından değerlendirildiğinde belirtilen önermede belirtmede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verildiği görülmüştür. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
13. 3 Nisan 2013, tarihinde, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve
milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’den oluşan BDP
Heyetinin İmralı adası ziyareti ile ilgili gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu gelişmeyi “İmralı’ya
giden dördüncü heyette ayni isimler” (İmralı’ya Giden Dördüncü Heyette
Ayni İsimler, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
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bu gelişmeye “BDP Heyeti İmralı’daydı” (BDP Heyeti İmralı’daydı, 2013: 7)
başlığı altında sunmuştur. Özgür Gündem Gazetesi 4 Nisan 2013 tarihinde
süreç ile ilgili olarak “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur”
(Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1) başlıklı habere de
yer vermiştir. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi yayınladığı haberde haber girişine yer vermemiştir. Özgür Gündem
Gazetesi haberin sunumunda haber girişi kullanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi “Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur” (Kürtlerden
Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur, 2013: 1) başlıklı haberi de Sabah
Gazetesinden farklı bir haber olarak yayınlamıştır. Haberde haber girişi ve
fotoğrafa yer verilmiştir. Abdullah Öcalan’ın Kürtler için mücadele önderi
olduğu ardalan bilgisi olarak hatırlatılarak yeni süreçte de Abdullah Öcalan’ın
çözümün mücadele önderi olduğu bağlamı ile Öcalan ile Süreç arasında ki
bağlam ilişkisine değinilmektedir. Özgür Gündem Gazetesi ana olay
sunumunda Abdullah Öcalan’ın doğum günü ile ilgili haberi yayınlamıştır.
Haber kaynağı belirtilmemiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde Özgür Gündem Gazetesinin “BDP Heyeti İmralı’daydı”
başlıklı haberi kısa ve basit cümlelerden oluşturduğu haberi etken cümle
yapısı ile kurduğu tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin “Kürtlerden
Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur” haberinde sözcük seçimi olarak
Abdullah Öcalan’ın doğum günü ile ilgili kelimeleri öne çıkarmıştır.
Öcalan’ın doğumunu Kürt halkının doğuşu olarak ifade etmiştir.

Sabah

Gazetesinin haberi retorik açıdan incelendiğinde haberde Abdullah Öcalan’ın
sürecin ilerlemesi ile ilgili açıklamalarından

örtük alıntı

yapıldığı

görülmüştür. Küçük bir resim ile desteklenen haberde İmralı ile görüşen
heyetin basın açıklamasını yaparken yayınlanmış bir resmi kullanılmıştır
(Şekil 1.13.). Haberin veriliş şekli, kullanılan resmin sadeliği; dikkate
alındığında Sabah Gazetesi tarafından çözüm sürecinin taraflarından biri olan
İmralı heyetinin rolü hafifletilmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin
“Kürtlerden

Öcalan’a

Doğumun

Doğuşumuzdur!”

başlıklı

haberinde

Abdullah Öcalan’ın yaşı ile ilgili olarak sayı kullanılarak habere güvenirlilik
kazandırıldığı, haberde verilen bilginin örtük alıntı yapılarak aktarıldığı, Kürt
halkının Abdullah Öcalan ile var olmaya başladığı bilgisinin sunulduğu,
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Abdullah Öcalan’ın Kürt halkı nezdinde olumlulaştırıldığı tespit edilmiştir.
Abdullah Öcalan’ın Kürtlerin Lideri olalar sunulduğu haberde Öcalan’ın
doğum gününü kutlamak için toplanan halkın resmi kullanılmıştır (Şekil
4.15.). PKK bayrakları ile kortej halinde yürüyen kitle arasında sarı, kırmızı,
yeşil renkleri ile süslenmiş kadınların bulunması resim karesinde öne
çıkarılmıştır. Resimde öne çıkan bir diğer detay ise resmin geri planında
görünen Abdullah Öcalan’ın halkı selamlar gibi duran resmidir. “BDP Heyeti
İmralı’daydı” başlığı altında yayınlanan haberde resim kullanılmamıştır
(Şekil 4.15.a.). Sabah Gazetesinin haberi yerel ve küresel tutarlılık açısından
değerlendirildiğinde haber başlığında belirtilen önermede açıklamada
bulunularak küresel tutarlılık metne yansıtılmıştır. İkinci önerme birinci
önerme ile sebep-sonuç ilişkisi kurarak yerel tutarlılığı metne yansıtmıştır.
Özgür Gündem Gazetesinde ise birinci önerme olarak sunulan başlıkta
yapılan vurgu düşünsel ima taşımaktadır. Bu önerme ile metne küresel
tutarlık yansıtılmıştır. Sezgisel vurgu taşıyan birinci önerme ile “kim(in) ve
nerden, niçin” sorularına cevap verilerek küresel tutarlılık ile yerel tutarlık
arasında ilişki kurulmuştur.
14. 3 Nisan 2013, tarihinde, çözüm sürecine katkıda bulunacak “Âkil İnsanlar
Heyeti”, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kuruldu (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu gelişmeyi “63
Omuz Ümit Yüklü” (63 Omuz Ümit Yüklü, 2013: 1) başlığı altında, Özgür
Gündem Gazetesi ise bu gelişmeyi “Akil İnsanlar Toplanıyor” (Akil İnsanlar
Toplanıyor, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi ardalanda Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan lehine bir atmosfer yaratarak sivil toplum örgütleri ile
süreç arasında bağlam ilişkisi kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ise ardalan
bilgisinde Akil İnsanlar Heyetinin, Abdullah Öcalan’ın önerileri olduğu
vurgusunu

öne

çıkarmaktadır.

Gazetelerin

haberleri

mikro

ölçekte

incelendiğinde Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Akil insanlar heyetini
oluşturan kişiler ile ilgili metafor kullanılarak

“63 omuz” olarak

nitelendirmiştir.

retorik

Sabah

Gazetesinin

haberi

açısından

değerlendirildiğinde komisyonda yer alan üyelerin sayısını belirterek haberin
vurgusunu

güçlendirmiştir.

Gazete

komisyon

üyelerini

Hükümetin
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belirlediğini öne çıkartarak resmi bir kurumun güvencesi ile hayata
geçirildikleri algısı yaratılıp güven ortamı pekiştirmiştir. Haberde kullanılan
resim film şeridi gibi sunulan 7 adet ‘akil insanın’ reminden oluşmaktadır
(Şekil 1.14.). Özgür Gündem Gazetesinin ise Hükümet tarafından yapılan bu
açıklama da resim kullanmayarak hükümetin süreçteki konumunun öne
çıkarılmasını engellendiği görülmektedir (Şekil 4.15.). Haberin yedinci
sayfada verilen devamında haber detayın yanında Akil İnsanlar Heyeti’ne
atanan kişilerin resimleri yayınlanmıştır (Şekil 4.15.a.). Sabah Gazetesinin
haberi yerel ve küresel tutarlılık açısından değerlendirildiğinde başlıkta
yapılan vurgu düşünsel ima taşımaktadır. Bu önerme ile metne küresel
tutarlık yansıtılmıştır. Sezgisel vurgu taşıyan birinci önerme ile ‘kim ve nasıl
yapılacak’ sorularına cevap verilerek küresel tutarlılık ile yerel tutarlık
arasında ilişki kurulmuştur. Özgür Gündem Gazetesinde ise belirtilen
önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
15. 9 Nisan 2013, tarihinde “Çözüm Süreci Komisyonu” kurulması gündeme etki
etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
konuyu “Meclis’te çözüm süreci komisyonu kuruldu” (Meclis’te Çözüm
Süreci Komisyonu Kuruldu, 2013: 1) başlıklı haber ile yayınlamıştır. Sabah
Gazetesi çözüm süreci ile ilişkili olarak “İşte taş atan Çocuklar korosu” (İşte
Taş Atan Çocuklar Korosu, 2013: 1) başlıklı haberi de manşetlerine
taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Barışa anayasal güvence”
(Barışa Anayasal Güvence, 2013: 9) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki
gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel
açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi konu ile ilgili
yayınladığı haberde haber girişi ve fotoğraf kullanmamıştır. Sabah Gazetesi
“İşte taş atan Çocuklar korosu” başlıklı haber için haber girişi ve fotoğraf
kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi konu ile alakalı haber girişi ve fotoğraf
kullanmıştır.

Sabah Gazetesi “İşte taş atan Çocuklar korosu” başlıklı

haberde hükümet politikaları ile çözüm süreci arasında bağlam ilişkisi
kurmuştur. Gündemin ana konusu olan “Meclis’te çözüm süreci komisyonu
kuruldu” başlığı dikkate alındığında ardalanda hükümetten daha ileri bir
konumda görülebilecek bir tarafın lanse edilmesinin engellendiği tespit
edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi çözüm süreci ile ilgili TBMM’nin de
içerisinde de yer aldığı bir çözüm arzusu ile ilgili bağlam ilişkisine yer
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vermiştir. Sabah Gazetesi Adana Belediyesinin açıklamasını “İşte taş atan
Çocuklar korosu” başlıklı haber için haber kaynağı kullanmıştır. Bu haberin
ana olay sunumunda teröre bulaşma ihtimali olan çocukları müzik ile
şiddetten uzaklaştırması konu edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde “İşte taş atan Çocuklar korosu” haber başlığı belirtme
öbeğiyle kurulmuştur. “Meclis’te çözüm süreci komisyonu kuruldu” haber
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir. “Barışa anayasal güvence” Haber başlığı kısa
ve basit tutulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile kurulmuştur. Sabah
Gazetesinin sözcük seçiminde terör; kelimesi öne çıkartılmıştır. Terör
tarafından istismara açık çocuklar ile ilgili olarak metafor kullanılarak
çocukların

oluşturduğu

isimlendirilmiştir.

koro

taş

atan

çocuklar

korosu

olarak

Özgür Gündem Gazetesi sözcük çözüm sürecindeki

demokratik düzenlemeleri vurgulamıştır, bu sözcük öbeği yeni anayasa
çalışmaları olarak nitelendirilmiştir. Sabah Gazetesinin “İşte taş atan
Çocuklar korosu”
koronun

95

başlıklı haberi retorik açısından değerlendirildiğinde;

Kişiden

oluştuğu

sayısal

olarak

belirtilerek

haber

güçlendirilmiştir. Belediye çatısı altında kurulan bu koronun Adana
Emniyetinin bir projesi olduğu sunularak resmi kurumların güven veren
otoritesinden yararlanılmıştır. Haberde kullanılan fotoğrafta koro halinde
şarkı söyleyen çocukların resimleri toplu olarak sunulmuştur (Şekil 1.15.).
Çocukların ön kısmında müzik aletleri çalan kişiler görülmektedir. Sabah
Gazetesinin “Meclis’te çözüm süreci komisyonu kuruldu” başlıklı haberi
retorik açısından değerlendirildiğinde;
destekleyici

resim

kullanılmayarak

haberin içeriğinde de haberi
bu

süreçte

hükümetin

önünde

görülebilecek bir tarafın lanse edilmesi engellenmiştir (Şekil 1.15.). Özgür
Gündem Gazetesinin “Barışa anayasal güvence” başlıklı haberi retorik
açısından değerlendirildiğinde, Gülten Kışanak’ın açıklamalarının dolaylı
alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin sunumunda Kürt tarafının
Meclis Çözüm Süreci Komisyonundan beklentilerine yer verilmiştir. Haberin
içeriği dikkate alındığında çözüm sürecinin TBMM’si parlamentosunun da
içerisinde olduğu bir zemin altında yürütülmesi gerektiği olgusu üzerine
yapılan çalışmaları içermektedir. Bu haber ile ilgili olarak “BDP Eşbaşkanı
Gülten Kışanak’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma ile ilgili bir
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resim yayınlanmıştır (Şekil 4.16.). Gülten Kışanak’ın yumruklarını sıkarak
konuşması “mücadeleci bir ruh halini” yansıtmaktadır. “İşte taş atan çocuklar
korosu” önermesinde çocuklar korosu ‘örneklenerek’ metinde küresel tutarlık
gösterilmiştir. Haber

girişinde durum ve sonuç ilişkinse değinilerek

önermeler arasında ilişki kurularak metinde yerel tutarlılığa yer verilmiştir.
“Barışa anayasal güvence” önermesinde, açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile
başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci
önerme

öncekinin

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

kazandırmaktadır.
16. 11 Nisan 2013, tarihinde kamuoyunda “4. yargı paketi” olarak bilinen İnsan
Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek
yasalaştı konulu gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi konuyu “4. Yargı paketi mecliste kabul edildi”
(4. Yargı Paketi Mecliste Kabul Edildi, 2013: 1) başlığı altında kaleme
almıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Meclis’te çözüm karşıtı
provokasyon” (Mecliste Çözüm Karşıtı Provokasyon, 2013: 9) başlığı altında
yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi haberinde, haber girişi ve fotoğraf kullanmamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise haber girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Sabah Gazetesi Kürtlerin
sorunlarının aşabilmesinde hükümetin inisiyatif alabileceğini göstererek
hükümet ile süreç arasında bağlam ilişkisi kurmuştur. Özgür Gündem
Gazetesi ise AKP ve BDP’nin yasanın geçirilmesine verdikleri desteği çözüm
süreci ile ilişkili olarak sunarak her iki parti arasında ki bağlamasal ilişkiyi
ortaya koymuştur. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve
bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi sözcük
seçiminde PKK ve KCK kelimelerini öne çıkartarak sıfatlandırılmadan yalın
halde kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi CHP ve MHP’yi; çözüm karşıtı
olarak

nitelendirmiştir.

tanımlanmıştır.

Sabah

KCK

tutukluları;

Gazetesinin

Kürt

haberi

siyasetçiler
retorik

olarak

açısından

değerlendirildiğinde haberde yasal düzenlemeye vurgu yapılması açısından
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sayısal sırasının vurgulandığı belirlenmiştir. Yargı Paketinin Meclisten
çıkarıldığı belirtilerek resmi kurum raporu örtük alıntı olarak okuyucuya
sunulmuştur. Haberle ilgili bir resim yayınlanmamıştır (Şekil 1.16). Özgür
Gündem

Gazetesinin

haberi

retorik

açısından

değerlendirildiğinde,

TBMM’nin 4. Yargı Paketinden alıntı yapılarak resmi kurum belgesi olarak
sunulduğu, Sadullah Ergin’in açıklamalarından dolaylı alıntı yapıldığı, MHP
ve CHP’nin pakete itiraz ettiğinin belirtilerek her iki partinin de
olumsuzlaştırıldığı tespit edilmiştir. Haberde sayı kullanılarak Yargı
Paketinin vurgusu güçlendirilmiştir. Ayrıca haberde zaman belirtilerek
verilen bilgilerin inandırıcılığının pekiştirildiği tespit edilmiştir. CHP ve
MHP vekillerinin pakete karşı tutum aldıklarını aktaran haber için CHP Bolu
Milletvekili Tanju Özcan’ın resmi yayınlanmıştır (Şekil 4.17.). “4. Yargı
Paketi Mecliste kabul edildi” önermesinde açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haber metninde birinci önerme ile durum
ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır. “Meclis’te çözüm
karşıtı provokasyon” önermesinde yapılan vurgu düşünsel ima taşımaktadır.
Haberin içeriğinde kullanılan ikinci önerme öncekinin açıklamalarını
içermektedir. Bu açıklamalar ile metinde yerel tutarlılık kurulmuştur.
17. 15 Nisan 2013, tarihinde, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve BDP
İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 5. kez İmralı Adasını ziyaret etti
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi gelişmeyi
“Ertelemeyin çıkıp gidin” (Ertelemeyin Çıkıp Gidin, 2013: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Daha umutluyum” (Daha
Umutluyum, 2013: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi Hükümet icraatları ile
süreç arasında bağlam ilişkisi kurarak ardalanda Abdullah Öcalan ve İmralı
heyetinin kamuoyu nezdinde prestij kazanmasını engellemektedir. Özgür
Gündem Gazetesi ardalan bilgisi olarak Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci
öncesi taraflar arasında bir savaşın olduğu fikrini sunmaktadır; ayrıca çözüm
sürecini ‘demokratik çözüm süreci’ olarak ifade ederek ardalanında Abdullah
Öcalan tarafından yürütülen çalışmaların gizli ajandasına dair ip uçları
yansıtılmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi Abdullah Öcalan’ı çözüm
sürecinde ki taraflardan biri olduğuna dair bağlam ilişkisini de ortaya
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koymaktadır. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam
ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi bu haber
başlığını emir kipinin çoğul ekiyle kullanarak, bu yöndeki isteği
vurgulamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haber başlığını kısa ve basit
cümlelerle kullanılmıştır. Haber etken cümle yapısı ile kurulmuştur. Sabah
Gazetesinin sözcük seçiminde Abdullah Öcalan ile ilgili kullanılan metafor
da Öcalan’dan; İmralı olarak bahsedilmiştir. Kandil’de bulunan KCK ile ilgili
kullanılan metafor da KCK’dan; dağ diye bahsedilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’dan ‘Sayın Öcalan’ diye
bahsetmiştir. Abdullah Öcalan; PKK Lideri olarak takdim edilmiştir. Türkiye
de yaşayanları ifade etmek için Türkiye halkı ifadesi kullanılmıştır.
Sabah Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde haberin
metninde İmralı heyeti tarafından aktarılan Abdullah Öcalan’ın “silah
bırakılmazsa, süreç tıkanır” talimatı, dolaylı alıntı olarak yayınlanmıştır. Bu
haber ile birlikte kullanılan resim ise bir kısım köylünün dağlarda halay
çektiğini gösteren bir sahnedir (Şekil 1.17.). Özgür Gündem Gazetesi haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın mesajının
doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı, Sırrı Süreyya Önderin, Abdullah
Öcalan’ın açıklamalarını dolaylı alıntı olarak aktardığı, zaman kavramının
kullanıldığı tespit edilmiştir. Haberde KCK’nın açıklamalarına ise örtük alıntı
yapılarak yer verildiği tespit edilmiştir. Haberin sunumunda Abdullah Öcalan
olumlulaştırılarak okuyucuya sunulmuştur. Haberde Abdullah Öcalan’ın
gençlik yıllarından kalma bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 4.18.). “Ertelemeyin
çıkıp gidin” başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk
önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci
önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
“Daha umutluyum” önermesinde, açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta
verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme
öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
18. 25 Nisan 2013 tarihinde PKK, geri çekilmenin 8 Mayıs’ta başlayacağını
duyurdu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi

723

gelişmeyi “PKK 8 Mayıs’ta çekiliyor” (PKK, 8 Mayısta Çekiliyor, 2013: 1)
başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “KCK’dan
tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” (KCK’dan Tarihi Çağrı
Demokratik Kurtuluş İçin Görev Başına, 2013: 1) başlığı altında sunmuştur.
Her iki gazetenin haber sunumunda makro açıdan farklılık tespit
edilmemiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde

Sabah

Gazetesi, bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Özgür Gündem Gazetesi
haber başlığını uzun ve bileşik cümleler ile kurmuştur. Sabah Gazetesinde
PKK’nın Türkiye dışında bulunan unsurları sözcük seçiminde vurgulanarak
bu unsurlar ile ilgili kullanılan metaforda KCK; Kandil diye anılmıştır. Özgür
Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan için; Önder Apo
ifadesini kullanmıştır, Öcalan PKK Lideri olarak gösterilmiştir.

Çözüm

süreci; demokratik kurtuluş diye tanımlanmıştır. Türkiye içerisinde silahlı
eylem yapan PKK unsurları gerilla olarak adlandırılmıştır. Sabah Gazetesinin
haberi retorik açısından değerlendirildiğinde haberin başlığında zaman
kavramının sayısal olarak kullanıldığı görülmüştür. Çekilmenin kamuoyu
nezdinde inandırıcılığını artırmak açısından Kandil’inaçıklaması doğrudan
alıntı yapılarak aktarılmıştır. Kandil’in kamuoyu nezdinde ki güven
yaratmayan tutumu ise çekilmenin bağımsız heyetler tarafından izleneceği
belirtilerek örtük alıntı yapılarak giderilmeye çalışılmıştır. Kullanılan resimde
PKK’nın hakimiyet kurduğu izlenimi verilen dağlık bir alanın boş resmi
yayınlanmıştır (Şekil 1.18.). Bu boş dağlık resim içerisine ise Kandil
yetkililerinin geri çekilme ile ilgili yaptıkları basın açıklamasını gösteren çok
küçük bir fotoğraf yerleştirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Murat Karayılan’ın açıklamalarını basın
ordusuna

yaptığı

vurgulanarak

açıklamaları

dolaylı

alıntı

yapılarak

aktarılmıştır. Haber de PKK’nın 8 Mayıs’ta çekileceği bilgisine de yer
verilerek sayı kullanımı ile zaman belirtilmiştir. Haberin sunumunda verilen
bilgide PKK’nın üstüne düşeni yapan taraf olduğu belirtilerek PKK’ya güven
kazandırılmaktadır. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde, Abdullah
Öcalan’ın posteri ve PKK bayrakları arasında açıklama yapan Murat
Karayılan ve beraberinde ki heyet görülmektedir (Şekil 4.19.). “PKK 8
Mayıs’ta çekiliyor” önermesinde, açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında zaman-
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durum ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır. “KCK’dan
tarihi çağrı: Demokratik kurtuluş için görev başına” önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
19. 8 Mayıs 2013, tarihinde Türkiye sınırları içindeki 1.500 PKK’lının sınır
dışına çekilmeye başlaması ile ilgili gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile alakalı “Bugün olsa
dağa çıkmam” (Bugün Olsa Dağa Çıkmam, 2013: 1) başlığını kullanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise “Gerilla çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği
zamanı” (Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1)
başlıklı haberi kullanmıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi haberin içeriğinde Hükümetin 1999’dan beri
yürütmekte olduğu çözüm süreci çalışmaları ile ilgili bağlam ilişkisi
kurularak çözüm sürecinin hükümete ait bir proje olduğu algısını ardalanda
sunmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi ise ardalanda PKK/KCK’yı Kürt
özgürlük hareketinin silahlı unsuru olarak vurgulayarak çekilme ile Hükümet
ile Kürt tarafının çözüm sürecinde atacakları adımların bağlamsal ilişkisine
vurgu yapmaktadır. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve
bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak 1999 yılında Türkiye’ye dönen Seydi
Fırat’ı kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise Demokratik Toplum
Kongresi, BDP’nin açıklamalarını haber kaynağı olarak kullanmıştır.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesinin haber
başlığını kısa ve basit tuttuğu Özgür Gündem Gazetesi ise haber başlığını
uzun ve bileşik cümleler ile kurduğu görülmüştür. Sabah Gazetesi sözcük
seçiminde PKK’nın silahlı unsurlarını metafor kullanılarak dağ kelimesi ile
anmıştır. Çözüm süreci ile ilgili olarak sürece; Kürt sorunu nitelemesi
yapmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde, Abdullah Öcalan’ı;
PKK Lideri olarak göstermiştir. PKK’nın Türkiye’den çekilmeye başlayan
silahlı unsurları gerilla diye ifade edilmiştir. Çözüm süreci;

demokratik

çözüm süreci olarak tanımlanmıştır. Diyarbakır için Amed kelimesi
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kullanılarak, Nevruz Kürtçe yazılışı olan ‘Newroz’ diye kaleme alınmıştır.
Sabah Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Seydi Fırat’ın
Türkiye’ye döndüğü tarihin sayısal zaman olarak sunulduğu görülmüştür.
Haberde Seydi Fırat geri dönüşün yakın görgü tanığı olarak sunulmuştur.
Haberde doğrudan alıntı yapıldığı görülmektedir. 1999 yılında Türkiye’ye
dönen Seydi Fırat’ın resmi kullanılarak çekilmenin ne kadar önemli olduğunu
vurgulayan bir sunum yapılmıştır (Şekil 1.19.). Ayrıca Özgür Gündem
Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı
yapılarak sunulduğu tespit edilmiştir. Haberde PKK sözünü tutan taraf olarak
sunularak kamuoyu nezdinde itibar kazandırılmaktadır. “Bugün olsa dağa
çıkmam” önermesinde; açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa
yer verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında zaman-sebep ilişkisi
kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır. “Gerilla çekilmeye başladı:
Şimdi Yol Temizliği zamanı” önermesi genel bir önerme olarak sunulmuştur.
Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok
bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır,
ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı
okuyucuya sunmaktadır.
20. 7 Haziran 2013, tarihinde İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile altıncı
görüşmeyi gerçekleştirmesi gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi “İmralı’ya 6. Heyet” (İmralı’ya 6.
Heyet, 2013: 1) başlığında habere yer vermiştir. Sabah Gazetesi gündeme
etki eden Gezi Parkı olaylarını çözüm süreci ile ilişkilendirerek “Çevreci
Kardeşler Gelin Konuşalım” (Çevreci Kardeşler Gelin Konuşalım, 2013: 1)
başlığını da manşetlerine taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi “Öcalan direnişi
selamlıyorum” (Öcalan Direnişi Selamlıyorum, 2013: 1) başlığını yansıtarak
Gezi Parkı olaylarını konu etmiştir. Her iki gazetenin haber söylemi makro
açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi “İmralı’ya 6. Heyet” başlığı ile ilgili olarak haber
girişi kullanmamıştır. Ancak haber ile ilişkili olarak fotoğraf kullanılmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi bu konuyu haberlerine taşımamıştır. Sabah
Gazetesinin yayınladığı her iki haber beraber değerlendirildiğinde çözüm
süreci gibi bir çalışmanın ancak toplumsal dinamiklerin kontrol altında idare
edilmesi ile mümkün olabileceği konusunda bağlam ilişkisi kurduğu
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görülmüştür. Özgür Gündem Gazetesi ise ardalanda Abdullah Öcalan’ın
sosyalist geçmişine değinilerek bağlamsal anlamda Abdullah Öcalan’ın
Türkiye gündemine karşı duyarlı olduğu ortaya konulmaktadır. Her iki
gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından
söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin haber
kaynağı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı kullandığı, Özgür Gündem
Gazetesinin ise BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan’ı
haber kaynağı kullandığı tespit edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Gezi Parkında eylemlere
katılanlara, çevreci yakıştırması yapmıştır.

Gezi Parkında yaşanan

gelişmeler; gezi olayları diye anılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise sözcük
seçiminde Abdullah Öcalan’ı, PKK Lideri olarak ifade etmiştir. Gezi
Parkında yaşanan olayları Gezi Parkı Direnişi olarak tanımlamıştır. Sabah
Gazetesi, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Başbakan Erdoğan’ın
olaylarla

ilgili

yaptığı

açıklamalarından

doğrudan

alıntı

yapıldığı

görülmüştür. Haberde, Gezi olaylarının yükselen temposunu sakinleştirmek
ve halkı sükunete davet edebilmek için Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın
özel bir resmi kullanılmıştır (Şekil 1.20.). İki eli ile halkı teskin edebilmek
için bir duruş sergileyen Başbakan’ın oldukça sevgi dolu ve anlayışlı bir yüz
ifadesinin olduğu da görülmektedir. Başbakan’ın resminin hemen altında ise
İmralı adasının küçük bir resmi kullanılarak İmralı’ya 6. Ziyaret başlıklı
haber ile bu haber kaynaştırılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının dolaylı
olarak aktarıldığı tespit dilmiştir. Haber de Abdullah Öcalan’ın gençlik
yıllarına ait beyaz gömlekli gülümseyen bir resmi yayınlanmıştır (Şekil
4.21.). Özgür Gündem Gazetesi tarafından Abdullah Öcalan’ın resminin
kullanılması BDP heyetinin resminin tercih edilmemesi Öcalan’ın Kürtlerin
lideri olduğu propagandasına hizmet etmektedir. “Çevreci Kardeşler Gelin
Konuşalım” önermesinde; açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa
yer verilmiştir. . İkinci önerme ile birinci önermenin arasında durum-sebep
ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır. “Öcalan direnişi
selamlıyorum” önermesinde, açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta
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verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme
öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
21. 24 Haziran 2013, tarihinde İmralı’ya yedinci ziyareti gündeme etki etmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi gelişmeyi
“BDP’li Demirtaş ve Buldan İmralı’da” (BDP’li Demirtaş İle Buldan
İmralı’da, 2013: 1) başlığı altında duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi
“İkinci aşama başladı” (İkinci Aşama Başladı, 2013: 9) başlığı altında yer
vermiştir. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi haberinde haber girişi kullanmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberinde haber girişi kullanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan ile ilgili
metafor kullanılarak Öcalan ‘İmralı’ diye anmıştır. Özgür Gündem Gazetesi
sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı, PKK Lideri olarak ifade etmiştir.
Sabah Gazetesi, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, örtük alıntı
olarak sunulan haberde Abdullah Öcalan ile İmralı heyetinin görüşmelerini
perdelendiği değerlendirilmektedir. Haberin sunumunda kullanılan resim ise
BDP milletvekili Demirtaş’ın yaptığı basın açıklamasını gösteren çok küçük
bir fotoğraftır (Şekil 1.21.). Özgür Gündem Gazetesi, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, haberde sunulan bilgilerin örtük alıntı yapılarak
aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu haberle ilişkili olarak Selahattin Demirtaş’ın
öne çıkarıldığı bir resim kullanılmıştır (Şekil 4.22.). Selahattin Demirtaş’ın
açıklama yaparken yansıtıldığı resminde BDP’li Pervin Buldan’ın da
kendisine eşlik ettiği görülmektedir.
22. 26 Haziran 2013, tarihinde Başbakan’ın Akil İnsanlarla son kez bir araya
gelmesi

gündeme

etki

etmiştir

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]). Sabah Gazetesi gelişmeyi “Türkiye Hazır” (Türkiye Hazır,
2013: 1) başlığı altından duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ise “Akil
İnsanlar: Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” (Akil İnsanlar
Halkın Desteği Yüksek İsteği İse Demokratik Reform, 2013: 1) başlığı
altında habere yer vermiştir. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi ardalanda sürecin mimarı ve takipçisi olarak
Başbakan Erdoğan’ı sunmuştur haberin içeriğinde devletin en üst düzeyde
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verdiği önem yansıtılarak süreç, sivil toplum ve devlet arasında bağlam
ilişkisi kurulmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ardalan bilgisinde Akil İnsanlar
Heyetinin Abdullah Öcalan’a ait bir proje olduğunu belirtmektedir haberin
içeriğinde çözüm sürecinde Abdullah Öcalan ve Başbakan Erdoğan arasında
ki bağlamsal ilişki kurulmaktadır. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda
aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi
haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ise haber
başlığını uzun ve bileşik cümlelerle kurmuştur. Sabah Gazetesi sözcük
seçiminde süreçten, barış süreci diye bahsetmiştir. Haber de kullanılan
Türkiye kelimesi ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kast edilerek
toplumsal bütünlük mesajı verilmektedir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde Akil İnsanlar Heyeti raporunu öne çıkartarak raporu, demokratik
reform olarak ifade etmiştir. “Türkiye Hazır” önermesi ile toplumun sosyal ve
ortak bilgisine hitap edilmiştir. İkinci önerme ile birinci önerme arasında
sebep-sonuç ilişkisi kurularak metnin yerel tutarlılığı sağlanmıştır. ‘Türkiye
Hazır’

önermesi

okuyucu

tarafından

kendi

değerleri

üzerinde

sezinlendiğinden küresel tutarlılığı metinde yansıtmaktadır. “Akil İnsanlar:
Halkın desteği yüksek isteği ise demokratik reform” önermesinde yapılan
vurgu düşünsel ima taşımaktadır. İkinci önermede ki cümleler öncekinin
açıklamalarını içermektedir. Bu açıklamalar ile metinde yerel tutarlılık
kurulmuştur.
23. 29 Haziran 2013, tarihinde Diyarbakır’ın Lice İlçesi Kayacık Köyü’nde
Jandarma karakoluna yapımı süren ek inşaatı engellemek isteyen grupla,
güvenlik güçleri arasında ki çatışma gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “İçişleri Bakanlığı
Lice Olayları için 4 müfettiş görevlendirdi” (İçişleri Bakanı Lice Olayları İçin
Dört Müfettiş Görevlendirdi, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür
Gündem Gazetesi konuyu “Sürece asker kurşunu” (Sürece Asker Kurşunu,
2013: 1) başlığı ile kaleme almıştır. Sabah Gazetesi ayni sayısında süreç ile
ilişkili olarak “Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” (Jitem’in Kara
Kutusuna İnfaz, 2013: 1) başlıklı habere de yer vermiştir. Her iki gazetenin
haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin yayınladığı “İçişleri
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Bakanlığı Lice Olayları için 4 müfettiş görevlendirdi” başlıklı haber için
haber girişi kullanılmamıştır. Sabah Gazetesi Özgür Gündem Gazetesinden
farklı olarak “Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” başlıklı haberi
yayınlayarak bu haber ile ilgili haber girişine ve fotoğrafa yer vermiştir.
Sabah Gazetesinin yayınladığı her iki haber birlikte değerlendirildiğinde
gazetenin ardalanda devletin artık Kürtlere karşı gayrı nizami uygulamalar
yapmadığının bilgisini sunularak Lice olaylarının çözüm sürecine zarar
verebileceği ile ilgili bağlam ilişkisi sunulmuştur. Özgür Gündem Gazetesi
ise ardalan bilgisinde, askerin şiddettin tarafı olduğu, çözüme ve demokratik
girişimlerin karşısında olduğu mesajını iletmektedir haberin içeriğinde ise
gazete devam eden çözüm sürecini de dikkate alarak, süreç içerisinde ki
Hükümet kanadının sürece olan bağlamsal ilişkisini gözettiği görülmektedir.
Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin
söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haber
kaynağı olarak Özgür Cebe ve İçişleri Bakanlığının açıklamasını kullanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise DTP ve BDP’nin açıklamalarını haber kaynağı
olarak kullanmıştır. Sabah Gazetesi ana olayın sunumunda eski JİTEM
mensubunun öldürülmesini Özgür Gündem gazetesinden farklı olarak
haberlerinde kullanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde
Sabah Gazetesi haber başlıklarını uzun ve birleşik bir yapıda kurmuştur.
Haberleri etken cümle yapısı ile yayınlanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise
haber başlığını kısa ve basit tutmuştur, haber başlığında ‘sürece asker
kurşunu’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Haber edilgen bir cümle yapısı ile
kaleme alınmıştır. Sabah Gazetesinin “Özel Haber: Jitem’in Kara Kutusuna
İnfaz” başlıklı haberin sözcük seçiminde, Ergenokon; kelimesini kullanarak
Türkiye de faili meçhul cinayetlerin işlediği iddia edilen bir yapıya atıfta
bulunmuştur. Öldürülme olayı ile ilgili olarak; infaz kelimesi kullanılarak
öldürülmenin karanlık odaklarca yapılmış olduğuna dair bir algının oluşması
sağlanmıştır. Öldürülen Ramazan Erkan’dan; tetikçi diye söz edilerek
itibarsızlaştırılmıştır. “İçişleri Bakanlığı Lice Olayları için 4 müfettiş
görevlendirdi” başlıklı haberin sözcük seçiminde Lice de yaşanan olaylar;
Lice kelimesi ile ifade edilmiştir. Olayların mahiyetini tam anlamı ile ifade
edecek kelimeler kullanılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde karakol inşaatı için eylem yapanlar; barış ve çözüm için eylem
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yapan halk olarak ifade edilmiştir. Ateş ederek ölüm ve yaralanmalara
sebebiyet veren asker; saldırgan provokatör olarak tanımlanmıştır. “Özel
Haber: Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” başlıklı haber retorik açısından
değerlendirildiğinde, Ergenekon olayının hatırlatılması ile yeni yaşanan
süreçte benzer olayların olmadığı vurgusu ima edilmektedir. 55 İnfaz; tabiri
kullanılarak sayısal anlamda bir göstergeye değinilmiştir. Haberde kullanılan
resimde belirsiz bir yerde ne yaptıkları belli olmayan kişilerin karartılmış
resimleri kullanılmıştır (Şekil 1.23.). “İçişleri Bakanlığı Lice Olayları için 4
müfettiş görevlendirdi” ile ilgili başlıklı haberede resim kullanılmamıştır
(Şekil 1.23.). Sabah Gazetesi öne çıkardığı Özel haberle Lice olayları ile ilgili
haberi ikincil konuma itmiştir. “Sürece asker kurşunu” başlıklı haber haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı yapılarak
sunulduğu tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde ölen kişilerin sayısı
belirtilerek sayı kullanılmıştır. Haberin inandırıcılığı güçlendirilmiştir.
Lice’de yaşanan durum olay olarak aktarılmıştır. Lice kaymakamının
açıklamaları doğrudan alıntı yapılmıştır. Haberin sunumunda asker ve
kaymakam olumsuzlaştırılarak devletin sürece karşı olduğu bilgisi öne
çıkartılmıştır. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde açılan ateş sonucu
yaralanan bir kişinin sedye ile taşındığı bir kare kullanılmıştır (Şekil 4.24.).
Bu resmin hemen yanında ki ikinci bir resim ise sarı, kırmızı, yeşil renkleri
ile kendilerini ifade eden halk kitlesinin karakol inşaatının durdurulması için
yapıkları eylemi gösteren bir kare kullanılmıştır (Şekil 4.24.). “Özel Haber:
Jitem’in Kara Kutusuna İnfaz” önermesinde; açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında,
durum-sebep-sonuç ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır.
“Sürece asker kurşunu” önermesi toplumun sosyal ve ortak bilgilerine
dayanan kavramlar içermektedir. İkinci önerme ile birinci önerme arasında
sebep ve durum ilişkisi kurulmuştur. Birinci önermede okuyucuya küresel
tutarlılık sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki ile de yerel tutarlılık
okuyucuya sunulmuştur.
24. 5 Temmuz 2013, tarihinde Kandil’de “İkinci Aşama” zirvesi çözüm sürecine
etki eden gelişme olmuştur (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi haberi “BDP: Çözüm Sürecinde Kırılma Riski Görmüyoruz”
(BDP Çözüm Sürecinde Kırlıma Riski Görmüyoruz, 2013: 27) başlığı altında
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yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi habere yayınlarında yer vermemiştir.
Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin
söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesinin konuyu haberlerine yansıtmaması

söylemsel açıdan farklılık

olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesi haber ile ilgili olarak haber girişi
ve fotoğraf kullanılmamıştır. Sabah Gazetesi İmralı heyeti ile Kandil’in süreç
ile bağlam ilişkisi kurmasına rağmen ardalanda hükümet lehine haberin
sunumu yapılmıştır. Haber kaynağı olarak BDP Eşbaşkanı Gülden Kışanak
ve Murat Karayılan’dan yararlanılmıştır. Haberin ana olay sunumunda ise
İmralı Heyetinin, PKK ile yaptıkları toplantı hakkında haber yayınlanmıştır.
Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde haber başlığının uzun ve
birleşik bir yapıda kurulduğu haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde PKK/KCK yöneticileri ile
ilgili metafor kullanarak; PKK/KCK kandil diye anılmıştır. Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde BDP heyetinden Gülten Kışanak’ın
açıklamaları ile ilgili doğrudan alıntı yapıldığı tespit edilmiştir. Haber de
sunulan bilgilerin dar bir çerçevede sunulduğu, haberin siyah bir çerçevede
yayınlandığı görülmüştür. Haberde resim kullanılmamıştır (Şekil 1.24.).
“BDP: Çözüm Sürecinde Kırılma Riski Görmüyoruz” önermesinde,
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir.
Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne
yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
25. 10 Temmuz 2013, tarihinde PKK’da Yönetim Değişikliği ile ilgili gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesini
habere

“Kandil’de

‘Çözüm’

yapılanması

oldu”

(Kandil’de

Çözüm

Yapılanması Oldu, 2013: 25) başlığı altında yer vermiştir. Özgür Gündem
Gazetesi haberi “KCK yeniden yapılandı: Demokratik Kurtuluş Kongresi”
(KCK Yeniden Yapılandı Demokratik Kurtuluş Kongresi, 2013: 1) başlığı
altından sunmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi haber ile ilgili olarak haber girişi ve resim
kullanmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi konu ile ilgili yayınladığı haberde
haber girişi ve fotoğrafa yer vermiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
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incelendiğinde Sabah Gazetesi sözcük seçiminde PKK/KCK yöneticileri ile
ilgili metafor kullanarak PKK/KCK’dan; kandil diye söz etmiştir. PKK’dan
ise örgüt diye bahsedilmiştir. Özgür Günden Gazetesi sözcük seçiminde
Kongra Gel: 9. Genel Kurul Kongresi; demokratik kurtuluş kongresi olarak
ifade edilmiştir. Abdullah Öcalan; KCK Genel Başkanı olarak ifade
edilmiştir. Abdullah Öcalan; Önder Apo diye isimlendirilmiştir. Sabah
Gazetesi, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’dan
da doğrudan alıntı yapıldığı görülmüştür. Kandilin açıklamalarından da
doğrudan alıntı yapıldığı tespit edilmiştir. Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ın
geleneksel Kürt kıyafetleri içerisinde yayımlanan resimlerinde arka fon boş
olarak kullanılmıştır (Şekil 1.25.). Nispeten sivil görünümleri ile sunulan her
iki

karakterin

resimlerinde

silah

veyahut

örgütsel

bir

sembol

bulunmamaktadır. Özgür Gündem Gazetesi, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı yapılarak yayınlandığı tespit
edilmiştir. Haberde yapılan kongrenin tarihi sayı kullanılarak belirtilerek
zaman kullanımına yer verilmiştir. Haberin verilen bilgide KCK’nın
Abdullah Öcalan’ı KCK Başkanı olarak seçtiğine de yer verilerek kamuoyu
nezdinde Öcalan’ın konumu güçlendirilmiştir. Kongreye katılan diğer
üyelerin isimlerine de yer verilerek tanık olarak gösterilmişlerdir. Bu haber
ile birlikte Cemil Bayık, Hacer Zağros ve Remzi Kartal’ın PKK üniforması
içerisinde konuşurken görüldükleri bir resim karesi kullanılmıştır (Şekil
4.25.). Bu resimde görünen Remzi Kartal’ın, ellerini göğüs hizasının altında
ters bir açı ile yere doğru bükerek parmaklarını birleştirmesi resme ayrı bir
anlam katmaktadır. “Kandil’de ‘Çözüm’ yapılanması oldu” önermesinde,
belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Birinci
önerme ile ikinci önerme arasında, durum-sebep-sonuç ilişkisi kurularak
metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır. “KCK yeniden yapılandı: Demokratik
Kurtuluş Kongresi” önermesinde belirtmede bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta
verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme
öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
26. 21 Temmuz 2013, tarihinde İmralı’ya Sekizinci Ziyaret ile ilgili gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
habere “İmralı: Tıkanma Çözümsüzlük Yok” (İmralı Tıkanma Çözümsüzlük
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Yok, 2013: 24) başlığı altında yer verilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
konuyu “Öcalan’dan Mesaj Var Hükümet Hızlanmalı” (Öcalan’dan Mesaj
Var Hükümet Hızlanmalı, 2013: 1) başlığı ile yayınlamıştır. Sabah Gazetesi
haber ile ilgili olarak haber girişi kullanmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haber girişine yer vermiştir. Sabah Gazetesi ardalanda hükümeti süreç
açısından öne çıkarmıştır haberin içeriğinde Öcalan ile süreç arasında ki
bağlam ilişkisine güçlü bir tonda olmasa da yer verilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi Abdullah Öcalan’ın süreçteki rolünü hatırlatan ardalan bilgisine yer
vererek Abdullah Öcalan kişiliği üzerinden süreç ile ilgili bağlamsal ilişki
kurmuştur. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam
ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesinin sözcük
seçiminde Abdullah Öcalan’dan; İmralı diye bahsederek metafor kullandığı
görülmüştür.

Özgür

Gündem

Gazetesi

sözcük

seçiminde

Abdullah

Öcalan’dan; KCK Genel Başkanı olarak bahsetmiştir. Sabah Gazetesi haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş
ile Pervin Buldan’ın açıklamalarından doğrudan alıntı yapıldığı tespit
edilmiştir. Haber metninde Öcalan’ın sağlık durumu ile ilgili güvenilir
kaynaklara dayanan bir sunum yapılmıştır. Haber için kullanılan resimde
Selahettin Demirtaş ile Pervin Buldan’ın basın açıklaması seçilmiştir (Şekil
1.26.).

Fotoğrafta her ikisinin de oturur vaziyette olması, çevrelerinden

soyutlamış bir şekilde resimlerinin kullanılmış olması, çözüm sürecinde ki
rolleri açısından Sabah Gazetesinin takındığı tutumu yansıtır. Özgür Gündem
Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın
açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin
içeriğinde

sayı

kullanılmıştır.

Haberde

Abdullah

Öcalan

sürecin

şekillendireni olarak sunularak olumlulaştırılmıştır. Bu haberde Abdullah
Öcalan’ın tek kare resmi kullanılmıştır (Şekil 4.26.).
27. 23 Temmuz 2013, tarihinde “Kürt Ulusal Konferansı” Ön Hazırlık Toplantısı
ile ilişkili gelişmeye gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Konferanstan önce çekilme hızlansın”
(Konferanstan Önce

Çekilme Hızlansın, 2013: 22) başlığı altında

yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise bahsedilen gelişmeyi “Dört parça
tek çatı: Hedef herkese demokrasi” (Dört Parça Tek Çatı Hedef Herkese
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Demokrasi, 2013: 1) başlığı altında kaleme almıştır. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar

taşıdığı

tespit

edilmiştir.

Sabah

Gazetesi

Barzani’nin

açıklamalarının ardalanda önemsizleştirerek haberin içeriğinde verilen diğer
bir bilgi ile ardalanda PKK’nın şiddet içeren yönü hakkında hatırlatma
yapılmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi ise ardalan bilgisi olarak bu
kongrenin

Abdullah Öcalan’a ait

bir fikir olduğunu okuyucusuna

sunmaktadır. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam
ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi haber kaynağı olarak Ronahi Serhat, Sabri Ok ve Ahmet
Türk’ten yararlanarak Sabah Gazetesi ile haber kaynağında ki çeşitlilik
yönünden farklılık göstermektedir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde Sabah Gazetesi haber başlığını kısa ve basit tutmuştur Özgür
Gündem Gazetesi ise başlığı uzun ve birleşik kullanmıştır. Sabah Gazetesi
sözcük seçiminde PKK mensuplarından; militan diye bahsetmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı; KCK Genel Başkanı
olarak ifade etmiştir. Dört ülke toprağında yer alan ve Kürtlerin yoğun
yaşadığı yerler; Kürdistan olarak ifade edilmiştir.

Sabah Gazetesi haber

retoriği açısından değerlendirildiğinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi
Başkanın açıklamalarından doğrudan alıntı yapılığı tespit edilmiştir. Haberde;
haberi destekler mahiyette bir resim kullanılmamıştır (Şekil 1.27.). Habere
iliştirilen resimde Cizre’de PKK yandaşları ile Türkiye güvenlik güçlerinin
yaşadığı bir gerilim yansıtılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Mesut Barzani’nin açıklamaları örtük alıntı
yapılarak aktarılmıştır. Mesut Barzani güvenilir kişi olarak sunulmuştur.
Haberde sayısal verilere ve zaman unsurlarına yer verilerek haberin
inandırıcılığı pekiştirilmiştir. Haber de sunulan bilgide Kongre’nin Abdullah
Öcalan’ın projesi olduğu belirtilerek Öcalan olumlulaştırılmıştır. Haber ile
birlikte kullanılan resimde, Kuzey Irak Federe Kürt Yönetimi Başkanı Mesut
Barzani ile birlikte diğer katılımcıların resimleri kullanılmıştır (Şekil 4.27.).
“Konferanstan önce çekilme hızlansın” belirtilen önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Birinci önerme ile
ikinci önerme arasında, zaman-sebep-sonuç ilişkisi kurularak metine yerel
tutarlılık kazandırılmıştır. “Dört parça tek çatı: Hedef herkese demokrasi”
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önermesi ile toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir. İkinci
önerme ile birinci önerme arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak metnin
yerel tutarlılığı sağlanmıştır. İkinci önermedeki ‘Herkese demokrasi’
kelimeleri okuyucu tarafından kendi değerleri üzerinde sezinlendiğinden
küresel tutarlılığı metinde yansıtmaktadır.
28. 28 Temmuz 2013, tarihinde Cemil Bayık’tan 1 Eylül açıklaması gündemi
etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
haberi “Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” (Bayık 1 Eylül’e Kadar Adım Atın,
2013: 23) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi bu gelişme
ile ilgili olarak haber yayınlamamıştır. Özgür Gündem Gazetesinin konuyu
haberlerine yansıtmaması söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir.
Sabah Gazetesinin yayınladığı haber makro açıdan incelendiğinde; gazetenin
haber ile ilgili haber girişi ve fotoğraf kullanmadığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi çözüm sürecinin tarafları arasında süreç ile ilgili bağlam ilişkisi
kurmaktadır. Gazete haber kaynağı olarak Cemil Bayık’tan yararlanmıştır.
Haberin ana olay sunumunun konusu PKK yöneticisi Cemil Bayık’ın
çekilmenin devam edebilmesi açısından yaptığı açıklamalardır. Gazetenin
haberi mikro ölçekte incelendiğinde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulduğu, haberin

etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.

Gazete sözcük seçiminde Cemel Bayık’tan; KCK Yürütüme Konseyi Başkanı
diye bahsetmiştir. Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Cemil
Bayık’ın ANF’ye bir röportaj verdiği Sabah Gazetesinin haberi bu
röportajdan alıntı yapılarak yayınlandığı anlaşılmaktadır. Haber ile birlikte
haberin anlamının güçlendirilmesi için zamansal ifadelerin sayısal vurgularla
kullanıldığı görülmüştür. Haberde resim

kullanılmamıştır

(Şekil 1.28.).

“Bayık: 1 Eylül’e kadar adım atın” önermesinde, açıklamada bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde verilen
önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde
ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık
kazandırmaktadır.
29. 17 Ağustos 2013, tarihinde İmralı’ya Dokuzuncu Ziyaret başlıklı gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
“BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya gitti” (BDP Heyeti 9. Kez İmralı’ya Gitti,
2013: 26) başlıklı haberle gelişmeyi duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi
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haberi “Stratejik rolüme uygun davranın!” (Stratejik Rolüme Uygun
Davranın, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haber ile ilgili olarak
haber girişi ve fotoğrafa yer vermemiştir. Özgür Gündem Gazetesi haber ile
ilgili olarak haber girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Gazetenin haberi mikro
ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesinin sözcük seçiminde Abdullah Öcalan
ismini herhangi bir sıfatlandırmaya tabi tutulmadan yalın halde kullandığı
görülmüştür. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan,
KCK Genel Başkanı olarak ifade edilmiştir. Hükümet ile ilgili olarak devlet
tarafı terimi kullanılmıştır. Hükümetin hazırladığı tek taraflı çözüm paketi
antidemokratik paket olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesi, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın açıklamaları ile
ilgili doğrudan alıntı yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca haberde İmralı ile
yapılan görüşmeler sayısal olarak belirtilmiştir. Haber de haber resmi
kullanılmamıştır (Şekil 1.29.). Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
açısından

değerlendirildiğinde,

Abdullah

Öcalan’a

ait

açıklamaların

Selahattin Demirtaş tarafından aktarıldığı, Özgür Gündem Gazetesinin, bu
açıklamaları dolaylı alıntı yaptığı tespit edilmiştir. Haberde sayı ve zaman
kavramları kullanılarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Haberin içeriğinde
Abdullah Öcalan’ın süreçteki kritik rolü öne çıkarılarak Abdullah Öcalan
kamuoyu nezdinde olumlulaştırılmıştır. Haber BDP Eşgenel Başkanı
Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarına dayandırılsa da, haber ile birlikte
Abdullah

Öcalan’ın

resmi

kullanılarak

Abdullah

Öcalan’ın

çözüm

sürecindeki rolü pekiştirilmiştir (Şekil 4.28.). “BDP Heyeti 9 Kez İmralı’ya
gitti” önermesinde; belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler
uyum

içerisindedir.

Metin

içerisinde

ki

ikinci

önerme

öncekinin

açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır. “Stratejik
rolüme uygun davranın!” önermesinde açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile
başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci
önerme

öncekinin

kazandırmaktadır.

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

737

30. 9 Eylül 2013, tarihinde PKK’nın çekilmeyi durdurması gelişmelere
yansımıştır. Sabah Gazetesi haberi “Dün dış, bugün iç Güvenlik
çekilmemenin beş nedeni” (Dün Dış Bugün İç Güvenlik Çekilmemenin Beş
Nedeni, 2013: 24) başlığı altında duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ise
gelişmeyi “Durdurma AKP eseri!” (Durdurma AKP Eseri, 2013: 1) başlığı
ile yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı aradalanda
sürecin mimarı olarak sunmaktadır, haberin içeriğinde Başbakan’ın güçlü
iradesi ile bağlam ilişkisi kurularak süreç ile ilişkilendirilmektedir. Özgür
Gündem Gazetesi ise Abdullah Öcalan ve Hükümet arasında başlayan
müzakerelerin ardalan bilgisine gönderme yapmaktadır haberin içeriğinde
çözüm sürecinin hükümet ile birlikte devam edilecek bir süreç olduğunun
bağlamsal ilişkisi kurulmaktadır. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda
aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak KCK Yürütme Konseyinin
açıklaması yanında Özgür Gündem Gazetesinden farklı olarak ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ı haber kaynağı olarak kullanmıştır. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi haber başlığını uzun
ve birleşik bir yapıda kurmuştur. Haberi etken cümle yapısı ile yayınlamıştır.
Özgür Gündem Gazetesi haber başlığını kısa ve basit tutulmuştur. Başlığın
edilgen bir cümle yapısı kurulduğu tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi sözcük
seçiminde Başbakan Erdoğan ile görüşen üst düzey bürokrat ve Bakanlardan;
kurmay diye söz etmiştir. Çözüm süreci ile ilgili olarak demokratikleşme
ifadesini kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde PKK’nın
Türkiye’de bulunan silahlı unsurları; gerilla olarak tanımlanmıştır. Abdullah
Öcalan ile ilgili olarak Önder Apo ifadesi kullanılmıştır. Türkiye tarafını
temsilen; AKP kelimesi tercih edilmiştir. Çözüm süreci; Önder Apo’nun
projesi olarak ifade edilmiştir. Sabah Gazetesi haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde PKK’nın Türkiye dışına çekilmesini durdurmasının
sebepleri örtük alıntı olarak sunulmuştur. Başbakan Erdoğan’ın süreci
değerlendirmesi güven tazeleme olarak sunulmuştur. İç güvenlik zirvesine
katılacak olan Mit, Genelkurmay başkanlığı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı
gibi resmi kuruluşların isimlerine atıf da bulunularak güven tazeleme olgusu

738

pekiştirilmektedir. Haber ile birlikte kullanılan Başbakan Recep Tayip
Erdoğan’ın tam boy resmi habere gündemin ana aktörünün, başbakan
olduğunun izlenimi kazandırmaktadır (Şekil 1.30.). Özgür Gündem Gazetesi
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, KCK’nın açılamalarının örtük
alıntı yapılarak sunulduğu tespit edilmiştir. Haberde verilen bilgide geri
çekilmenin durdurulması ile ilgili olarak hükümet suçlanarak kamuoyu
nezdinde hükümet olumsuzlaştırılmıştır. KCK’nın ateşkese devam edeceği
bilgisinde yer verilerek okuyucu nezdinde KCK olumlulaştırılmaktadır.
Haber ile birlikte kullanılan resimde KCK’nın üst düzey üst yöneticilerinden
Cemil Bayık, Hacer Zağros ve Remzi Kartal’ın bulunduğu bir resim
kullanılmıştır (Şekil 4.29.). “Dün dış, bugün iç güvenlik çekilmemenin beş
nedeni” önermesinde, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin içeriğinde ki ikinci önerme arasında, zaman-sebep-sonuç
ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır. “Durdurma AKP
eseri!” önermede belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler
uyum

içerisindedir.

Metin

içerisinde

ki

ikinci

önerme

öncekinin

açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
31. 15 Eylül 2013, tarihinde İmralı’ya Onuncu Ziyaret gündeme etki etmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi
“BDP’liler İmralı’dan mesajla döndü” (BDP’liler İmralı’dan Mesajla Döndü,
2013: 24) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise gelişmeyi
“Anlamlı bir müzakere” (Anlamlı Bir Müzakere, 2013: 1) başlığı ile kaleme
almıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi haberinde haber girişi kullanmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberinde haber girişine yer vermiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde Sabah Gazetesi haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda
kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ise haber başlığı kısa ve basit cümlelerle
oluşturmuştur. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’dan; terör
örgütü lideri diye söz etmiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde
Abdullah Öcalan’ı; KCK Genel Başkanı olarak ifade etmiştir. Sabah
Gazetesi,

haber retoriği açısından değerlendirildiğinde İmralı heyetinden

Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan’ın açıklamaları hakkında örtük alıntı
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olarak bilgi verilirken Abdullah Öcalan’ın süreçle ilgili yaptığı açıklama
yazılı olarak basına duyurularak bu açıklamadan doğrudan alıntı yapılmıştır.
Selahattin Demirtaş’ın profil resmi ile birlikte yayımlanan haberde süreç ile
ilgili olarak önemli bir ziyaret yaşanmış olsa da haber Sabah Gazetesi
tarafından ikincil bir haber olarak sunulmuştur. Kullanılan resim haberin
detayını ve de önemini vurgulamaktan uzaktır (Şekil 1.31.). Özgür Gündem
Gazetesi, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın
açıklamalarının dolaylı aktarma ile habere taşındığı, haberin içeriğinde
Öcalan’ın sürecin derinlikli bir şekilde devam etmesi gerektiği mesajını
ilettiği bilgisi sunulmuştur. Açıklamayı yapan BDP heyeti olmasına rağmen
haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 4.30.).
“BDP’liler İmralı’dan mesajla döndü” önermesinde belirtmede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde verilen
önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde
ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık
kazandırmaktadır.

“Anlamlı

bir

müzakere”

önermesinde

açıklamada

bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
32. 14 Ekim 2013, tarihinde İmralı’ya on birinci ziyaret ile ilgili gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İmralı ziyaretleri
ile ilgili bu gelişmeye Sabah Gazetesinde “Öcalan zelzele dindi” (Öcalan
Zelzele Dindi, 2013: 18) başlığı altında yer verilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi haberi “KCK Önderi Öcalan: Anlamlı müzakereye geçilmeli” (KCK
Önderi Öcalan Anlamlı Müzakereye Geçilmeli, 2013: 1) başlığı altında
duyurmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesinde ardalan da hükümet lehine haber sunumu yapmaya devam
etmektedir, haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın mesajı ile sürecin olumlu
bir ivmede gittiğine dair bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Özgür Gündem
Gazetesinde çözüm sürecinin ardalanda ki zamansal gelişmelerine değinilerek
sürecin hükümet ile olan bağlam ilişkisine değinilmiştir. Her iki gazetenin
haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından söylemsel
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farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde Sabah Gazetesi haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Özgür
Gündem Gazetesi haber başlığını uzun ve bileşik cümlelerle kurmuştur.
Sabah Gazetesi, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, PKK Lideri
Abdullah Öcalan’ın kendisini ziyaret eden BDP heyeti aracılığı ile
yayınladığı mesajdan doğrudan alıntı yapıldığı görülmüştür. PKK tarafı
tarafından atılan adımları öne çıkarmada imtina eden Sabah Gazetesine göre
nispeten daha doyurucu sunulmuştur. Ancak haberin sayfa 18 den verilmiş
olması gazetenin genel olarak izlediği PKK tarafının süreç ile ilgili
girişimlerini ikincil planda tutma çabasının bir yansımasıdır. Bu haberde
kullanılan resim ise dikkat çekicidir. T:B.M.M.’nin salonlarında yapılan basın
açıklamasından bir kare seçilmiştir (Şekil 1.32.) Resim karesinde, açıklama
yapan Pervin Buldan ile İdris Baluken görünmektedir. Pervin Buldan’nın
konuşurken çekilen resmi, rahatsız edici bir ifade taşımaktadır. İdris Baluken
ise moralsiz ve durgun görünmektedir. Özgür Gündem Gazetesi haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının
dolaylı aktarma ile habere taşındığı, haber de Öcalan’ın sürecin anlamlı bir
şekilde devam etmesi gerektiği mesajını ilettiği bilgisi sunulmuştur. Haberin
içeriğinde KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın mesajı BDP heyetinden
İdris Baluken ve Pervin Buldan tarafından aktarılmıştır. Haber ile birlikte
Abdullah Öcalan’ın mesajında ki vurguyu artırmak için Abdullah Öcalan’ın
tek kare resmi kullanılmıştır (Şekil 4.31.). “Öcalan zelzele dindi”
önermesinde; açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında, zaman-sebep-sonuç
ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır. “KCK Önderi
Öcalan:

Anlamlı

müzakereye

geçilmeli”

önermesinde,

açıklamada

bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
33. 28 Ekim 2013, tarihinde Halkların Demokratik Partisinin siyaset arenasına
yerini alması gelişmelere yansımıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile alakalı “HDP Kongresi ve Barikat
siyaseti” (Övür, HDP Kongresi Ve Barikat Siyaseti, 2013: 22) başlıklı
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makleyi yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “İşte gerçek
alternatif” (İşte Gerçek Alternatif, 2013: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Her
iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin
söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haber
ile ilgili haber girişi kullanmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberinde
haber girişi kullanmıştır. Sabah Gazetesi ardalanda hükümetin sürecin ana
aktörü olduğu sunumunu yapmıştır. Özgür Gündem Gazetesi HDP’nin
siyasetini hangi bağlam üzerinde yürüteceğine dair bağlam ilişkisine yer
vermiştir. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam
ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi haber kaynağı olarak köşe yazarı Mahmut Övür’den yararlanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise Sebahat Tuncel ve Abdullah Öcalan’dan haber
kaynağı

olarak

yararlanmıştır.

Gazetelerin

haberleri

mikro

ölçekte

incelendiğinde Sabah Gazetesi haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda
kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi haber başlığını kısa ve basit tutmuştur.
Başlık etken cümle yapısı kurulmuştur. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde
Öcalan’ı yalın halde ifade etmiştir. Öcalan’ın eski sol düşünceleri
çerçevesinde ki siyaseti; barikat siyaseti olarak anılmıştır. BDP; Kürt siyasal
partisi olarak anılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde
Türkiye’de yaşayanlar; Türkiye halkları olarak ifade edilmiştir. Türkiye halkı;
Anadolu ve Mezopotamya halkları olarak isimlendirilmiştir. Sabah Gazetesi,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde HDP’nin sol bir Kürt siyasi
hareketi olduğu örtük alıntı olarak sunulmuştur. HDP’nin Türkiyelileşme
sözü ile siyasi hayatına başladığı vurgulanarak bunun olamayacağı
konusunda eski olaylar üzerinden bir sonuca varılarak HDP’nin bu projesinin
başarısız olacağına dair olumsuzlaştırma yapılmıştır. Haberde içerik ile ilgili
resim kullanılmamıştır (Şekil 1.33.). Özgür Gündem Gazetesi, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı yapılarak sunulduğu tespit
edilmiştir. Haberde sayı kullanılarak, zaman belirtildiği görülmüştür.
Abdullah Öcalan’ın kongreye gönderdiği mesaj dolaylı alıntı yapılarak
aktarılmıştır. Haberin sunumunda verilen bilgide HDP’nin tüm Türkiye’nin
demokratik partisi olacağı ve AKP’ye alternatif olarak kurulduğu
belirtilmektedir. Bu haber ile birlikte manşetten yayınlanan resim birinci
sayfasının ilk yarısını kapsayacak şekilde yayınlanmıştır (Şekil 4.32.). “HDP
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Kongresi ve Barikat siyaseti” önermesi ile toplumun sosyal ve ortak bilgisine
hitap edilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen
önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır. “İşte gerçek
alternatif” haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum
önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale
getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Haberde kullanılan ikinci
önerme, ilk önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her
iki önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde
önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
34. 13 Kasım 2013, tarihinde on ikinci İmralı ziyareti yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İmralı ziyaretleri ile ilgili bu gelişmeye
Sabah Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesi haberi
“Türkiye Halklarının görevi!” (Türkiye Halklarının Görevi, 2013: 1) başlığı
altında kaleme almıştır. Sabah Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel
farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi haberde haber
girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi çözün sürecinde bir
neticeye ulaşmanın altın anahtarının Türkiye de yaşayan Türk ve Kürt
halklarının elinde olduğunun bağlamsal ilişkisini kurmuştur. Haber kaynağı
olarak İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder ve Abdullah Öcalan kullanılmıştır.
Haberin ana olay sunumunda İmralı heyetinin İmralı’da yaptıkları toplantının
ayrıntılarına yer verilmiştir. Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde
haber başlığının kısa ve basit tutulduğu, haberin etken cümle yapısı ile
kaleme alındığı tespit edilmiştir.

Gazete sözcük seçiminde Türkiye’de

yaşayanları; ‘Türkiye halkları’ olarak ifade etmiştir. Haber, haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken’in
açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı, haberin içeriğinde
Abdullah Öcalan’ın fikirlerinin öne çıkarılarak Abdullah Öcalan’ın
olumlulaştırıldığı tespit edilmiştir. Haber ile birlikte Sırrı Süreyya Önder’in
yan profilden çekilmiş bir resmi ile Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır
(Şekil 4.33.). “Türkiye Halklarının görevi!” önermesinde, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
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içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
35. 16 Kasım 2013, tarihinde tarihi Diyarbakır buluşması gelişmesi yaşanmıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile
alakalı “Biz Kardeşiz” (Biz Kardeşiz, 2013: 1) başlığını kullanmıştır. Özgür
Gündem Gazetesi ise haberi “Söz yetmez” (Söz Yetmez, 2013: 1) başlığı
altında haberi sunmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi Kürt ve Türklerin ardalanda ki tarihi
birlikteliklerine yer vermiştir, haberin içeriğinde çözüm sürecinin Hükümet
kontrolünde geliştiğine yönelik bağlam ilişkisi kurmuştur. Sabah Gazetesi
çözüm süreci ile Türkiye’ye deki özgürlüklerin geleceğinin pekiştirilmekte
olduğunu ardalan bilgisi olarak sunmaktadır. Haberde Mesut Barzani ile
ilişkili Türkiye dışında yaşayan Kürtlerin de Türkiye hükümetinin yanında
olduğu vurgusu yapılarak dış Kürtlerin sürece verdiği destek ile ilgili bağlam
ilişkisi kurulmaktadır. İbrahim Tatlıses ve Şivan Pervez’in aynı sahnede yer
alması ile Kürtlerin huzurunun Hükümet politikalarının takip edilmesi ile
sağlanabileceğinin

bağlam

ilişkisi

kurulmaktadır.

Özgür

Gündem

Gazetesinde Abdullah Öcalan’ı sürecin mimarı diye niteleyerek ardalanda
okurlarına hatırlatma yapmaktadır haberin içeriğinde Mesut Barzani’nin,
Suriye Kürtleri meselesinde, Suriyeli Kürtlere yardım etmediğini ardalan
bilgisi olarak ortaya koymuştur. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda
aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi, Sabah Gazetesinden farklı olarak Pervin
Buldan ve Ahmet Türk’ü haber kaynağı olarak kullanmıştır. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesinin haberi etken cümle
yapısı ile kurduğu, Özgür Gündem Gazetesinin haberi edilgen cümle yapısı
ile yayınladığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde çözüm
sürecini; barış ve azadi sözcükleri ile ifade etmiştir. Mesut Barzani’den; ‘Irak
Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı’ olarak bahsedilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi sözcük seçiminde PKK mensupları ile ilgili olarak metafor
kullanılarak; dağdakiler ifadesini kullanmıştır. Diyarbakır; Amed olarak
isimlendirilmiştir.

Başbakan Erdoğan ile Mesut Barzani’nin Diyarbakır;

Amed buluşması şov olarak nitelendirilmiştir.

Abdullah Öcalan; çözüm
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sürecinin baş aktörü olarak sunulmuştur. Kürtlerin çözüm süreci ile ilgili
talepleri öz yönetim olarak belirtilmiştir. Sabah Gazetesi haber retoriği
açısından

değerlendirildiğinde

Başbakan

Recep

Tayip

Erdoğan’ın

konuşmalarına yer verilerek Başbakan Erdoğan’dan doğrudan alıntı
yapılmıştır. Mesut Barzani’nin de söylemlerinden doğrudan alıntı yapılarak
sürecin iyi yönetildiğine dair Başbakanın lehine olumlulaştırma yapıldığı
tespit edilmiştir. Başbakan Erdoğan ve Mesut Barzani’nin açıklamaları
güvenilir kaynak olarak sunulmuştur. Bu haberde kullanılan haber girişi ile
resim

gündemin

konusuna

uygun

olarak

seçilmiştir.

Diyarbakır’da

gerçekleşen buluşmayı coşku ile karşılayan binlerce kişinin resmi manşetten
yayınlanmıştır (Şekil 1.34.). Özgür Gündem Gazetesi,

haber retoriği

açısından değerlendirildiğinde, Başbakan Erdoğan’ın, Pevin Buldan’ın ve
Ahmet Türk’ün açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı tespit
edilmiştir. Haberde sayı kullanılarak zaman unsurlarına yer verilerek haberde
sunulan bilgilerin inandırıcılığı artırılmıştır. Haberin sunumunda Abdullah
Öcalan’ın ‘baş aktör’ olduğu belirtilerek kamuoyu nezdinde Abdullah Öcalan
olumlulaştırılmıştır. Başbakan’ın ise şov yaptığı okuyucuya aktarılarak
Başbakan olumsuzlaştırılmıştır. Haberin içeriğinde Amed’de Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani ve Şivan Perwer’in katıldığı etkinlik ile ilgili
gelişmelere yer verilmiştir. Bu buluşma ile ilgili olarak Özgür Gündem
Gazetesinin gelişmelere eleştirel bir yaklaşım ile yaklaştığı tespit edilmiştir.
Bu haber de kullanılan resimde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut
Barzani ve Şiwan Perver aynı karede açılış yaparken görülmektedir (Şekil
4.34.).
36. 9 Aralık 2013, tarihinde Bütçe Tasarısı toplantısında, Kürdistan tartışmaları
gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi haberi “Kürdistan Kavgası” (Kürdistan Kavgası, 2013: 23) başlığı
altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Kürdistan’a karşı
birleştiler” (Kürdistan’a Karşı Birleştiler,

2013: 1) başlığı altında

duyurmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir.

Sabah

Gazetesi ardalan bilgisi olarak CHP ve MHP’nin kavgacı ve uzlaşmaz
tutumlarını hatırlatmıştır haberin içeriğinde çözüm sürecinde AKP’nin yapıcı
tutumu ile bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi, AKP,
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MHP ve CHP’nin Kürdistan’a karşı olduklarının ardalan bilgisini
sunmaktadır, haberin içeriğinde Kürdistan olgusuna, Türkiye de duyulan
tepki ile bağlamsal bir ilişki kurulmuştur. Her iki gazetenin haberlerinin
sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar
taşıdığı tespit edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde
Sabah Gazetesinin haberi edilgen cümle yapısı ile yayınladığı, Özgür
Gündem Gazetesinin ise haberi etken cümle yapısı ile yayınladığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde BDP ve MHP heyetlerinin
kavga ettiklerini nitelemek için; birbirlerine girdikler ifadesini kullanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde AKP, MHP, CHP’nin mecliste;
kirli ittifakta olduğunu sunmuştur. Başbakan Erdoğan ise; sözünü çiğneyen
Erdoğan diye ifade edilmiştir. Sabah Gazetesi, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, haber metnin TBMM Genel Kurul toplantısı raporuna
dayandırılarak resmi ve güvenilir kaynak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Haberde MHP ve BDP milletvekillerinin kavga ettiği vurgusu öne
çıkarılmıştır. Bu açıdan Türkiye lehine uğraşan partinin AKP olduğu algısı
doğrultusunda okuyucunun yönlendirildiği tespit edilmiştir. Bu haberin
içeriği ile ilgili olarak yayınlanan resimde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet
Meclisinde BDP milletvekilleri ile MHM milletvekilleri arasında yaşanan
kavga resmedilmiştir (Şekil 1.35.). Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, TBMM Bütçe Tasarısı ve Plan Bütçe
Komisyonu güvenilir kurum olarak sunulmuştur. Haber örtük alıntı yapılarak
hazırlanmıştır. Haberin de CHP, MHP ve AKP olumsuzlaştırılarak
sunulmuştur. Haber ile birlikte kullanılan resimde BDP Milletvekili İdris
Baluken’in mecliste yaşanan tartışma sebebi ile itişme ve kakışma yaşarken
çekilmiş bir fotoğrafı yayınlanmıştır (Şekil 4.35.). “Kürdistan Kavgası”
önermesi toplumun sosyal ve ortak bilgilerine dayanan kavramlardır. Haberin
metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir.
Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne
yerel tutarlılık kazandırmaktadır. “Kürdistan’a karşı birleştiler” haber
başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz
konusudur.

‘Kürdistan’

kelimesi

ile

küresel

tutarlılık

okuyucuya

sunulmaktadır. İkinci önerme haberin içeriğinde görülmektedir. Haberin
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içeriği başlıktaki önermenin önceliklerini açıklamaktadır. İkinci önerme yerel
tutarlılık içerisin de ‘Kürdistan’ kelimesinin kullanımı talebini içermektedir.
37. 21 Aralık 2013, tarihinde İmralı görüşmelerinin ilk fotoğrafı yayınlandı (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi

“Yıllar

sonra Öcalan” (Yıllar Sonra Öcalan, 2013: 22) başlığı ile kaleme almıştır.
Özgür Gündem Gazetesi haberi “Büyük özlem” (Büyük Özlem, 2013: 1)
başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi haberinde haber girişine yer vermemiştir. Özgür
Gündem Gazetesi haberinde haber girişi kullanmıştır. Sabah Gazetesi Öcalan
ve İmralı heyeti ile çözüm süreci açısından bağlam ilişkisi kurmuştur. Özgür
Gündem Gazetesi ardalanda PKK’nın temellerini dayandırdığı Kürdistan’a
ulaşma çalışmalarını ortaya koyduğu görülmektedir haberin içeriğinde Kürt
toplumu ile Abdullah Öcalan arasında bağlamsal ilişki kurmaktadır. Her iki
gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından
söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesinin haber başlığını etken cümle yapısı
ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi haber başlığında
‘büyük özlem’ sözcük öbeğinin kullandığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi
sözcük seçiminde PKK/KCK’nın yürütme organı ile ilgili metafor kullanarak
kandil diye söz etmiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah
Öcalan’dan; Kürt Halk Önderi olarak bahsetmiştir. Kürtlerin yaşadığı yer ile
ilgili olarak Kürdistan ifadesi kullanılmıştır. Sabah Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde yayınlanan fotoğrafların Selahattin Demirtaş
tarafından çekildiği bilgisine yer verilerek ayni zamanda fotoğrafların
Kandile’de ulaştırıldığı örtük alıntı olarak anlatılmaktadır. Fotoğrafların
Hükümet tarafından sızmadığını belgelemek açısında da güvenilir bir kaynak
olarak Adalet Bakanlığının açıklamalarına yer verilmiştir. Haberde kullanılan
resimde İmralı heyeti ve Abdullah Öcalan görülmektedir (Şekil 1.36.). Özgür
Gündem Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük
alıntı yapılarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Abdullah Öcalan haberde Kürt
Halk Önderi olarak sunularak kamuoyu nezdinde olumlulaştırılmıştır. Haber
ile birlikte yayınlanan resimde Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil
4.36.). “Yıllar sonra Öcalan” önermesinde, belirtmede bulunularak metinde
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küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile
başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci
önerme

öncekinin

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

kazandırmaktadır. “Büyük özlem” önermesinde düşünsel imalar söz
konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde
belirtilen ikinci önermede siyasal ima arasında sebep ilişkisi kurulmuştur.
Çözüm süreci açısından 2014 yılı içerisinde gündeme etki eden haberler arasında
ki söylemsel farklılıklar:
1. 11 Ocak 2014, tarihinde 14. İmralı Ziyareti ile ilgili gelişmeye yer verilmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile ilgili
gelişmeleri “Operasyonda hedef Süreç” (Operasyon’da Hedef Süreç, 2014:
20) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Darbe
ateşini barış söndürür” (Darbe Ateşini Barış Söndürür, 2014: 1) başlığı
altında kaleme almıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi çözüm süreci ile ilgili olarak yaşanan dış
gelişmeler arasında bağlam ilişkisi kurmaktadır haberin içeriğinde ardalanda
Abdullah Öcalan lehinde haber sunumu tespit edilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci ile ilgili beklentilerine yer vererek
süreç ile ilgili olarak bağlam ilişkisi kurmuştur. Her iki gazetenin haberlerinin
sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar
taşıdığı tespit edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde
Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlenin öznesini
‘Süreç’ kelimesi oluşturmaktadır.

Haberi edilgen yapıda yayınlamıştır.

Özgür Gündem Gazetesi haber başlığı uzun ve bileşik cümlelerle kurmuştur.
Haberde ana vurgu ‘söndürür’ fiiline yapılmıştır. Sabah Gazetesi sözcük
seçiminde metafor kullanarak Abdullah Öcalan yerine; İmralı demektedir.
Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı; Kürt Halk
Önderi olarak ifade etmiştir. Çözüm süreci anti-darbeci kelimeleri ile ifade
edilmiştir.
2. 25 Ocak 2014, tarihinde 15. İmralı Ziyareti gündeme etki etmiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Öcalan’dan
Barzani’ye mektup” (Öcalan’dan Barzani’ye Mektup, 2014: 26) başlığı
altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Barzani’ye mektup”
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(Barzani’ye Mektup, 2014: 1) başlığı altında kaleme almıştır. Her iki
gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel
açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi Abdullah Öcalan
için terör örgütünün lideri vurgusu yaparak ardalanda Abdullah Öcalan’ı
itibarsızlaştırılmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi ise ardalan bilgisi olarak
Kürt siyasetinin öne çıkarılan ismi olarak Abdullah Öcalan’a Kürt Halk
Önderi sıfatı ile değer vermektedir haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın
Kürt Halk Önderi sıfatı ile anılması Öcalan’ı lider gibi gösterecek bağlam
ilişkisini kurmaktadır. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve
bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah Gazetesinde
inisiyatifi tutanın ‘Öcalan’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı
ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin haber başlığında
‘Barzani’ye mektup’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Sabah Gazetesi sözcük
seçiminde Abdullah Öcalan’dan; terör örgütü elebaşı diye bahsetmektedir.
Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı; Kürt Halk
Önderi olarak ifade etmiştir. Sabah Gazetesi, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya
Önder’in açıklamalarına yer verildiği bu açıklamalardan Abdullah Öcalan’ın
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye mektup yazdığı
anlaşılmaktadır. Haber metninde mektubun yetkililer tarafından incelendikten
sonra heyete teslim edileceği vurgusu kullanılarak kamuoyu nezdinde güven
taşımayan Abdullah Öcalan’a devletin güvenilir unsurları tarafından denetim
uygulandığı bilgi notu olarak kullanılmıştır. Haberde Sırrı Süreyya’nın küçük
bir resmi yayımlanmıştır (Şekil 2.2.). Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde,

Sırrı Süreyya Önder ve Leyla Zana’nın

açıklamalarının Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına dayandırılarak gazete
tarafından dolaylı alıntı olarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Haberde
Abdullah Öcalan olumlulaştırılarak okuyucu Abdullah Öcalan’ın düşünceleri
çerçevesinde yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın
İmralı da ki son halini gösteren fotoğraflardan biri kullanılmıştır (Şekil 5.2.).
“Öcalan’dan Barzani’ye mektup” önermesinde, belirtmede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir,
başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile
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yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Barzani’ye mektup” önermesinde,
belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
içeriği incelendiğinde her iki önerme ile ilgili açıklamalara yer verilerek
sebep-sonuç ilişkisi kurularak uyumun yakalandığı tespit edilmiştir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme önceki önermelerin açıklamalarını içererek metne
yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
3. 6 Şubat 2014, tarihinde Öcalan’ın sorgu görüntüleri ile ilgili gelişme gündemi
etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme
Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.
Her iki gazete yaşanan gelişmeye haberlerinde yer vermediğinden söylemsel
farklılık değerlendirilememiştir.
4. 12 Şubat 2014 tarihinde,

“Demokratik Özerklik Tartışmaları” ile ilgili

gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili
gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi haberi “Beklemeyeceğiz, kendimiz inşa edeceğiz” (Beklemeyeceğiz
Kendimiz İnşa Edeceğiz, 2014: 9) başlığı altında haberlerinde yayınlamıştır.
Sabah Gazetesinin haberi yayınlamamış olması Özgür Gündem Gazetesinin
ise habere yer vermiş olması söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi haberin içeriğinde haber girişine ve fotoğraflara yer
vermiştir. Özgür Gündem Gazetesinin ardalan bilgisi olarak özerk yönetimi
işaret ettiği görülmektedir. Haber kaynağı olarak Selahattin Demirtaş
kullanılmıştır. Haberin ana sunumunda Amed Büyükşehir Belediyesinin toplu
açılış ve temel atma törenine yer verilmiştir. Gazetenin haberi mikro ölçekte
incelendiğinde, haber başlığının kısa ve basit tutulduğu, haberde ana
vurgunun ‘inşa edece(ğiz)’ fiili üzerine kurulduğu tespit edilmiştir. Haberin
sözcük seçiminde, Diyarbakır; Amed olarak isimlendirilmiştir. Abdullah
Öcalan; Kürt Halk Önderi olarak ifade edilmiştir. Kürtlerin seçimden sonra
kendilerini yerelden alacakları kararlar ile idare edecekleri belirtilmiştir.
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Selahattin Demirtaş’ın
açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberin sunumunda AKP
olumsuzlaştırılmıştır. Haber de Kürt halkının kendi problemlerini kendi öz
kaynakları ile aşabilecekleri yönünde bilgilere yer verilerek Kürt kalkının
Kürt siyasetçilere inanması için okuyucu yönlendirilmektedir. Haberde
Abdullah Öcalan’a da atıfta bulunularak Kürt halkının lideri olduğu vurgusu
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yapılarak Öcalan olumlulaştırılmaktadır. Haber ile birlikte kullanılan resimde
resmi açılışa ve temel atma törenine katılan Selahattin Demirtaş’ın yanında
BDP Riha (Urfa) Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Osman Baydemir,
BDP Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları Gülten Kışanak, Fırat
Anıldı, DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, BDP Milletvekili Gülfer Yıldırım, iş
insanları, imamlar, barış anneleri, BDP’li ve HDP’liler görülmektedir (Şekil
5.3.). “Beklemeyeceğiz, kendimiz inşa edeceğiz” önermesinde, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde
verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin
içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel
tutarlılık kazandırmaktadır.
5. 19 Şubat 2014, tarihinde, Türkiye’de Kürtçe olarak ilk resmi dil eğitiminin
başlatıldığı Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nde
Kürdoloji Kütüphanesi açılması ile ilgili gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır. İlgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde de yer
verilmemiştir. Her iki

gazete

yaşanan

gelişmeye haberlerinde

yer

vermediğinden söylemsel farklılık değerlendirilememiştir.
6. 9 Mart 2014, tarihinde 16. İmralı görüşmesi gündeme etki etmiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Konu Sabah Gazetesi tarafından
haber değeri görmeyerek gazetenin gündemine alınmamıştır. 10 Mart 2014
tarihli Sabah Gazetesinde

“Gülen Örgütü Kürt Düşmanı” haber başlığı

kullanılmıştır (Gülen Örgütü Kürt Düşmanı, 2014: 1). Özgür Gündem
Gazetesi haberi “Çözüm, müzakere yasası” (Çözüm Müzakere Yasası, 2014:
1) başlığı altında duyurmuştur. Sabah Gazetesinin gündeme etki eden ana
konu yerine farklı bir konuyu habere taşıması söylemsel farklılık olarak
değerlendirilmiştir. Her iki gazetenin haberleri makro açıdan incelendiğinde
söylemsel farklılıklar görülmüştür. Sabah Gazetesi yayınladığı haberde
ardalanda, Feytullah Gülen sorununa da değinerek Hükümet’in çözüm
sürecinin ilerleyebilmesi için çok boyutlu çalıştığının algısını yaratmaktadır
haberin içeriğinde yaşanan sıkıntılı süreç ile çözüm süreci arasında bağlam
ilişkisi kurulmaktadır, CHP ve MHP’nin ardalan da itibarsızlaştırıldığı
görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesi Abdullah Öcalan’ın Kürt siyasetinde
ki rolü ile ilgili ardalan bilgisine yer vermektedir haberin içeriğinde ise
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Abdullah Öcalan ile süreç arasında ki bağlam ilişkisini ortaya koymaktadır.
Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri
bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi
haber kaynağı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı kullanarak ana olay
sunumunda Feytullah Gülen’in sürece verdiği zarar ile ilgili habere yer
vermiştir. Özgür Gündem Gazetesi ise haber kaynağı olarak Pervin Buldan ve
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ı kullanarak haberin ana sunumunda
İmralı adasında BDP-HDP heyeti ile yapılan görüşmenin detayına yer
vermiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah
Gazetesinin başlık öznesini ‘Gülen Örgütü’ kelimeleri oluşturmaktadır. Haber
edilgen yapıda yayınlanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi başlıkta ‘çözüm,
müzakere yasası’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Sabah Gazetesi sözcük
seçiminde Feytullah Gülen’e bağlı hareket eden kişilere; Gülen örgütü
demiştir. Feytullah Gülen ile ilgili metafor kullanılarak Feytullah Gülen,
Pensilvanya da ki zat olarak adlandırılmıştır. MHP ve CHP ile ilgili olarak
da; ihanet hücumları yapan yakıştırması kullanılmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı; Kürt Halk Önderi olarak ifade
etmiştir. Hükümet tarafı devlet heyeti olarak isimlendirilmiştir. Diyarbakır,
Amed olarak anılmıştır. Nevruz Kürtçe ifadesi ile Newroz

şeklinde

yazılmıştır. Sabah Gazetesi, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
Başbakan Erdoğan’ın güvenilir kaynak olarak sunulduğu tespit edilmiştir.
Haber metninde Başbakan Erdoğan’ın açıklamasının doğrudan alıntı
yapılarak aktarıldığı anlaşılmaktadır. Sabah Gazetesi bu haberi manşete
taşıyarak belirtilen tarihte hükümetin gündeminde olan Feytullah Gülen isimli
şahıs ile çözüm süreci arasında illiyet rabıtası kurup Türkiye’de yaşanan
birtakım olumsuzlukları birleştirme eğilimi göstermiştir. Bu bağlamda
haberde kullanılan resim haber bütünlüğünü ve yaşanmakta olan hükümete ait
siyasi duruşu yansıtır niteliktedir (Şekil 2.3.). Özgür Gündem Gazetesi haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının
Pervin Buldan tarafından dolaylı olarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Öcalan’ın
Newroz’da süreç ile ilgili yeni açıklamalarda bulunacağı belirtilerek zaman
vurgusu yapılarak haber güçlendirilerek inandırıcılığı artırılmıştır. Bu habere
uyumlu olarak yayınlanan resimde Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılmıştır
(Şekil 5.4.).
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7. 9 Mart 2014, tarihinde KCK davasında ilk tahliye ile ilgili gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberi “Aman bırakma, dağa giderler” (Aman Bırakma Dağa Giderler, 2014:
1) başlığı altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin haberi yayınlamamış
olması Özgür Gündem Gazetesinin ise habere yer vermiş olması söylemsel
farklılık olarak değerlendirilmiştir.

Özgür Gündem Gazetesi haberin

içeriğinde haber girişine ve fotoğraflara yer vermiştir. Özgür Gündem
Gazetesi ardalan bilgisi olarak iktidar partisinin Kürtlere karşı yanlı ve taraflı
bir tutum alarak Kürtleri hiçe saydığı algısını iletmektedir, haberin içeriğinde
Kürt siyasetinin devlet karşısında baskı altına alındığının bağlam ilişkisini
kurmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi haber kaynağı olarak Diyarbakır 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’ni kullanmıştır. Haberin ana sunumunda Diyarbakır 2.
Ağır Ceza Mahkemesinin KCK davasında yargılanan tutuklular ile ilgili
verdiği karara yer vermiştir. Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde,
gazete haber başlığını uzun ve bileşik tutmuştur. Haber başlığında ana vurgu
‘giderler’ fiili üzerine yapılmıştır. Haber edilgen cümle yapısında
kurulmuştur. Gazete sözcük seçimide, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illeri
Kürdistan olarak ifade etmiştir. KCK tutukluları Kürt siyasetçiler olarak
anılmıştır. PKK’ya katılma ile ilgili olarak metafor kullanılarak dağa
çıkabilirler kelimeleri kullanılmıştır. KCK davasından tutuklu bulunan kişiler
için Kürt tutsaklar terimi de kullanılmıştır. Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kurum olarak
belirtildiği, bu kurumun verdiği kararın ise örtük alıntı yapılarak yayınlandığı
tespit

edilmiştir.

Haberde

sayı

kullanılarak

haberin

vurgusunun

güçlendirilerek haberin yayınlandığı görülmüştür. Haberde mahkemenin
verdiği karar olumsuzlaştırılarak sunulmuştur. Mahkemelerin Kürtlere
ayrımcılık yaptığı bilgisine yer verilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
tarafından savaş suçu işlediği iddia edilen Jitem mensuplarını serbest
bırakılması buna rağmen KCK’li 5 siyasetçinin serbest bırakılmadığı ile ilgili
bölüm öne çıkarılmıştır. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde KCK
davasından zanlı olan tutukluların mahkemeye sevk edilmek için sıralı olarak
tutuldukları bir alandan kare kullanılmıştır (Şekil 5.5.). “Aman bırakma, dağa
giderler” başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum
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önermesi söz konusudur. İkinci önerme, başlıktaki önermenin önceliklerini
açıklamaktadır. İkinci önerme yerel tutarlılık içerisin de tahliye talebi
içermektedir.
8. 13 Mart 2014, tarihinde Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 10 bin kelimelik
Türkçe-Kürtçe sözlük yayımlanması gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından
haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi de gelişmeye haberlerin de yer
vermemiştir.

Her

iki

gazete

yaşanan

gelişmeye

haberlerinde

yer

vermediğinden söylemsel farklılık değerlendirilememiştir.
9. 18 Mart 2014, tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı
gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi haberi “AHİM: İmralı’da Koşullar Uygun” (AİHM: İmralı’da
Koşullar Uygun, 2014: 1-23) başlığı altından yayınlamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “AHİM Özgürlük Öcalan’ın Hakkı” (AİHM Özgürlük
Öcalan’ın Hakkı, 2014: 1) başlığı altından vermiştir. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi ardalada Kürt
kamuoyunun Abdullah Öcalan’ın tutukluluğu ile ilgili duyduğu rahatsızlığın
bir nebze önüne geçmek istemektedir haberin içeriğinde gazetenin ardalanda
haberi hükümet lehine yorumlayarak sunduğu tespit edilmiştir. Özgür
Gündem Gazetesinde ise ardalan bilgisi olarak Abdullah Öcalan’ın
tutukluluğunun sona ermesi için beklenti sunulmaktadır haberin içeriğinde
çözüm sürecinde ki gelişmeler Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüne bağlanarak
Öcalan ile süreç arasında ki bağlam ilişkisi ortaya konmaktadır. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah Gazetesi sözcük seçiminde
Abdullah Öcalan’ın tutuklu bulunduğu cezaevi ile ilgili metafor kullanılarak
cezaevinden; İmralı diye söz etmektedir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde Abdullah Öcalan’ı Kürt Halk Önderi olarak ifade etmiştir. Sabah
Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde AHİM’den aktarılan
alıntıda AHİM, Öcalan’ın tutukluluk koşulları için ‘2009 dan sonra ihlal yok’
ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade de sayısal zaman belirtilerek haber
güçlendirilmiştir. Haber her ne kadar da ana sayfa da Türkiye lehine bir
kararmış gibi sunulsa da 23. sayfada ki haber içeriği incelendiğinde Türkiye
aleyhine birtakım hususların da konu edildiği görülmektedir. Ancak buna
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rağmen Sabah Gazetesi haberi 23. Sayfadan sunarken haberin içeriğine tezat
olumlu bir hava izlenimi uyandıracak bir resim kareografisi kullanmıştır
(Şekil

2.4.a.).

Özgür

Gündem

Gazetesi

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, Haber de Abdullah Öcalan’a yönelik Kürt halkının
sevgisi öne çıkarılmıştır. Abdullah Öcalan olumlulaştırılarak devletin
takındığı tutum eleştirilerek devlet olumsuzlaştırılmıştır. Haber ile birlikte
kullanılan resimde Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarından kalma bir resmine
yer verilmiştir (Şekil 5.6.).
10. 21 Mart 2014, tarihinde “Nevruz Mesajı” gündeme eden gelişme olmuştur
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi
“Çözüme devam Nevruz’u” (Çözüme Devam Nevruz’u, 2014: 1-21) başlığı
altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Büyük barışa
davet” (Büyük Barışa Davet, 2014: 1) başlığı altında kaleme almıştır. Her iki
gazetenin haberleri incelendiğinde haberlerin sunumunda makro açıdan
farklılık

tespit

edilmemiştir.

Gazetelerin

haberleri

mikro

ölçekte

incelendiğinde, Sabah Gazetesinin sözcük seçiminde Abdullah Öcalan ile
ilgili metafor kullanılarak Öcalan’dan; İmralı diye bahsettiği tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi, Abdullah Öcalan’ı, Kürt Halk Önderi olarak ifade
etmiştir. Türkiye de yaşayanlar halklar kelimesi ile tanımlanmıştır.
Diyarbakır, Amed olarak anılmıştır. Nevruz Kürtçe ifadesi ile Newroz
şeklinde yazılmıştır. Çözüm süreci, Anadolu, Kürdistan ve Mezopotamya
barışı olarak vurgulanmıştır. “Çözüme devam Nevruz’u” başlığında okuyucu
tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta ki
tutarlılığı öznel ve düşünsel hale getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç
vardır. İkinci önerme, ilk önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi
görmektedir. Her iki önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir.
Bu

haberde

önermeler

belirtme,

açıklama

ilişkisiyle

birbirlerine

bağlanmaktadırlar. “Büyük barışa davet” okuyucu tarafından bilindiği
varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. ‘Barış’ kelimesi ile küresel
tutarlılık okuyucuya sunulmaktadır. İkinci önerme, başlıktaki önermenin
kiminle ilgili olduğunun önceliklerini açıklamaktadır.
11. 9 Nisan 2014, tarihinde yeni MİT Kanun Tasarısıyla, İmralı ve benzeri
yerlerle yapılan görüşmelere yasal zemin getirilmesi ile ilgili gelişme
gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
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Gazetesi haberi “MİT’e Meclis denetimi” (MİT’e Meclis Denetimi, 2014:
24) başlığı altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise “Teklifin
süreçle alakası yok” (Teklifin Süreçle Alakası Yok, 2014: 9) başlığı altında
kaleme

almıştır.

Her

iki

gazetenin

haber

söylemi

makro

açıdan

incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi sunduğu bu haberde gündemdeki gerçeğe
değinmeyerek ardalanda hedeflediği amacı gizleyerek, olası kamuoyu
tepkisinden kaçınmıştır haberin içeriğinde gazete ardalanda BDP ve MHP
aleyhine yayın yapmaktadır. Sabah Gazetesi haberde hükümet ile alakalı
süreç ile ilgili olarak olumlu bağlam ilişkisi kurmuştur. Özgür Gündem
Gazetesi ise yasa tasarısı ile Hükümeti olumsuzlaştırarak çözüm süreci
arasında olumsuz bağlam ilişkisi kurmuştur. Her iki gazetenin haberlerinin
sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar
taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak Beşir Atalay ve
TBMM’si Genel Kurulu toplantısından yararlanmıştır Özgür Gündem
Gazetesi haber kaynağı olarak BDP Milletvekili Hasip Kaplan’dan
yararlanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah
Gazetesinin sözcük seçiminde çözüm süreci ile ilgili bir gelişmeyi
sıfatlandıracak sözcük kullanılmadığı tespit edilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesinin sözcük seçiminde kanun teklifi antidemokratik kelimesi ile ifade
edilmiştir. “MİT’e Meclis denetimi” önermesinde, belirtmede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir,
başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile
yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Teklifin süreçle alakası yok”
önermesinde, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler
uyum

içerisindedir.

Metin

içerisinde

ki

ikinci

önerme

öncekinin

açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
12. 18 Nisan 2014, tarihinde Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri, parti
kurullarının yaptığı öneri doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi’ne
katılma kararı alması gelişmelere yansımıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “BDP’liler HDP’ye katılma
kararı aldı” (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014: 26) başlığı altında
yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin haberlerinde öne çıkardığı bir diğer haber
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ise “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” (İşte Barış ve Huzur,
2014: 1) başlığı altında yansıtılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi
“BDP, HDP’ye katıldı” (BDP HDP’ye Katıldı, 2014: 9) başlığı altında
okuyucuya sunmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi yayınladığı haberler arasında “İşte barış ve huzur:
2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” başlığını da kullanarak söylemsel farklılık
yaratmıştır. Özgür gündem Gazetesi haberinde fotoğraf kullanmamıştır.
Sabah Gazetesi haberlerinde fotoğrafa yer vermiştir. “BDP’liler HDP’ye
katılma kararı aldı” başlıklı haber Sabah Gazetesi tarafından öne çıkarılan bir
haber olarak sunulmayarak süreç ile ilgili olan bağlam ilişkisi gizlenmeye
çalışılmıştır. “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” başlıklı
haberde Sabah Gazetesi sürecin başarısı ile Hükümet arasında bağlam ilişkisi
kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi yayınladığı haberde Kürt liderliği ile
ilgili olarak ardalanda Öcalan’ı ve düşüncelerini haberine taşımıştır. Her iki
gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından
söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi Jandarma
Faaliyet Raporu’nu, “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit”
başlıklı haber için haber kaynağı olarak kullanmıştır. Bu haberin ana olay
sunumunda Jandarma faaliyet raporu ile çözüm sürecinin şehit sayında
yarattığı olumlu tablo konu edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde, “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” başlığı
uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. “BDP’liler HDP’ye katılma kararı
aldı” haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. “BDP, HDP’ye
katıldı” Haber başlığı, haberin içeriği basit ve kısa tutulmuştur. “İşte barış ve
huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” başlıklı haberde Sabah Gazetesi
sözcük seçiminde Türkiye genelinde PKK kaynaklı olayların azalmış
olmasını öne çıkaran ifadeleri tercih etmiştir. Gazete bu ifadeleri; terör
olayları azaldı sözcükleri ile yansıtmıştır. Özgür Gündem Gazetesi “BDP,
HDP’ye katıldı”

başlıklı haberin sözcük seçiminde, çözüm süreci; Kürt

sorunu olarak değerlendirilmiştir. Abdullah Öcalan, Kürt Halk Önderi olarak
ifade edilmiştir. “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3: şehit” başlıklı
haber haber retoriği açısından değerlendirildiğinde haberin Jandarma faaliyet
raporuna

dayandırılarak

hazırlandığı,

sayısal

istatistiksel

verilerden
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yararlanılarak sunulduğu, haberin içeriğinin ise çözüm sürecinin iyi sonuçlar
doğurmaya başladığı olumlaması ile şekillendiği görülmektedir. Sabah
Gazetesi Jandarma raporuna dayandırdığı raporu, çözüm sürecindeki olumlu
adımların yansıması olarak, düşen şehit sayısını belirterek yayınlamıştır.
Sabah Gazetesi, devletin resmi kurumlarının açıklamalarını öncelikli ve
güvenilir haber olarak sunarak hükümet yanlısı taraftarlığa devam etmektedir.
Bu haber ile ilgili olarak ise resim kullanmamıştır (Şekil 2.7.). Ancak haberi
sunarken “2012:157 Şehit, 2013:3 Şehit” ibarelerini yazan kısımları farklı
renklerle renklendirerek rakamları resim gibi sunmuştur. 19 Nisan 2014’ün
çözüm süreci ile ilgili önemli gelişmesi olan HDP ve BDP’nin birleşmeleri ile
ilgili haber olsa da bu haber Sabah Gazetesi tarafından öne çıkarılan bir haber
olarak sunulmamıştır (BDP’liler HDP’ye Katılma Kararı Aldı, 2014: 26).
PKK’ın yasal siyasi aktörü olarak değerlendirebileceğimiz iki Kürt siyasal
partisinin birleşimi çözüm sürecinde PKK tarafının inisiyatifi alma
konusunda bir hamle oluşturduğundan Sabah Gazetesi tarafından hasır altı
edilmiştir.

Özgür

Gündem

Gazetesi

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, doğrudan alıntı ile Hasip Tütüncü’nün açıklamalarının
yayınlandığı görülmüştür. BDP ve HDP’nin birleşmesinin yaratacağı olumlu
ivme örtük alıntı yapılarak habere aktarılmıştır. Haberde Abdullah Öcalan’ın
HDP’ye çok önem verdiği bilgisi sunularak okuyucu nezdinde Abdullah
Öcalan güvenilen kişi olarak sunularak kamuoyunun HDP’ye destek olması
yönünde

yönlendirildiği

tespit

edilmiştir.

Haberin

içeriğinde

resim

kullanılmamıştır (Şekil 5.9.). “İşte barış ve huzur: 2012: 157 Şehit, 2013: 3:
şehit” başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel
bir önerme olarak sunulmuştur. Başlığın içeriğinde küresel tutarlılık
okuyucuya

sunulmuştur.

İlk

önerme

küresel

tutarlılığı

okuyucuya

sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır. “BDP’liler HDP’ye katılma kararı aldı”
önermesinde, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “BDP, HDP’ye katıldı”
önermesinde, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler
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uyum

içerisindedir.

Metin

içerisinde

ki

ikinci

önerme

öncekinin

açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
13. 26 Nisan 2014, tarihinde 17. İmralı ziyareti gündeme etki etmiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme, Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Kürt Halk
Önderi Öcalan: Dönem karakter değişti, Ya çözüm, ya çatışma” (Ya çözüm
Ya Çatışma, 2014: 1) başlığı altında sunmuştur. Sabah Gazetesinin habere yer
vermemiş olması söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir.

Özgür

Gündem Gazetesi haberi makro açıdan incelendiğinde haberinde haber girişi
ve fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi Hükümet ve
çözüm süreci açısından bağlam ilişkisi kurarak ardalan bilgisi olarak
PKK’nın çatışma potansiyelini sunmuştur. Gazete haber kaynağı olarak Kürt
Halk Önderi Abdullah Öcalan’dan yararlanmıştır. Haberin ana sunumunda
İmralı’da Abdullah Öcalan ile 17. kez görüşen İmralı heyeti ile ilgili haber
yayınlanmıştır. Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde, haber başlığı
uzun ve bileşik cümlelerle kurulmuştur. Haberde Abdullah Öcalan’ın
olumlulaştırılarak sunulduğu, haberin etken cümle yapısı ile kaleme alındığı
tespit edilmiştir. Sözcük seçiminde, Abdullah Öcalan; Kürt Halk Önderi
olarak ifade edilmiştir. Çözüm süreci ile ilgili olarak; ya çözüm, ya çatışma
ifadeleri kullanılmıştır. Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı
tespit edilmiştir. Haber ile birlikte Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarından
kalma tehditkar bir bakış takındığı resmi kullanılmıştır (Şekil 5.10.). “Kürt
Halk Önderi Öcalan: Dönem karakter değişti, Ya çözüm, ya çatışma”
önermesinde düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya
vurgu yapılmaktadır. Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki
kurulmuştur.

İkinci

önermede

başlığın

ardından

daha

çok

bilgi

bulunmaktadır.
14. 28 Nisan 2014, tarihinde BDP’li Vekiller HDP’ye katılması ile ilgili
gelişmeye yer verilmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi haberi “HDP 27 vekille Meclis’te” (HDP 27 Vekille Mecliste,
2014: 20) başlığı altında duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi haberi
“Türkiye’yi değiştirecek bir hamle, BDP’nin seçilmişleri HDP’ye geçti:
Stratejik Büyüme” (Stratejik Büyüme, 2014: 1) başlığı altında kaleme
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almıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde,
gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi ardalanda HDP-BDP’nin bu birleşiminin üzerine olumsuz bir
izlenim yaratılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi HDP’nin tüm Türkiye’de
temsil edilen bir siyasal parti olduğuna dair bağlam ilişkilerini ortaya
koymaktadır. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam
ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Özgür Gündem Gazetesi
sözcük seçiminde HDP’yi, Türkiye demokratik gücü olarak tanımlanmıştır.
Türkiye de yaşayanları; halklar kelimesi ile ifade etmiştir. Türkiye’nin
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan insanları için; Kürdistan
halkı ifadesini kullanılmıştır. Sabah Gazetesi,

haber retoriği açısından

değerlendirildiğinde, haberde verilen bilginin örtük alıntı olarak sunulduğu
görülmüştür. Haber başlığında sayısal veri kullanılarak rakamsal vurgu
yapılmıştır. Haber sayfa 20 den sunulmuştur. Çözüm süreci ile ilgili önemli
bir aktör olan HDP’nin siyasal manevralar ile mecliste oluşturduğu grup olma
gücü ikincil plana itilmiştir. Sabah Gazetesi, bu haberi 20 sayfanın en alt
kısmında kullanarak adeta haberi gözlerden kaçırmıştır. Haber ile birlikte
sunulan resimde birleşme kararı alan HDP ve BDP milletvekilleri bir arada
sunulmuştur (Şekil 2.8.). Özgür Gündem Gazetesi, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde,

BDP

vekillerin

açıklamalarının

doğrudan

alıntı

yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde HDP’nin Türkiye
için yeni bir umut olduğuna dair bilgilere yer verilerek okuyucu HDP lehine
yönlendirilmektedir. Haberin içeriğinde BDP’li milletvekillerinin HDP’ye
katıldığı tören ile ilgili gelişmelere yer verilmiştir. Haber ile birlikte bu
birleşmeyi gösteren bir resim yayınlanmıştır (Şekil 5.11.). “HDP 27 vekille
Meclis’te” önermesinde, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa
yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur. “Türkiye’yi değiştirecek bir hamle, BDP’nin seçilmişleri
HDP’ye geçti: Stratejik Büyüme” başlığında kavramsal olarak metin
özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haber
girişi spesifik önermedir, başlığın ardından daha çok bilgi taşımaktadır.
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15. 20 Mayıs 2014, tarihinde 23 Nisan pikniği için Lice kırsalına götürülen bir
grup Kürt çocuğun PKK tarafından kaçırılması gündeme etki etmiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

Sabah Gazetesi haberi

“Çocuklarımızı geri ver Apo” (Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22) başlığı
altında yayınlamıştır. İlgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesinin habere yer vermemiş olması
söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir.

Sabah Gazetesinin haberi

makro açıdan değerlendirildiğinde gazetenin haber girişi ve fotoğraf
kullandığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi çözüm sürecinde olumlu bir
izlenim yakalayan PKK-BDP tarafını ardalada itibarsızlaştırmaktadır. Haber
kaynağı olarak Safiye Gündüz kullanılmıştır. Haberin ana sunumunda
çocukları dağa kaçırılan ailelerin yaptığı eylem yayınlanmıştır. Gazetenin
haberi mikro ölçekte incelendiğinde, haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle
fiile vurgu yapıldığı görülmektedir. Haberin sözcük seçiminde, PKK; terör
örgütü olarak nitelendirilmiştir. Çocukların götürüldüğü KCK karargahı
metafor kullanılarak;

dağ olarak isimlendirilmiştir. Haber, haber retoriği

açısından değerlendirildiğinde çocukları kaçırılan anneler yakın görgü tanığı
olarak habere taşınmıştır. Bu annelerin “Çocuklarımızı geri ver Apo” diye
yaptığı feryatlar doğrudan alıntı yapılarak habere eklenmiştir. Bu haberde
PKK’a olumsuzlaştırılmıştır. Haberde konu edilen PKK tarafından kaçırılan
çocukların ailelerin resmi yanında tesettürlü kıyafeti ile iki elini açıp dua eden
bir annenin resmi öne çıkarılmıştır (Şekil 2.9.). “Çocuklarımızı geri ver Apo”
başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz
konusudur. İkinci önerme, başlıktaki önermenin öncekilerini açıklamaktadır.
İkinci önerme yerel tutarlılık içerisin de barış talebi içermektedir.
16. 28 Mayıs 2014, tarihinde Kürtçe Sosyal Bilimler Sözlüğü’nün yayınlanması
ile ilgili gelişme gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). İlgili gelişmeye Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem
Gazetesinde yer verilmemiştir. Habere her iki gazetenin yer vermemiş olması
nedeni ile söylemsel farklılık tespiti yapılamamıştır.
17. 30 Mayıs 2014, tarihli Sabah Gazetesinde “5 Ev Değiştim Kurtaramadım”
haber başlığı olarak kullanılmıştır (5 Ev Değiştirdim Kurtaramadım, 2014: 1).
Haber Sabah Gazetesi tarafından gündeme etki eden bir unsur olarak
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yayınlanmıştır. Özgür Gündem Gazetesinde bu habere yer verilmemiştir.
Özgür Gündem Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel farklılık olarak
değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesin haberi makro açıdan incelendiğinde
haber girişi ve resim kullanıldığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi ardalan
bilgisi olarak PKK’nın terörist bir örgüt olduğunu sunmaktadır, haberin
içeriğinde ise halkın artık PKK’nın siyasetini benimsemediği, ona isyan ettiği
vurgusu öne çıkarılarak hükümetin politikalarının doğruluğu ile ilgili bağlam
ilişkisi kurulmaktadır. Haber kaynağı olarak Hediye Y. kullanılmıştır.
Haberin ana olay sunumunda PKK tarafından oğlu kaçırılan bir annenin acı
dolu hikayesi anlatılmaktadır. Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde,
haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haber edilgen cümle
yapısı

ile

beraber

incelendiğinde,

özellikle

fiile

vurgu

yapıldığı

görülmektedir. Haberin sözcük seçiminde PKK, “terör örgütü” olarak
anılmaktadır. Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Hediye
Y.’nin yakın görgü tanığı olarak kullanılmıştır, açıklaması doğrudan alıntı
yapılmıştır.

Haberde

sayısal

veri

kullanılarak

haberin

vurgusu

güçlendirilmiştir. Bu haberde PKK’a olumsuzlaştırılmıştır. Gazetenin ilk
sayfasında yer alan haber büyük puntolar ile sunulmuş olup sayfayı ortalayan
bir konuma yerleştirilmiştir. Gazete tarafından öne çıkarılan bu haberde bir
yıl önce PKK tarafından oğlu kaçırılan bir annenin acı dolu hikayesi
anlatılmaktadır. Kullanılan resimde acılı anne gözyaşları ile içerisindedir ve
yüzünden

çaresizlik

okunmaktadır

(Şekil

2.10.).

“5

ev

değiştim

kurtaramadım” haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. İlk
önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci
önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
18. 1 Haziran 2014, tarihinde çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçilmesi
gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi haberi 3 Haziran 2013 tarihinde “Silahların bırakılması yolunda 6
kritik adım” (Silahların Bırakılması Yolunda 6 Kritik Adım, 2014: 19) başlığı
altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Öcalan’dan halklara
Barış için kenetlenme çağrısı: Umudu büyütelim” (Umudu Büyütelim, 2014:
1) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi haber de hükümetin tutumunu öne çıkararak
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ardalan bilgisi olarak

PKK’ya karşı bir tavır alındığını yansıtmaktadır

haberin içeriğinde Hükümet icraatları ve süreç arasında bağlam ilişiksi
kurulmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi Abdullah Öcalan ve süreç ile ilgili
bağlam ilişkisi kurmaktadır. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda
aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay’dan yararlanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise Sırrı Süreyya Önder,
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’dan haber kaynağı olarak yararlanmıştır.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah Gazetesi sözcük
seçiminde çözüm sürecinde bahsedilen yerel yönetimlerden; özerklik olarak
bahsettiği tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde,
Abdullah Öcalan’ı, Kürt Halk Önderi olarak ifade etmiştir. Sabah Gazetesi,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın güvenilir kaynak olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Haberin
vurgusunun artırılması için sayısal ifadeler kullanılmıştır. Haberde sunulan
bilgiler örtük alıntı yapılarak sunulmuştur. Haberin içeriği incelendiğinde; 1
Haziran 2014 tarihinde İmralı’ya gerçekleşen 18. Ziyaret ile ilişkili olduğu
anlaşılmaktadır. Ancak Sabah Gazetesi haberin sunumunu hazırlarken
haberin can alıcı kısımlarını 19 Mayıs 2014 tarihinde Başbakan Recep Tayip
Erdoğan başkanlığında yapılan çözüm süreci zirvesinde alınan karar ile ilgili
sunmuştur. Konu hakkında ki hükümet görüşleri Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay tarafından paylaşılmıştır. Sabah Gazetesi bu haberin detayını çocukları
PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin PKK’ya karşı başlattıkları haberlerle
doldurmuştur. Haberin sunumunda da çocukları dağa kaçırılan annelerin
resimleri yer almaktadır (Şekil 2.11.). Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamaları dolaylı
olarak

aktarılmıştır.

değerlendirmeleri

Haberde

okuyucuya

Abdullah
bilgi

Öcalan’ın
olarak

süreç

sunulmuştur.

ile

ilgili
Haber

değerlendirildiğinde Abdullah Öcalan’ın süreç ile ilgili olumlu mesajlar
verdiği görülmektedir. Bu mesajlarla ilgili olarak haber ile birlikte Abdullah
Öcalan’ın gülümseyen bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 5.12.). “Silahların
bırakılması yolunda 6 kritik adım” başlığında kavramsal olarak metin
özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Başlığın
içeriğinde küresel tutarlılık okuyucuya sunulmuştur. Haber girişi spesifik
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önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Öcalan’dan halklara Barış
için kenetlenme çağrısı: Umudu büyütelim” önermesinde düşünsel imalar söz
konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Birinci
önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede
başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
19. 1 Haziran 2014, tarihinde çözüm süreci üzerine açıklamalarda bulunan
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın açıklamaları gündeme etki etmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi ve Özgür
Gündem Gazetesi habere yer vermemiştir. Habere her iki gazetenin yer
vermemiş olması nedeni ile söylemsel farklılık tespiti yapılamamıştır.
20. 6 Haziran 2014 tarihinde Diyarbakır’da, Yeni Türkiye’nin Açılan Kilidi:
Çözüm Süreci Çalıştayı gündeme etki eden gelişme olmuştur (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Sürecin 3 kilit kodu”
(Sürecin Üç Kilit Kodu, 2014:1), “Hayata, eve, siyasete dönüş” (Hayata Eve
Siyasete Dönüş, 2014: 31) başlıkları altında yayınlamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “AKP güven vermiyor” (AKP Güven Vermiyor, 2014: 1)
başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi haberi farklı sayfalarda iki başlık altında
yayınlamıştır. Sabah Gazetesi çözüm sürecinin AKP hükümeti tarafından tüm
kadroları ile benimsenip yürütüldüğü algısı yaratılarak süreç ile ilgili olarak
bir kez daha bağlam ilişkisi kurmuştur, haberin içeriğinde ardalan bilgisi
olarak

PKK’nın

kucaklayamayacağı

çocukları
mesajı

dağa

kaçıran

verilmektedir.

bir
Özgür

örgüt

olarak

Gündem

halkı

Gazetesi

Hükümetin çalıştay girişiminin çözüm sürecinde ki Kürt tarafının
beklentilerini karşılamadığına yönelik bağlam ilişkisi kurmaktadır. Her iki
gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam ilişkileri bakımından
söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde, “Sürecin 3 kilit kodu, hayata, eve, siyasete dönüş”
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile
beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir. “AKP
güven vermiyor” haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberde AKP
olumsuzlaştırılarak sunulmuştur. Haberde ana vurgu ‘vermiyor’ fiili
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üzerindedir. Haberde edilgen cümle yapısı kullanılmıştır. Sabah Gazetesi
sözcük seçiminde hükümetin süreçle ilgili atacağı, hayata, eve ve siyasete
dönüş politikası metafor kullanılarak; 3 kilit sözcükleri ile isimlendirilmiştir.
Haberde HDP ile ilgili olarak; örgüt kelimesi kullanılarak, HDP; PKK ile
özdeşleştirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde, çözüm süreci;
demokratik çözüm olarak tanımlanmıştır. Türk tarafı AKP hükümeti diye
ifade edilmiştir. AKP, güven vermiyor kelimeleri ile sunulmuştur.
Diyarbakır, Amed kelimesi ile anılmıştır. Sabah Gazetesi haber retoriği
açısından

değerlendirildiğinde

Başbakan

Recep

Tayyip

Erdoğan’ın

açıklamasının doğrudan alıntı yapıldığı görülmüştür. Haberin metninde
hükümetin kurmayları ifadesi kullanılarak Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay
ile İçişleri Bakanı Efkan Ala güvenilir kaynak olarak gösterilmiştir. Haberin
başlığında sürecin aşamaları vurgulanmak için sayısal ifade kullanılmıştır.
Başbakan Erdoğan Sabah Gazetesi tarafından olumlulaştırılmıştır. Haber, ilk
sayfadan sunulan haberler arasındadır ancak haberin devamı ve detayı sayfa
31 de sunulmuştur (Hayata Eve Siyasete Dönüş, 2014: 31). Haberin birinci
sayfada sunulan kısmında başlık ve kısa bir ön bilginin yanında Başbakan
Yardımcısı Atalay’ın Diyarbakır’da katıldığı “Yeni Türkiye’nin Açılan
Kilidi” kurultayında çekilen bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.12.). Özgür
Gündem Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Başbakan
Yardımcısı

Beşir

Atalay’ın

resmi

kişi

olarak

gösterildiği,

yaptığı

açıklamaların örtük alıntı ile aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde
Beşir Atalay’ın açıklamaları gazete tarafından eleştirilerek okuyucu hükümet
aleyhine tutum alması yönünde yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte
kullanılan resimde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın çalıştaya katılanlar
ile beraber çekilmiş remi kullanılmıştır (Şekil 5.13.). “Sürecin 3 kilit kodu”
(Sürecin Üç Kilit Kodu, 2014:1), “Hayata, eve, siyasete dönüş” (Hayata Eve
Siyasete Dönüş, 2014: 31) başlıklı önermelerde, örneklemede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. İlk önerme küresel tutarlılığı
okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi
içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır. “AKP güven vermiyor”
önermesinde düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya
vurgu yapılmaktadır. Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki
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kurulmuştur.

İkinci

önermede

başlığın

ardından

daha

çok

bilgi

bulunmaktadır.
21. 8 Haziran 2014 tarihinde HDP Heyetinin Öcalan’la görüşmesi gündeme etki
etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu
gelişmeye yer vermeyerek gündemine Kürt tarafını kamuoyu nezdinde
olumsuzlaştıran haberleri almıştır. Silah zoru ile bizi ayırdılar” (Silah Zoruyla
Bizi Ayırdılar, 2014:1), “Diyarbakır’da ki direnişçi anneler açlık grevinde”
(Diyarbakır’daki Direnişçi Anneler Açlık Grevinde, 2014: 1), “Astsubay
yaralı, 1 terörist öldü, Genelkurmay, Licey’i saat saat anlattı” (Astsubay
Yaralı 1 Terörist Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı, 2014: 1),
“PKK çözüm sürecini baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam kaçırma,
3 şehit” (PKK Çözüm Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94 Saldırı, 19
Adam Kaçırma, 3 Şehit, 2014: 1), “Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan
yasal düzenleme yorumu” (Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan Yasal
Düzenleme Yorumu, 2014: 24), “Baraj inşaatında PKK 10 araç yaktı” (Baraj
İnşaatında PKK 10 Araç Yaktı, 2014: 24), “Belçika’daki anne oğlunu geri
istiyor” (Belçika’daki Anne Oğlunu Geri İstiyor, 2014: 24), “HDP emri kimin
verdiği soruşturulsun” (HDP Emri Kimin Verdiği Soruşturulsun, 2014: 24),
“İçişleri Bakanlığından Lice’ye mülkiye müfettişi” (İçişleri Bakanlığından
Lice’ye Mülkiye Müfettişi, 2014: 24). Özgür Gündem Gazetesi 9 Haziran
2014 tarihine hükümeti eleştiren “Katliama karşı Serhıldan” (Katliama Karşı
Serhıldan, 2014: 1) başlıklı habere yer vermiştir. 10 Haziran 2014 tarihinde
ise HDP ile İmralı’nın 8 Haziran 2014 tarihli görüşmesini “Dikkat uyarısı”
(Dikkat Uyarısı, 2014: 1) başlığı altında duyurmuştur. Her iki gazetenin haber
söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin gündeme etki eden
konuyu haberlerine hiç yansıtmadığı Özgür Gündem Gazetesinin ise konuyu
10 Haziran 2014 tarihinde yayınladığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesin
haber başlıklarında kullandığı süreç ile ilgili haberlerin farklılığı söylemsel
farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin 9 Haziran
2014 de kullandığı haber başlığının gündemden farklı olması söylemsel
farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesi yayınladığı haberlerin
ardalanda PKK’nın şiddet kültürüne değinerek PKK’yı itibarsızlaştırılmıştır.
Sabah Gazetesin haberlerinde çözüm süreci açısından PKK ile kurulan
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bağlam ilişkisi zayıflatılmıştır. Bu başlıklar ile de PKK’nın aslında terörist bir
örgüt olduğunun ve PKK’ya güvenilemeyeceğinin ardalanda bilgisi
sunulmaktadır. Bu haberlerde Hükümet tarafının ise her şeye rağmen çözüm
süreci için çalışan taraf olduğu belirtilerek süreç ile hükümet arasında olumlu
bir bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Özgür Gündem Gazetesinin 9 Haziran
tarihinde yayınladığı haberde ardalan da eyleme katılanların masum bir eylem
yaptığı algısının yaratıldığı görülmektedir haberin içeriğinde ise Kürt halkının
savunucusu olarak KCK ve HPG’nin Kürtlerle olan bağlam ilişkisi
kurulmaktadır. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve bağlam
ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi haber kaynağı olarak Mardinli Fahriye Alptekin’i, Genelkurmay
Başkanlığı’nı, HDP’yi, İçişleri Bakanlığı’nı, Çözüm Komisyonu Başkanı
Bostancı’yı kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haber kaynağı olarak
HSG karargah komutanlığı, KCK, HPG ile HDP heyeti, Abdullah Öcalan’ı
kullanmıştır. Sabah Gazetesi ana olay sunumunda PKK’nın terörü bir araç
olarak kullanması ile Hükümet tarafının her şeye rağmen çözüm süreci için
çalışan taraf olduğunun sunulmasını haberlere konu etmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi ana olay haber sunumunda Lice’de gerçekleştirilen bir eylem
esnasında askerin açtığı ateş sonucu ölen Ramazan Baran ve Haci Baki
Akdemir’in cenazeleri ile Abdullah Öcalan ile 19. kez İmralı’da konuşan
HDP heyetinin Lice olayları ile ilgili Abdullah Öcalan’ın aktardıklarına yer
vermiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde,

sentaks

açısından haber başlıklarında farklılıklar tespit edilmiştir. “Silah zoru ile bizi
ayırdılar” başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Haber edilgen cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle
fiile vurgu yapıldığı görülmektedir. “Diyarbakır’da ki direnişçi anneler açlık
grevinde” başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran tarafın ‘direnişçi
anneler’ olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı
tespit edilmiştir. “Astsubay yaralı, 1 terörist öldü, Genelkurmay, Licey’i saat
saat anlattı” başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran tarafın ‘Genelkurmay’
olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit
edilmiştir. “PKK çözüm sürecini baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19
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adam kaçırma, 3 şehit” başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurulmuştur. Haberin öznesi ‘PKK’dır’.

Haber edilgen yapıda

yayınlanmıştır. “Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’dan yasal düzenleme
yorumu” haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede
ana aktörün ‘Çözüm Komisyonu Başkanı Bostancı’ olduğu göründüğünden
haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. “Baraj inşaatında
PKK 10 araç yaktı” başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur.

Cümlenin öznesini ‘PKK’ kelimesi oluşturmaktadır. Haber

edilgen yapıda yayınlanmıştır. “Belçika’daki anne oğlunu geri istiyor”
başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu
cümlede ana aktörün ‘Belçika’daki anne’ olduğu göründüğünden haberin
etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. “HDP emri kimin verdiği
soruşturulsun” başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Bu cümlede ana aktörün ‘HDP’ olduğu göründüğünden haberin
etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. “İçişleri Bakanlığından
Lice’ye mülkiye müfettişi” başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifin “İçişleri Bakanlığında” olduğu
göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
“Katliama karşı Serhıldan” başlıklı haberde haber başlığının kısa ve basit
tutulduğu tespit edilmiştir. Haberde ‘Katliama karşı Serhıldan’ sözcük öbeği
kullanılmıştır. Haber edilgen cümle yapısı ile kaleme alınmıştır. “Dikkat
uyarısı” haber başlığı basit ve kısa tutulmuştur. Haber başlığı

‘Dikkat

uyarısı’ sözcük öbeği ile yayınlanmıştır. Sabah Gazetesi kullandığı haber
başlıklarında sözcük seçiminde, PKK’yı; çocuk kaçıran bir örgüt olarak
nitelendirmiştir. Çocukları kaçırılan anneler için; direnişçi kelimesi
kullanılmıştır. PKK; terör örgütü olarak tanımlanmıştır. PKK; saldırgan
olarak nitelendirilmiştir. PKK’dan; karşı taraf diye söz edilmiştir. PKK’ya ait
unsurlar ile ilgili olarak; dağdakiler kelimesi kullanılarak metafor
kullanılmıştır. PKK’lılardan; teröristler diye bahsedilmiştir. PKK’nın
kaçırdığı çocuklar için; dağa giden çocuklar metaforu kullanılmıştır. Haberde
PKK; çocuk kaçıran örgüt olarak anılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise
kullandığı sözcük seçimlerinde eylem yapanları; barışçıl eylem yapanlar diye
ifade etmiştir. Eylem yapanlara ateş etme emrini vereni ifade etmek için;
Erdoğan’ın emriyle kurşun sıkan asker kelimelerini kullanmıştır. Asker; iki
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yurttaşı katletti kelimeleri ile sunulmuştur. Türkiye toprakları; Türkiye ve
Kürdistan olarak ifade edilmiştir. Halkın tepkisi; serhildan kelimesi ile izah
edilmiştir. KCK; Kürt halkının savunucusu olarak nitelendirilmiştir. AKP;
katliam arayan taraf olarak sunulmuştur. Lice olayları; katliam olarak
nitelendirilmiştir. Her iki gazetenin retorik incelemesinde de farklılıklar tespit
edilmiştir. “Silah zoru ile bizi ayırdılar” başlığı, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Fahriye Alptekin’in

yakın görgü tanığı olarak

sunulduğu tespit edilmiştir. Haberde kaçırılan oğlunun kendisi kurtarması için
annesi ile irtibat kurduğu anlatılarak oğlunun sözleri dolaylı olarak alıntı
yapılmıştır.

“Baraj inşaatında PKK 10 araç yaktı” başlığı haber retoriği

açısından değerlendirildiğinde, PKK’nın bölge halkına ekonomik fayda
sağlayabilecek yatırımları hedef aldığı bilgisi belirtilmiştir. Haberde, PKK
olumsuzlaştırılarak terör örgütü olarak sunulmuştur. Haberin başlığında
sayısal veri kullanılarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir. “Astsubay Yaralı
1 Terörist Öldü, Genelkurmay Licey’i Saat Saat Anlattı” başlığı haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, PKK yandaşlarının çözüm süreci içerisinde
şiddet kullanmaya başlamalarını manşetlerine taşımıştır. Sabah Gazetesi, 9
Haziran 2014 tarihinde “Silah zoru ile bizi ayırdılar”, “Diyarbakır’da ki
direnişçi anneler açlık grevinde”, “Astsubay yaralı, 1 terörist öldü,
Genelkurmay, Lice’yi saat saat anlattı”, “PKK çözüm sürecini baltalamak
istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam kaçırma, 3 şehit”, “Çözüm Komisyonu
Başkanı Bostancı’dan yasal düzeleme yorumu”, “Baraj inşaatında PKK 10
araç yaktı”, “Belçika’daki anne oğlunu geri istiyor”, “HDP emri kimin
verdiği soruşturulsun”, “İçişleri Bakanlığından Lice’ye mülkiye müfettişi”
başlıklarını kullanarak yaşanmış olan olaya karşı tepkisi ortaya koymuştur.
Kullanılan başlıklara uyumlu olarak hem sayfa bir de (Şekil 2.13.); hem de
sayfa 24 de resimler kullanmıştır (Şekil 2.13.a). Sayfa birin en alt kısmında
yukarda verilen başlıların yanında konularına uygun olarak küçük resimler
kullanılmıştır. Belçika’da yaşayan Mardin kökenli Fahriye Alptekin’in resmi
küçük kızı ile birlikte verilmiştir. Elinde dağa kaçırıldığını iddia ettiği
oğlunun resmi vardır. Fahriye Alptekin geleneksel Anadolu görüntüsünden
çok yaşadığı yere uyumlu Avrupa tarzında bir görüntü ile servis edilmiştir.
Bu resim karesi aynen sayfa 24 de kullanılmıştır. Her iki sayfada ki haber
resim ile birlikte değerlendirildiğine Avrupa’da yaşayan Kürt kökenliler için
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bile PKK’nın bir tehdit olduğu sunulmaktadır. Birinci sayfada kullanılan
diğer bir resim ise bir süreden beri çocuklarını dağa kaçıran PKK aleyhine
direniş yapan annelere aittir (Şekil 2.13.). Fahriye Alptekin’in aksine
geleneksel Anadolu köy kadını ve tesettürü içerisinde resim edilen annelerin
ellerinde PKK’ın dağa kaçırdığı çocuklarının fotoğrafları vardır. Haberin 24.
sayfasında ki detayında Lice ilinde yaşanan olaylar nedeni ile bu annelerin
eylemlerine bir gün ara vermek zorunda oldukları anlatılarak eylem yaptıkları
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde ki alanın boş bir resmi
yayınlanmıştır (Şekil 2.13.a.). Her iki sayfadaki resimler ve haber içerikleri
birlikte değerlendirildiğinde PKK’nın haklı bir amaç için mücadele eden
annelerinin eylemlerine sırf PKK gibi düşünmediği için engel olduğu izlenimi
yaratılmıştır. Birinci sayfada kullanılan diğer bir resim ise Genelkurmay
Karargahının resmidir (Şekil 2.13.). Türkiye’de sözüne en çok itibar edilen
kurumların başında gelen Genelkurmayın yaptığı açılama bu resim ile
pekiştirilerek haberin doğruluğu ile ilgili algının güçlenmesi hedeflenmiştir.
Bu haberin 24. sayfasında ki detayında ise ileriyi gözetleyen bir Türk askeri
fotoğrafı kullanılmıştır (Şekil 2.13.a.). Askerin elinde sadece dürbün oluşu
baktığı alanın ise boş tepelerden oluşan bir alan olması dikkat çekicidir. Bu
olaylar ile ilgili çıkan haberlerde karşı tarafın iddia ettiği askerin silah
kullandığı iddiasını çürüten bir resimdir. Birinci sayfada kullanılan dördüncü
resim ise toplumsal bir olaya müdahale eden polisin TOMA aracının atılan
taş ve yanıcı maddeler ile zarar gördüğünü gösteren bir resimdir (Şekil 2.13.).
Bu resimde verilen mesajda polisin elinde ki tüm yasal müdahale gereçlerine
rağmen PKK saldırılarının şiddeti karşısında zor duruma düşürüldüğüdür. Bu
haberin 24. Sayfasında ki detayında kullanılan resimde iki ambulansın
arkasında bir helikopter görülmektedir (Şekil 2.13.a.). Kırsal alanda saldırıya
uğrayıp yaralanan askerleri getirdiği izlenimi veren bu resim karesi PKK
saldırganlığının başka bir boyutuna vurgu yapmaktadır. 24. sayfada
kullanılan bir diğer resim karesi ise Kığlı baraj inşaatını basan PKK’nın iş
araçlarını yaktığını gösteren bir karedir (Şekil 2.13.a.). 24 sayfa da kullanılan
resimlerden bir diğeri de Lice olaylarında ölen PKK’nın cenaze törenine ait
bir karedir (Şekil 2.13.a). Bu resim karesi ile ilgili olarak sunulan haberde
ölen işinin sivil olduğunu iddia eden HDP’nin açıklaması vardır. HDP
sivillere ateş açan askerlere soruşturma çağrısında bulunmaktadır ancak
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yayınlanan resim karesinde ki cenaze töreninde ölen kişinin PKK bayrağına
sarılı tabutu HDP’nin iddiaları çürüten ve HDP’yi yalan beyanat veren bir
konuma düşürmektedir. PKK ile ilgili yapılan tüm bu olumsuz haber ve
kullanılan çarpıcı resimlere rağmen 24. sayfanın orta yerinde çözüm süreci
komisyonu Başkanı Bostan’nın açıklamalarını içeren bir haber yapılmıştır.
Hükümet kanadı adına yapılan bu açıklamaların içeriğinde hükümetin
dağdakileri indirmek için yasal çalışma yapmakta olduğu vurgulanmaktadır.
Bu açıklamaları destekleyen Bostancı’ya ait bir de resim kullanılmıştır (Şekil
2.13.a.). Takım elbiseleri içerisinde önemli bir konuyu izah eder görüntüsü
vardır. Sağ elini bel hizasında tutup tüm parmaklarını yukarıya doğru
birleştirerek bir şeyler anlattığı ortadadır. Bu ifadesi ile bir şeyleri anlamak
istemeyenlere sabırla ısrarla anlatmaya devam edeceğiz ve ikna etmeye
çalışacağız mesajı verilmektedir. 9 Haziran 2014 tarihli Sabah Gazetesinde
yayınlanan

konu

ile

alakalı

tüm

haberler

ve

resimler

birlikte

değerlendirildiğinde Sabah Gazetesinin Lice olayları ile PKK’yı güvenilmez,
sözünde durmayan, çocukları alıkoyan bir konuma yerleştirdiği. Hükümeti ise
her şeye rağmen çözüm sürecinin devamlılığı için uğraşan bir konumda
tuttuğu görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin haberleri retorik açısından
değerlendirildiğinde Lice’de yaşanan gelişmeler olay olarak aktarılmıştır.
Haber örtük alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberde sayı kullanılarak haberin
haber vurgusu güçlendirilmiştir. Yaşanan olaylara sebebiyet verdiği gerekçesi
ile Erdoğan ve asker olumsuzlaştırılarak okuyucu devlet aleyhine
yönlendirilmektedir. Kürt halkının savunucusu olarak KCK ön plana
çıkartılıp olumlulaştırılmıştır. Haber ile ilgili olarak kullanılan birinci resimde
cenazeye katılan binlerce kişinin oluşturduğu kortej görülmektedir (Şekil
5.14.). Haberde kullanılan ikinci resimde Ramazan Baran’ın tam boy resmi
kullanılmıştır (Şekil 5.14.). Bu resimde Ramazan Baran’ın her iki elini de
sağa sola açarak zafer işareti yaptığı görülmektedir. “Dikkat uyarısı” başlıklı
haber haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın Lice
olayları ile ilgili değerlendirmelerinin örtük alıntı yapılarak aktarıldığı
görülmüştür. Haberin sunumunda verilen bilgide hükümet eleştirilerek
kamuoyu nezdinde hükümet olumsuzlaştırılmaktadır. Haber ile birlikte
Abdullah Öcalan’ın gençlik yıllarından kalma resmi kullanılmıştır (Şekil
5.15.). Her iki gazetenin başlıkları arasında yerel ve küresel farklılıklar da
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tespit edilmiştir. “Silah zoru ile bizi ayırdılar” başlıklı haberde belirtilen
önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme
ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Diyarbakır’da ki direnişçi anneler
açlık grevinde” başlıklı haberde belirtilen önermede; belirtmede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. İkinci önermede ki cümleler
öncekinin açıklamalarını içermektedir. Bu açıklamalar ile metinde yerel
tutarlılık kurulmuştur. “Astsubay yaralı, 1 terörist öldü, Genelkurmay, Licey’i
saat saat anlattı” başlıklı haberde belirtilen önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur. “PKK çözüm sürecini baltalamak istiyor, 4 ayda 94
saldırı, 19 adam kaçırma, 3 şehit” başlıklı haberde, belirtilen önermede,
örneklemede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. İkinci
önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır. Özgür Gündem Gazetesinin yayınladığı “Katliama karşı
Serhıldan” başlıklı haberde, okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir
durum önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale
getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. İkinci önerme, ilk
önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme
birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde önermeler
belirtme, açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar. “Dikkat uyarısı”
başlıklı haberde, haberin başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir.
Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk
önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci
önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
22. 30 Haziran 2014, tarihinde HDP Eşbaşkanlık görevini sürdüren Demirtaş’ın,
Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “HDP’nin köşk adayı
resmen Demirtaş” (HDP’nin Köşk Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22) başlığı
altında duyurmuştur. Sabah Gazetesi ayrıca gündemine “Çözüme iki yıllık
yol haritası” (Çözüme İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1), “İki yıl içinde silahlara
veda” (İki Yıl İçinde Silahlara Veda, 2014: 22) başlıklarını da almıştır.
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Özgür Gündem Gazetesi gelişmeye haberlerinde yer vermemiştir. Özgür
Gündem Gazetesinin habere yer vermemiş olması söylemsel farklılık olarak
değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesi ise gündemde ki haber ile birlikte süreci
etkileyen başka konuları da haberlerine taşımıştır. Sabah Gazetesi yayınladığı
haberlerde haber girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Sabah Gazetesi gündemde ki
gelişmeyi ikincil bir haber olarak sunmasına rağmen HDP ile süreçle alakalı
bağlam ilişkisi kurmuştur. Sabah Gazetesi kullandığı diğer başlıklarda
ardalanda hükümet lehine bir algı yaratarak ardalanda PKK’nın silahlı bir
terör örgütü olduğu hatırlatılmaktadır. Sabah Gazetesi haberlerinde Hükümet
tarafından TBMM’ne gönderilen Çözüm süreci ile ilgili yol haritasını, HDP
Genel Merkezinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamasını kaynak
olarak kullanmıştır. Sabah Gazetesi haberlerinde ana olay sunumu olarak
HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını ve
Hükümetin çözüm süreci kapsamında silahların 2 yıl içerisinde bırakılmasına
yönelik

çalışmasını

yayınlamıştır.

Gazetenin

incelendiğinde, “Çözüme iki yıllık yol haritası”

haberi

mikro

ölçekte

Sabah Gazetesi haber

başlığını uzun ve birleşik bir yapıda kurmuştur. Haber etken cümle yapısı ile
beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
“HDP’nin köşk adayı resmen Demirtaş” başlıklı haberde haber başlığı uzun
ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede ana aktörün ‘HDP’ olduğu
göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’dan; İmralı diye söz
edilerek metafor kullanılmıştır. PKK ‘terör örgütü’ olarak nitelendirilmiştir.
Demirtaş’tan; tüm Türkiye’nin adayı diye söz edilmiştir. “Çözüme iki yıllık
yol haritası” başlıklı haber haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
silahların iki yıl içerisinde gömülebilmesi için özel komisyonların
kurulacağından örtük alıntı yapılarak söz edilmiştir. Haberin sunumunda
kamuoyuna güven yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bu süreçte PKK’ya ve

İmralı’ya da görevler düşeceği belirtilmekle birlikte bu sürecin hükümetin
kontrolünde olacağı algısı yaratılarak Hükümet güvenilir kaynak olarak
gösterilerek olumlulaştırılmıştır. 1 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanan Sabah
Gazetesinde çözüm sürecine yönelik gündemde önemli bir yer tutan HDP
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı da haber
yapılmıştır (HDP’nin Köşk Adayı Resmen Demirtaş, 2014: 22). Çözüm
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süreci açısından Türkiye partisi olma ve Türkiyelileşme siyaseti ile gündemde
olumlu puan toplamaya başlayan HDP ile ilgili bu haber gazetenin 22
sayfasından verilmiştir. Sabah Gazetesi gündemde ki bu gelişmeyi ikincil bir
haber olarak sunmuştur. Bunun yanında çözüm süreci ile ilişkili olarak birinci
sayfadan sunduğu “Çözüme iki yıllık yol haritası” başlıklı haberde hükümetin
silahların susturulması ile ilgili izleyeceği yol haritası anlatılmıştır (Çözüme
İki Yıllık Yol Haritası, 2014:1). Bu haberi destekleyici mahiyette kullanılan
resim de ise, yıllardır çatışma bölgesi olarak anılan bir bölgede halkın göl
sularına girerek orayı plaja çevirdikleri gösterilmektedir (Şekil 2.14.).
Hükümetin uygulayacağı politikalar ile iki yıl içerisinde tüm yurdun bu huzur
ortamına kavuşturulacağı algısı yaratılmaktadır. Haberin 22 sayfada verilen
detayında ise PKK militanlarının kadınlı, erkekli tek sıra kol düzeninde
yürürken çekilmiş bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.14.a.). Bu resimde
PKK’lıların Türkiye dışına silahları ile birlikte yürüyerek çıkıyorlarmış
görüntüsü yaratılmışsa da PKK’nın halen daha elinde silah tutan bir örgüt
olduğu vurgusu da vardır. PKK’yı silahları ile birlikte ülke dışına çıkarmanın
formülü ise haberin detayında verildiğinden resim ile birlikte yapılan
değerlendirmede PKK’nın yurt dışına çıkması için AKP hükümetine ihtiyaç
olduğu algısı yaratılmaktadır. Gündemin ana konusu olan Selahattin
Demirtaş’ın adaylığı haberi de yine 22 sayfada kullanılan PKK’lıların
resminin altında verilmiştir (Şekil 2.14.a.). Selahattin Demirtaş ve HDP ile
ilişkili

gelişmeye

başlayan

olumlu

havaya

bir

gönderme

olarak

değerlendirilebilecek bu konumlama ile gazetenin HDP ile PKK arasında ki
ilişkiyi örtülü olarak bağdaştırdığı izlenimi uyanmaktadır. Haberin detayında
kullanılan resimde ise Selahattin Demirtaş’ın kürsü önünde gülümseyen bir
ifadeyle çekilmiş resmi kullanılmıştır. Olumlu bir izlenim sergileyen bu
resim, gazetenin tüm sayfası ile birlikte değerlendirildiğinde, demin
bahsettiğimiz militanların resminin gölgesi altında yayınlandığından, olumlu
anlamını yitirerek PKK ile ilişkili bir algı yaratılmaktadır. “Çözüme iki yıllık
yol haritası” başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haber girişi
spesifik önermedir, başlığın ardından daha çok bilgi taşımaktadır. “HDP’nin
köşk adayı resmen Demirtaş” başlıklı haberde belirtilen önermede, belirtmede
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından
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ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur.
23. 2 Temmuz 2014, tarihinde KCK davasında tutuklu bulunanların serbest
bırakılması ile ilgili gelişme gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır. Bu haberin yerine Sabah Gazetesi sayfa 1’de “Silah Bırakma
Kurulu oluşturuluyor” başlıklı haber (Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor,
2014: 1) ile sayfa 24’de “Çözümde tarihi adım” başlıklı haberleri ele almıştır
(Çözümde Tarihi Adım, 2014: 24). Konu ile ilgili habere Özgür Gündem
Gazetesinde de yer verilmemiştir. Sabah Gazetesi gündem ile ilgili habere yer
vermemekle birlikte haber başlıklarına çözüm süreci ile ilgili başlıklar
eklemiştir. Sabah Gazetesinin çözüm süreci ile ilgili gündem dışı haberlere
yer vermesi söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesin
kullandığı başlıklar makro açıdan incelendiğinde haberlerde haber girişi ve
fotoğraf kullanıldığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi yayınladığı haberlerde
ardalan bilgisi olarak PKK’nın şiddet içeren yanını ortaya koymaktadır
haberin içeriğinde ise gazete hükümet ile süreç arasında olan bağlam ilişkisini
güçlendirmiştir. Gazete haber kaynağı olarak İçişleri Bakanı Efkan Ala’yı
kullanmıştır. Haberin ana sunumunda hükümetin süreç ile ilgili atacağı yeni
adımlar konu edilmiştir. Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde,
“Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor” başlıklı haberde haber başlığı uzun ve
birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede esas vurgu ‘oluşturuluyor’ fiili
üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde çözüm sürecini; diyalog
süreci olarak nitelendirmiştir. PKK’dan; terör örgütü’ olarak bahsetmiştir.
Haberde değinilen olaylarda öldürülen kişiden militan olarak söz etmiştir.
“Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor” başlıklı haber haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde Hükümetin açıklamaları güvenilir bir kaynak olarak
sunulmuştur. İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın konuşmalarından doğrudan alıntı
yapılmıştır. Haberlerin içeriği incelendiğinde Hükümet adına konuşan İçişleri
bakanı Efkan Ala’nın sözlerine yer verilmiştir. Efkan Ala çözüm süreci ile
ilgili hükümetin atacağı yeni adımlardan bahsetmektedir. Bu haberde
kullanılan resim ise haberin içeriğine tezattır (Şekil 2.15.a). Sabah Gazetesi
hükümetin lehine yapılan olumlu bir adımı sunarken haber içerisinde
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PKK’nın ‘hükümetin tüm bu olumlu’ yaklaşımlarına rağmen şiddeti
kullanmaya devam ettiğini anlatmaktadır. Yayınlanan resimde PKK’nın
Başkale ilçesinde gerginlik çıkartıp bir aracı ateşe verdiği görülmektedir.
Sabah Gazetesi çözüm süreci ile ilgili yayımladığı bu haberde hem gündemin
esas

konusu

olan

KCK

tutuklularının

serbest

bırakılması

olayını

kamuoyundan kaçırmakta hem de PKK’yı kötülemektedir. Bunun yanında ise
çözüm sürecinin sonuca ulaşmasında olmazsa olmazın hükümetin devamlılığı
izlenimini yaratmaktadır. “Silah Bırakma Kurulu oluşturuluyor” başlığında
kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak
sunulmuştur. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
24. 10 Temmuz 2014 tarihinde çözüm sürecine yönelik usul ve esasların
düzenlendiği Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin
Güçlendirilmesine dair kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul
edilerek yasalaşması ile ilgili gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Barış senedi meclisten
geçti” (Barış Senedi Meclisten Geçti, 2014: 1) “Sürece yasal zırh” (Sürece
Yasal Zırh, 2014: 27) başlıkları altından yayınlamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi gelişmeye “Sürece şeffaflık Öcalan’a özgürlük” (Sürece Şeffaflık
Öcalan’a Özgürlük, 2014: 9) başlığı altında yer vermiştir. Her iki gazetenin
haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan
farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi, Türkiye Devletinin
Meclisinin süreç ile ilgili yasa onayı ile sürecin yasal zemine bağlanması
arasında bağlam ilişkisi kurmuştur gazete ile ardalanda MHP ile ilgili
olumsuz bir sunum yapmıştır. Özgür Gündem Gazetesi çözüm süreci ile
hükümete düşen rollerden birinin yerine getirilmiş olması ile süreç arasında
bağlam ilişkisi kurarak ardalanda Abdullah Öcalan’ın süreçte ki konumunu
ortaya koymuştur. Her iki gazetenin haberlerinin sunumunda aradalan ve
bağlam ilişkileri bakımından söylemsel farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi haber kaynağı olarak TBMM’si Çözüm Süreci Yasası
çalışmalarını kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haber kaynağı olarak
Beşir Atalay ve Sırrı Süreyya Önder’den yararlanmıştır. Gazetelerin haberleri
mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Çözüm
Süreci Tasarısı’nı metafor kullanarak ‘barış senedi’ olarak lanse ettiği
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görülmüştür. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde, Yasa tasarısını
şeffaflık olarak nitelendirilmiştir. PKK, Kürt tarafı olarak izah edilmiştir.
“Barış senedi meclisten geçti” başlığında kavramsal olarak metin
özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Başlığın
içeriğinde küresel tutarlılık okuyucuya sunulmuştur. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme

ile

yerel

tutarlılık

ilişkisi

kurulmuştur.

“Sürece

şeffaflık”

önermesinde, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler
uyum

içerisindedir.

Metin

içerisinde

ki

ikinci

önerme

öncekinin

açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
25. 11 Temmuz 2014, tarihinde Özel Yetkili Mahkemelerin kapanmasıyla
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen KCK ana davasında,
tutuklu 2 sanığın da tahliye edilmesi gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından
haber

yapılmamıştır.

Özgür

Gündem

Gazetesinde

de

habere

yer

verilmemiştir. Habere her iki gazetenin yer vermemiş olması nedeni ile
söylemsel farklılık tespiti yapılamamıştır.
26. 5 Ağustos 2014, tarihinde HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris
Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet
Öcalan ile yaptıkları 20. görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmışlardır (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). 20. İmralı görüşmesi hakkında ki
gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi de gelişmeye yer vermemiştir. Habere her iki gazetenin yer
vermemiş olması nedeni ile söylemsel farklılık tespiti yapılamamıştır.
27. 8 Ağustos 2014 tarihinde; Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ortadoğu’da
yükselen IŞİD tehlikesine karşı Mahmur Kampı’nın boşaltılmasıyla birlikte
Türkiye’ye gelmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade etmiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi ve
Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Habere her iki
gazetenin yer vermemiş olması nedeni ile söylemsel farklılık tespiti
yapılamamıştır.
28. 12 Ağustos 2014 tarihinde Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani,
Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği tebrik mesajı
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çözüm süreci açısından gündeme etki eden gelişmelerden olmuştur (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi ve
Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Habere her iki
gazetenin yer vermemiş olması nedeni ile söylemsel farklılık tespiti
yapılamamıştır.
29. 1 Eylül 2014’de 62. Hükümet programı gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Yeni Türkiye
manifestosu” (Yeni Türkiye Manifestosu, 2014: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Sabah Gazetesi ayrıca “Paralelle mücadele, çözümde irade”
(Paralelle Mücadele Çözümde İrade, 2014: 21), “İmralı Kesin Ateşkes
Çağrısı yapacak” (İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı Yapacak,

2014: 21)

başlıkları altında iki habere de çözüm süreci ile alakalı olarak yer vermiştir.
Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan” (Yeni
Türkiye’ye Kopya Başbakan, 2014: 7) başlığı altından yayınlamıştır. Sabah
Gazetesin gündem dışı “İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı yapacak” başlıklı
haberi her iki gazete arasında söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir.
Sabah Gazetesini gündem ile ilgili yayınladığı her iki haberinde çözüm
sürecinin yeni hükümet çatısı altında da yürütüleceğinin mesajı verilerek
süreç ile ilgili bağlam ilişkisi kurulmuştur. Sabah Gazetesinin yayınladığı
diğer haber başlığı altında ise ardalanda hükümetin politikalarına boyun eğen
bir

İmralı

olduğu

bilgisi

sunularak

Hükümetin

süreçteki

rolü

güçlendirilmektedir. Özgür Gündem Gazetesi için hükümetin açıklamaları
ardalanda ki Kürt siyasetinin beklentilerini yansıtmamaktadır. Haberde ki bu
olumsuz yaklaşıma rağmen Hükümet’in programında yer alan çözüm
sürecine ilişkin süreçle hükümet arasında ki bağlam ilişkisini gösterdiği tespit
edilmiştir.

Sabah Gazetesin yayınladığı “İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı

yapacak” başlıklı haber için HDP Grup Başkanı Pervin Buldan haber kaynağı
kullanılmıştır. Bu haberin ana olay sunumunda Pervin Buldan’ın açıklamaları
konu edinilmiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, “Yeni
Türkiye manifestosu” başlıklı Sabah Gazetesinin haberi etken cümle yapısı
ile kurulmuştur. Özgür Gündem Gazetesinin “Yeni Türkiye’ye kopya
Başbakan” başlıklı haberi edilgen cümle yapısı kullanılmıştır. “Paralelle
mücadele, çözümde irade” başlıklı haberde Sabah Gazetesinin haber başlığı
uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile beraber
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incelendiğinde, özellikle ‘mücadele’, ‘irade’ fiilleri üzerine vurgu yapıldığı
görülmektedir.

Sabah Gazetesi sözcük seçiminde 62. Hükümetin çözüm

süreci ile ilgili hükümet programına aldığı görüşler ile ilgili metafor
kullanılarak; Yeni Türkiye Manifestosu isimlendirilmesi yapmıştır. Özgür
Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Başbakan Davutoğlu; kopya Başbakan
olarak

ifade

etmiştir.

Sabah

Gazetesi

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde Başbakan Ahmet Davutoğlu güvenilir bir kaynak olarak
sunulmuştur. Başbakan’ın konuşmalarından doğrudan alıntı yapılmıştır. İlk
sayfadan verilen haber de Başbakan Davutoğlu’nun resmi kullanılmıştır
(Şekil 2.17.). Gülümseyen bir ifade ile kürsü başında konuşurken çekilmiş bir
fotoğrafı yayınlanmıştır. Resimde öne çıkan bir diğer ayrıntı ise
Davutoğlu’nun kendinden emin bir duruş ile elini halka doğru uzatmış
olmasıdır. Bu resim ile haberin içeri birleştiğinde yeni hükümetin halka eline
uzattığı mesajı verilmektedir. Haberin detayı ise 21. Sayfada sunulmuştur
(Paralelle Mücadele Çözümde İrade, 2014: 21). Hükümet programı ile ilgili
detaylı bir bilgi verilen haberde TBMM de konuşmak üzere kürsüye yürüyen
Başbakan Davutoğlu’nun resmi kullanılmıştır (Şekil 2.17.a.). Milletvekilleri
tarafından ayakta alkışlandığının görüldüğü bu karede iktidar partisinin yeni
Başbakan’ın ve de açıkladığı hükümet programının yanında olduğu mesajı
kamuoyuna sunulmaktadır. 2 Eylül 2014 tarihli Sabah Gazetesinin 21.
sayfasında çözüm süreci ile ilgili bir başka habere de yer verilmiştir. “İmralı
Kesin Ateşkes Çağrısı yapacak” başlıklı haberde İmralı ile görüşen heyetlerin
verdiği bilgilere yer verilmiştir (İmralı Kesin Ateşkes Çağrısı Yapacak,
2014: 21). Bu haber ile birlikte kullanılan resimde tek kara halinde Abdullah
Öcalan’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 2.17.a.). İki elini göğüs hizasında
birleştirerek vermiş olduğu bir poz ile çekilen resim karesinde Abdullah
Öcalan terörist başından çok üniversite hocası imajı çizmektedir. Öcalan’ın
gülümsemesi dikkate alındığında haberin içeriğinde sunulduğu gibi olumlu
gelişmelerin habercisi gibi görünmektedir. Özgür Gündem Gazetesi, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı yapılarak
hazırlandığı tespit edilmiştir. CHP Genel Balkanının açıklamaları ise dolaylı
alıntı yapılarak haber içerisinde kullanılmıştır. Haberde sayı kullanılarak
haberin içeriğinde sunulan bilgi güçlendirilmiştir. Haber de Başbakan
eleştirilerek çözüm sürecinin hükümetin programında yer almış olmasına
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rağmen içeriğinin tatminkar olmadığı bilgisi halka sunulmuştur. Haberde
Başbakan ve açıkladığı 62. Hükümet programı olumsuzlaştırılmaktadır.
Özgür Gündem Gazetesi tarafından Başbakan Davutoğlu eleştirilerek bir
önceki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilmiştir. Başbakan’ın çözüm
süreci ile ilgili ortaya koyduğu program ise beklentileri karşılamayan bir
yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Bu haber ile birlikte Başbakan
Davutoğlu’nun kürsüde konuşma yaparken yan profilden çekilmiş bir resmi
yayınlanmıştır (Şekil 5.17.). Haber yedinci sayfadan yayınlanmış olup haber
girişi kullanılmamıştır. “Yeni Türkiye manifestosu” başlığında okuyucu
tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta
küresel tutarlılık okuyucuya sunulmaktadır. İkinci önerme, başlıktaki
önermenin öncekilerini açıklamaktadır. İkinci önerme yerel tutarlılık içerisin
de mevcut durumu aktarmaktadır. “Yeni Türkiye’ye kopya Başbakan”
önermesinde düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya
vurgu yapılmaktadır. Haberin içeriğinde verilen bilgide belirtilen siyasal ima
ile ilişki kurulmuştur. İkinci önerme olarak bahsedebileceğimiz haberin
içeriği başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
30. 9 Eylül 2014, tarihinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris
Baluken’den oluşan HDP heyetinin İmralı ziyareti gündeme etki etmiştir
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır. Konu Özgür Gündem Gazetesi tarafından
“Mazaret kalesine sığınmayın” (Mazaret Kalesine Sığınmayın, 2014: 1)
başlığı altında yayınlanmıştır. Sabah Gazetesinin habere yer vermemesi
söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesin
haberi makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve resim kullanıldığı tespit
edilmiştir. Gazetenin ardalanda geçmişte olanları hatırlatarak hükümet
üzerinde baskı kurmaya yöneldiği tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde
Abdullah Öcalan ile süreç arasında bağlam ilişkisi kurulmuştur. Gazete haber
kaynağı olarak Abdullah Öcalan’dan yararlanmıştır. Ana olay sunumunda ise
Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci bağlamında İmralı heyeti ile yaptığı
görüşmeler konu edilmiştir. Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde,
Haber başlığı ve içeriği kısa ve basit tutulmuştur. Haberde hükümet
olumsuzlaştırarak edilgen cümle yapısı kullanılmıştır. Haber başlığında ana
vurgu ‘sığınma(yın)’ fiili üzerindedir. Gazete sözcük seçiminde Abdullah
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Öcalan’ı, Öcalan olarak ifade etmiştir. ). Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının doğrudan alıntı
yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Abdullah Öcalan’ın süreçle ilgili olarak
hükümeti eleştirdiği bilgisi sunulmaktadır. Hükümet süreçle ilgili olarak pasif
davrandığı için olumsuzlaştırılmaktadır. Haber incelendiğinde Özgür
Gündem Gazetesinin, Abdullah Öcalan’ın açıklamaları dışında heyette
bulunanların açıklamalarına yer vermediği görülmüştür. Haber ile birlikte
Abdullah Öcalan’ın tutuklanmadan önce bulunduğu kamplarda çekilmiş bir
resmi yayınlanarak Öcalan karakteri bir kez daha pekiştirilerek okuyucu
kitlesine

sunulmuştur (Şekil

5.18.).

“Mazaret

kalesine

sığınmayın”

önermesinde, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile başlıkta verilen önermeler
uyum

içerisindedir.

Metin

içerisinde

ki

ikinci

önerme

öncekinin

açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
31. 15 Eylül 2014, tarihinde Diyarbakır’da açılan Kürtçe eğitim kurumları
mevzuata uygun olmaması sebebiyle kapatılması gündemi etkilemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi Haberi “İzinsiz
Kürtçe okula mühür” (İzinsiz Kürtçe Okula Mühür, 2014: 24) başlığı altında
yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi 17 Eylül 2014 tarihinde “AKP’den
çözüme sabotaj; Kürtçe okullara mühür: Halk mühür tanımaz” (Halk Mühür
Tanımaz, 2014: 1) başlığı altında Kürtçe okullar ile ilgili gelişmeyi
okuyucusuna sunmuştur. Her iki gazetenin haber söylemi makro açıdan
incelendiğinde, gazetelerin söylemsel açıdan farklılıklar taşıdığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi bu haber ile ilgili olarak resim kullanmamıştır.
Sabah Gazetesi ardalanda PKK’nın suç işleyen bir örgüt olduğu vurgusunu
öne çıkarmıştır. Özgür Gündem Gazetesi eğitimin Türk dili üzerinden
yapılmasının yasal zorunluluk olduğunun hatırlatılması ardalanda Kürtlere
yönelik yürütülen asimilasyon politikasının devamı olduğu vurgusu ile
güçlendirilmektedir.

Haberin içeriğinde hükümetinin çözüm süreci

bağlamında güvenilmez olduğu da ardalan bilgisi olarak ortaya konulmuştur.
Ayrıca haberde KCK ile Kürt halkı arasında bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
Sabah Gazetesi İçişleri Bakanı Efkan Ala’yı haber kaynağı olarak
kullanmıştır.

Özgür Gündem Gazetesi haber kaynağı olarak KCK’yı

kullanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah
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Gazetesi söz konusu Kürtçe eğitim verecek olan okulları; PKK yanlısı olarak
nitelendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Diyarbakır’ı,
Amed olarak anmıştır. AKP ve Erdoğan; Kürtçe okulları mühürleyen
sabotajcı olarak ifade edilmiştir. Polis; okulları gaz ile basarak saldıran
ifadeleri ile tanımlanmıştır. Kürtçe; Kürtlerin ana dili olarak lanse edilmiştir.
Okulların kapatılması; Kürt halkına saldırı olarak nitelendirilmiştir. Sabah
Gazetesi, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, yasal müdahale karanı
veren Milli Eğitim Bakanlığı güvenilir kaynak olarak sunulmuştur. Haber
örtük alıntı yapılarak hazırlanmıştır. Haberin sunumunda STK’ların ardında
PKK terör örgütü olduğu vurgusu yapılarak PKK olumsuzlaştırılmıştır. Bu
haber ile birlikte Sabah Gazetesi her hangi bir resim kullanmamıştır (Şekil
2.18.).

Özgür

Gündem

Gazetesi,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, Hükümetin Kürtçe okullara yaptığı müdahale olay
olarak aktarılmıştır. Haberde KCK’nın yaptığı açıklamalardan doğrudan alıntı
yapılmıştır. Erdoğan ve AKP çözüm karşıtı olarak sunularak okuyucu devlet
tarafının çözüme karşı olduğu yönünde yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte
kullanılan resimde ellerinde Kürtçe yazılı logolar taşıyan çocukların Kürtçe
eğitim için eylem yaptıklarını gösteren bir kare kullanılmıştır (Şekil 5.20.).
Resimde öne çıkarılan küçük çocuklara ise polis gaz ile müdahale ettiği
habere taşınmıştır. “İzinsiz Kürtçe okula mühür” önermesinde düşünsel
imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır.
Haberin içeriğinde belirtilen önermede siyasal ima ile ilişki kurulmuştur.
İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır. “AKP’den
çözüme sabotaj; Kürtçe okullara mühür: Halk mühür tanımaz” önermesi
toplumun sosyal ve ortak bilgilerine dayanan kavramlardır. Haberin
içeriğinde kullanılan ikinci önerme ile birinci önerme arasında sebep ve
durum ilişkisi kurulmuştur. Birinci önermede okuyucuya küresel tutarlılık
sunulmuştur. İkinci önerme ile kurulan ilişki ile de yerel tutarlılık okuyucuya
sunulmuştur.
32. 15 Eylül 2014, tarihinde Başbakan Davutoğlu’nun, çözüm sürecine ilişkin
açıklamaları gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Konu ile ilgili gelişmeyi Sabah Gazetesi yayınlamamıştır.
Özgür Gündem Gazetesi haberi “Çözüm zihne havale” (Çözüm Zihne
Havale, 2014: 1) başlığı ile okuyucusuna duyurmuştur. Sabah Gazetesinin
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habere yer vermemesi söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür
Gündem Gazetesin haberi makro açıdan incelendiğinde haber girişi
kullanmadığı tespit edilmiştir. Gazete haberle birlikte resim kullanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ardalanda Türk hükümetinin Kürtlerin haklarını
gasp eden bir anlayış ile hareket ettiğinin bilgisini sunarak hükümeti
itibarsızlaştırma eğilimi içerisinde yayın yapmaktadır. Gazete haber kaynağı
olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu kullanmıştır. Haberin ana sunumunda
Başbakan Davutoğlu’nun Abdullah Öcalan’ın süreç ile ilgili açıklamalarına
karşı cevap olarak açıklama yaptığı bilgisi aktarılmıştır. Gazetenin haberi
mikro ölçekte incelendiğinde, haber başlığında “çözüm zihne havale” sözcük
öbeği kullanılmıştır. Haber başlığı kısa, basit tutulmuştur. Sözcük seçiminde,
çözüm süreci ile ilgili olarak hükümetin yol haritasının ‘zihinlerde
şekillendiği’

ifadeleri

kullanılmıştır.

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarına doğrudan
alıntı yapılarak yer verilmiştir. Davutoğlu’nun açıklamaları gazete tarafından
yeterli bulunmayarak Hükümetin Kürt halkı ile dalga geçtiği bilgisi
sunulmuştur. Okuyucu hükümet aleyhine yönlendirilmektedir. Haberde
Davutoğlu’nun yaptığı açıklamaların gerçeklikten uzak ve tatminkar olmadığı
vurgusu öne çıkarılmıştır. Haber ile birlikte Başbakan Davutoğlu’nun resmi
kullanılmıştır (Şekil 5.19.). “Çözüm zihne havale” önermesinde, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haber metninde birinci
önerme ile durum ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır.
33. 19 Eylül 2014, tarihinde IŞİD saldırılarından kaçarak Türkiye’ye sığınmak
isteyen Rojavalılara sınırın açılması ile ilgili gelişme gündeme taşınmıştır
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi “ParalelPKK şer İttifakı” (Paralel PKK Şer İttifakı, 2014: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi habere yer vermemiştir. Özgür
Gündem Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel farklılık olarak
değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesin haberi makro açıdan incelendiğinde
haber girişi ve resim kullandığı tespit edilmiştir.

Sabah Gazetesinde

Feytullah Gülen ve ona bağlı yapı ile PKK’nın ilişkilendirildiği görülerek
ardalanda terör örgütlerinin Türkiye aleyhine ittifak yaptıkları mesajı
verilmektedir. Haberin içeriğinde Kürtler üzerinde itibar sağlayan HDP’nin
bağlam ilişkisi zayıflatılmaya çalışılmıştır. Haberde Paralel-PKK işbirliği
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belgeleri ile okuyucuya sunularak her iki örgüt arasında ki bağlam ilişkisi
sunulmuştur. Gazete haber kaynağı olarak Ferhat Yıldız’ı ve Başbakan
Davutoğlu’nu kullanmıştır. Haberin ana olay sunumunda PKK ile Paralel
yapı arasında ki yasadışı ilişkinin belgeler ile sunulması yayınlanmıştır.
Türkiye devletinin Suriye’de saldırı altında olan Kürtlerinde hamisi
olduğunun mesajının verilmesi, haber olarak yayınlanmıştır. Gazetenin haberi
mikro ölçekte incelendiğinde, haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Cümlenin öznesini ‘Paralel- PKK’ kelimeleri oluşturmaktadır.
Özne için kullanılan ‘şer ittifakı’ kelimeleri ile cümle olumsuzlaştırılmıştır.
Gazete haberi edilgen bir yapıda kurmuştur. Gazete, sözcük seçiminde Gezi
olaylarında meydana gelen araç yakma olaylarını; terör eylemi olarak
nitelendirilmiştir. Feytullah Gülene bağlı gruplar ile ilgili metafor
kullanılarak; paralel çete terimi tercih edilmiştir. PKK ve Paralel yapının
ortak gerçekleştirdikleri eylemlere; terör olayı denilmiştir. Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde İETT otobüsü ile bir itfaiye aracını
molotofla yakılması, ‘olay’ olarak aktarılmıştır. Haber de olayın zanlısı
Ferhat Yıldız’ın suçunu itiraf ederek poliste ifade verdiği aktarılmıştır. Ferhat
Yıldız’ın polis ifadesi resmi rapor olarak sunulmuştur. Haber metninde
olaylara karışan “19 kişiden 2’si paralelci çıktı” açıklaması ile sayısal
verilerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Olay tarihi ‘4 haziran’ olarak haberde
sunularak zaman belirtilmiştir. Türkiye gündemini meşgul eden ve hükümet
tarafından ön plana çıkarılan Feytullah Gülen ve ona bağlı yapı ile PKK’nın
ilişkilendirildiği görülmektedir. Haberin sunumunda PKK ve Paralel yapının
ortak çalıştığı algısı yaratılarak her ikisi de olumsuzlaştırılmıştır. 20 Eylül
2014 itibarı ile Türkiye’yi etkileyen önemli olaylardan biri olan Suriye’nin
Roja’va kasabasına saldıran İşid ile ilgili haberlerin üstünün örtüldüğü
görülmektedir. Türkiye’de Kürt siyasi aktörleri tarafından öne çıkarılan
Rojava konusu hükümet tarafından görmezden gelinmiştir. İşid’in Rojava’da
yaşayan Kürtlere yönelik saldırısı sonucu Türkiye’ye doğru başlayan göç ile
ilgili olarak Başbakan Davutoğlu’nun sınır kapılarının açılması için talimat
verdiği yukarıda başlığı verilen haberin içerisine sıkıştırılmıştır. Başbakan’ın
talimatında Rojava’dan doğrudan söz etmemiştir. Başbakan Suriye’den gelen
Kürtler ifadesini kullanmıştır. Haberin içeriğine uygun olarak, PKK-Paralelci
ittifakını

belgelemek

açısından

PKK’lıların

gerçekleştirdiği

eylemde
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İstanbul’da yakılan İETT otobüsünün resmi kullanılmıştır (Şekil 2.19.).
“Paralel- PKK şer ittifakı” haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği
varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
34. 22 Eylül 2014, tarihinde Öcalan’ın avukatı olan Mazlum Dinç aracılığı ile
Öcalan’ın: “Sadece Rojava halkı değil Kuzey ve tüm parçalardaki Kürt halkı
buna göre yaşamını şekillendirmelidir. Bütün Kürt halkını topyekûn bu
yüksek yoğunluklu savaşa karşı direnişe geçmeye çağırıyorum” açıklaması
gündeme yansımıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Konu
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberi “Topyekün direnişe!” (Topyekün Direnişe, 2014: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel farklılık
olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesin haberi makro açıdan
incelendiğinde haber girişi ve resim kullandığı tespit edilmiştir.

Özgür

Gündem Gazetesi ardalanda Öcalan’ın tüm Kürtlerin lideri olduğu algısı
pekiştirmektedir. Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan ile hükümetin konumu
arasında bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Ayrıca haberde Öcalan’ın KCK
üzerinde ki etkisi doğrultusun da bağlam ilişkisi kurulmuştur. Haberde
Mazlum Dinç, Abdullah Öcalan ve Duran Kalkan haber kaynağı
kullanılmıştır. Haberin ana olay sunumunda Suriye’de ki Kürt yerleşim yeri
Rojava’ya yönelik İşid saldırısına mani olmak için Abdullah Öcalan’ın vasisi
ve avukatı Mazlum Dinç aracılığı ile yapılan çağrıya yer verilmiştir.
Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde, haber başlığı kısa ve basit
tutulmuştur. Haber de ‘topyekün direnişe’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
Gazete sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı; Kürt Halk Önderi olarak ifade
etmiştir. Suriye, Türkiye ve Irak’ta yaşayan tüm Kürtler; Kürt halkı olarak
tanımlanmıştır. Çözüm süreci; Kürt sorunu olarak nitelendirilmiştir. Haber,
haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde,

Abdullah

Öcalan’ın

açıklamalarının dolaylı alıntı yapılarak aktarıldığı görülmüştür. Haberde
Abdullah Öcalan Rojova’ya sahip çıktığı bilgisi sunularak Kürt ulusalcılığı
bağlamında okuyucu yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte Abdullah
Öcalan’ın resmi kullanılarak Abdullah Öcalan’dan ‘Kürt Halk Önderi’ diye
söz edilmiştir (Şekil 5.21.). Haberin devamında KCK’nın Yürütme Konseyi
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Üyesi Duran Kalkan’ın açıklamalarında yer verilmiştir. Habere uyumlu
olarak kullanılan Duran Kaplan’ın resminde Abdullah Öcalan’ın çağrısını
destekler bir ifade vardır (Şekil 5.21.). “Topyekün

direnişe!” başlığında

kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak
sunulmuştur. . Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından daha çok
bilgi taşımaktadır.
35. 1 Ekim 2014, tarihinde HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya
Önder ve Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ile İdris Baluken’den oluşan
HDP heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitmesi
gündeme etki etmiştir. (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Konu
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Sabah Gazetesi bu haber
yerine “Dağdan dönüş için özel kurul geliyor” (Dağdan Dönüş İçin Özel
Kurul Geliyor, 2014: 28) başlığını gündeme taşımıştır. Özgür Gündem
Gazetesi habere yer vermemiştir. Sabah Gazetesinin “Dağdan dönüş için özel
kurul geliyor” başlıklı haberi gündemdeki gelişmenin dışında haberlerine
taşıması söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesinin
haberi makro açıdan değerlendirildiğinde haber girişi ve fotoğrafın
kullanıldığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi süreç ile Hükümet arasında
bağlam ilişkisi kurmuştur. Haberde Abdullah Öcalan ardalada yok
sayılmıştır. Gazete 62. Hükümetin Bakanlar Kurulu Kararını haber kaynağı
kullanmıştır. Gazete ana olay sunumunda çözüm süreci ile ilgili atılacak
adımların Bakanlar Kurulundan geçirilmesini yayınlanmıştır. Gazetenin
haberi mikro ölçekte incelendiğinde, haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur. Haberin içeriğinde inisiyatifi elinde bulunduran tarafın ‘özel
kurul’ olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir. Gazete sözcük seçiminde, PKK saflarında yer
alanların geri dönüşünü nitelemek için metafor kullanılarak bu geri dönüşe;
dağdan dönüş isimlendirilmesini yapmıştır. Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde Bakanlar Kurulu güvenilir kaynak olarak gösterilmiştir.
Haberin içeriğinde, yeni adımların resmi gazetede yayınlandığına vurgu
yapılarak resmi kurum raporu sunumu yapıldığı tespit edilmiştir. Haber
girişinde atılacak olan adımların sayısal başlıklar altında işaret edilerek
vurgulandığı gözlemlenmiştir. Bu haberi destekleyen resimde ise dağlar
arasında silahları ile ilerleyen PKK’lıların arkadan çekilmiş bir görüntüsü
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yayınlanmıştır (Şekil 2. 20.). Bu resmin uyandırdığı algı PKK’lıların silahları
ile birlikte Türkiye’yi arkalarında bırakıp gidiyor olduklarıdır. “Dağdan
dönüş için özel kurul geliyor” önermesinde, belirtmede bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok
bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
36. 1 Ekim 2014, tarihinde HDP, Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi kapsayan
tezkerede IŞİD ile PYD’nin eşitlendiği gelişme yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi Haberi “Tezkere çözümü
garantiye aldı” (Teskere Çözümü Garantiye Aldı, 2014:1) başlığı altında
yayınlamıştır. 3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde çözüm
süreci ile ilişkili bir diğer başlık ise sayfa 22 de verilmiştir (Öcalan Çözümü
Kobani’ye Şartladı, 2014: 22). Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “İşgal
Tezkeresidir” (İşgal Teskeresidir, 2014: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki
gazetenin haber söylemi makro açıdan incelendiğinde, gazetelerin söylemsel
açıdan farklılıklar taşıdığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin “Öcalan
Çözümü Kobani’ye Şartladı” başlıklı haberi gündem dışı yayınlaması
farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesi bu haber ile ilgili olarak
resim kullanmamıştır. Sabah Gazetesin gündeme konu haberinde Irak ve
Suriye’yi kapsayan askeri müdahale yapma konusunda ki teskereye HDP’nin
süreç boyunca karşı çıkarak ardalanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kürtlere
karşı harekete geçeceğinin algısını yarattığı sunulmuştur. Sabah Gazetesi ise
konuyu bu bağlamda ele almamıştır. Gazete tarafından teskerenin çözüm
sürecinin garantisi olduğu vurgusu yapılarak süreç ile ilgili olumlu bir bağlam
ilişkisi kurulmuştur. “Öcalan Çözümü Kobani’ye şartladı” başlıklı haberde
ise Sabah Gazetesi ardalanda Abdullah Öcalan’ı ve HDP’yi süreci dış
etkenlere dayalı olarak baltalamakla suçlamaktadır. Özgür Gündem
Gazetesinde ardalanda Türkiye’yi Kürt halkının düşmanı olarak gösteren bir
yaklaşımın bulunduğu görülmektedir. Haberin içeriğinde HDP’nin tezkereye
hayır diyerek Kürt halkının temsilcisi olduğu yönünde de bir bağlam ilişkisi
kurulduğu tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi Başbakan Ahmet Davutoğu’nu
haber kaynağı kullanmıştır. Sabah Gazetesi “Öcalan Çözümü Kobani’ye
şartladı” başlıklı haber için TBMM’si Kararı, İmralı heyeti, Abdullah
Öcalan’ı haber kaynağı olarak kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise
HDP’yi haber kaynağı olarak kullanmıştır. Sabah Gazetesin gündem dışı
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haberinde Kobani’de yaşanan olayların Kürt tarafı tarafından çözüm süreci ile
ilişkilendirilmesi haber olarak yayınlanmıştır. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin haberlerinde sentaks açısından
farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurmuştur. Haberin içeriğinde ana rolün

“tezkere(de)” olduğu

anlaşılmaktadır. Bu nedenle haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit
edilmiştir. Haber başlığı kısa ve basit cümlelerden oluşturularak okuma
kolaylığı sağlanmıştır. Haber başlığında “işgal tezkeresidir” sözcük öbeği
kullanılmıştır. “Öcalan Çözümü Kobani’ye şartladı” haber başlığı uzun ve
birleşik bir yapıda kurulmuştur. Cümlenin öznesi ‘Öcalan’dır’. Özne’nin
süreci

zedeleme

ihtimali

olan

bir

konuya

şartlaması

haberi

olumsuzlaştırmıştır. Bu nedenle gazete haberi edilgen bir yapıda kurmuştur.
Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Suriye’de yaşanan gelişmeleri; terör
dalgası olarak nitelendirmiştir. Abdullah Öcalan ile ilgili olarak metafor
kullanılarak Öcalan; İmralı diye anılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde, tezkereyi; işgal planı olarak nitelendirmiştir. Tezkerenin hedefi;
Kürt halkı olarak izah edilmiştir. “Tezkere çözümü garantiye aldı” başlıklı
haber haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan Davutoğlu’nun
açıklaması doğrudan alıntı yapılarak sunulmuştur. Başbakan Davutoğlu
güvenilir kaynak olarak gösterilmiştir. Haberde kullanılan resim de habere
uygun olarak seçilmiştir (Şekil 2. 21.). TBMM’nin toplantı salonunun tam bir
görüntüsü yayınlanarak teskerenin Türk milletinin onayı ile geçirildiği algısı
verilmiştir. Ayrıca haberle ilişkili olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
katıldığı ATV ve A haberin ortak yayınında çekilmiş bir resmi kullanılmıştır
(Şekil 2. 21.). “Öcalan Çözümü Kobani’ye şartladı” başlıklı haberde resim
kullanılmamıştır (Şekil 2.21.a.). Haber çok detaya girilmeden Abdullah
Öcalan

ile

İmralı’da

görüşme

yapan

heyetin

açıklamalarından

bahsetmektedir. Ancak İmralı’ya giden heyette ki siyasetçilerin isimleri
haberde kullanılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, HDP’nin açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak
aktarılmıştır. TBMM’si kurum olarak gösterilmiştir. Meclisin çıkardığı
teskere rapor olarak belirtilerek eleştirilmiştir. Haberin sunumunda Türk
Ordusu ve AKP olumsuzlaştırılmıştır. Bu haber ile birlikte Meclis’in oturum
salonunun uzaktan çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 5.22.). “Tezkere
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çözümü garantiye aldı” önermesinde, açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında,
sebep-sonuç ilişkisi kurularak metine yerel tutarlılık kazandırılmıştır. “İşgal
Tezkeresidir” başlıklı haberde, belirtilen önermede düşünsel imalar söz
konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haberin
içeriğinde, birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur.
İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
37. 2 Ekim 2014, tarihinde Çözüm Süreci Kurulu ve Kurumlar arası İzleme ve
Koordinasyon Komisyonu’na ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de
yayınlandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
konu ile ilgili gelişmeye haberlerinde yer vermemiştir. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “Eksik ve yetersiz adım” (Eksik ve Yetersiz Adım, 2014:
7) başlığı altında yayınlamıştır. 3 Ekim 2014 tarihinde çözüm süreci ile ilgili
gündem açısından önemli olan “Kobane düşerse süreç biter” başlıklı
gündeme etki eden diğer bir konuyu Özgür Gündem Gazetesi haber olarak
yayınlamıştır (Kobane Düşerse Süreç Biter, 2014: 1). Sabah Gazetesin habere
yer vermemiş olmaması söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi gündem dışı “Kobane düşerse süreç biter” başlığını da
haberlerine yansıtarak söylemsel farklılık yaratmıştır. Özgür Gündem
Gazetesinin haberleri makro açıdan incelendiğinde haberlerinde haber girişi
ve fotoğraf kullanıldığı tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi gündem ile
ilgili haberde ardalan bilgisi olarak kararnamenin Öcalan ve KCK’nin
gayretleri sayesinde yayınlandığını sunmaktadır. Kararnamenin eksik ve
yetersiz olması vurgusu öne çıkarılsa da çözüm süreci ile bağlam ilişkisi
kurularak okuyucuya sunulmuştur. “Kobane düşerse süreç biter” başlıklı
haberde ise süreç ile Kobene Kürtleri arasında ki bağlam ilişkisi kurulmuştur.
Bu bağlam ilişkisinin ardalanında ise Abdullah Öcalan’dan Kürt Halk Önderi
diye söz ederek Öcalan’ın tüm Kürtlerin lideri olduğu vurgusunu öne
çıkarılmıştır. Haberlerde Bakanlar Kurulu Kararı, HDP ve Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan, KCK’nın Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok haber kaynağı
olarak kullanılmıştır. Haberlerde çözüm süreci kararnamesi ile Abdullah
Öcalan’ın Kobane ile ilgili yaptığı çağrı ana olay olarak sunulmuştur.
Gazetenin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, “Eksik ve yetersiz adım”
başlıklı haberde haberin başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberde ‘eksik ve
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yetersiz adım’

sözcük öbeği kullanılmıştır. Başlık edilgen cümle yapısı ile

sunulmuştur. “Kobane düşerse süreç biter” başlıklı haberde haber başlığı kısa
ve basit tutularak okuma kolaylığı sağlanmıştır. Haberde ana vurgu ‘Kobane’
sözcüğüne yapılmıştır. Haber edilgen cümle yapısı ile kaleme alınmıştır.
Gazete sözcük seçiminde, Abdullah Öcalan’ı; Kürt Halk Önderi olarak ifade
etmiştir. Çözüm Süreci Kararnamesi; eksik ve yetersiz adım olarak
nitelendirilmiştir. HDP heyeti ile ilgili metafor kullanılarak heyet; İmralı
Heyeti olarak isimlendirilmiştir. “Eksik ve yetersiz adım” başlıklı haber,
retorik açısından değerlendirildiğinde, Bakanlar Kurulu resmi kurum olarak
sunulmuştur. Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetede yayınlattığı ‘Çözüm
Süreci Kurulu’ ile ilgili kararı resmi evrak olarak sunulmuştur. Haberde sayı
ve zaman kullanılarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Hükümetin çözüm
süreci ile ilgili attığı bu adımlar örtük alıntı yapılarak aktarılmıştır.
Hükümetin bu adımları haberin sunumunda olumsuzlaştırılarak haberde
verilen bilgi ile okuyucu hükümetin aleyhine yönlendirilmektedir. Haber ile
birlikte kullanılan resimde Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesi kullanılarak
yayınlanan kararnameye vurgu yapılmıştır (Şekil 5.23.). “Kobane düşerse
süreç biter” başlıklı haber retorik açısından değerlendirildiğinde, Abdullah
Öcalan’ın

açıklamaları

doğrudan

aktarılmıştır.

Abdullah

Öcalan’ın

açıklamalarında görüleceği üzere Kobane konusu ulusal bir Kürt sorunu
olarak değerlendirilerek çözüm süreci ilişkilendirilmiştir. Haberde verilen
bilgide Kürt halkı, Kürt ulusalcılığı doğrultusunda yönlendirilmektedir.
Abdullah Öcalan yaptığı çağrı ile Kobane’nin düşmesi durumunda çözüm
sürecinin sona ereceği vurgusunu öne çıkarması süreç ile Kobene Kürtleri
arasında ki organik ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir. Haber ile birlikte
Abdullah Öcalan’ın resmi kullanılarak Abdullah Öcalan’ın Kürt hareketinde
ki liderliği pekiştirilmiştir (Şekil 5.24.). “Eksik ve yetersiz adım”
önermesinde düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya
vurgu yapılmaktadır. Haberin içeriğinde belirtilen önermede siyasal ima ile
ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi
bulunmaktadır. “Kobane düşerse süreç biter” başlığında kavramsal olarak
metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur.
Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok
bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır,
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ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı
okuyucuya sunmaktadır.
38. 6 -7 Ekim 2014, tarihinde HDP ve KCK’nın “Kobani için direniş’’ sloganıyla
Kürtlere sokağa çıkın çağrısı yaptığı gelişme gündemi etkilemiştir. (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Kobani
provokasyonuna üç kurban” (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban, 2014: 18)
başlığı altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “Kobane’de
katliama karşı halk serhildana kalktı, her sokak Kobane” (Her Sokak Kobane,
2014: 1) başlığı altından yayınlamıştır. 9 Ekim 2014, tarihinde yayınlanan
Sabah Gazetesinde “Dikkat Gizli eller devrede” başlığı ile yayınlanan haber,
özel haber olarak sunulmuştur (Dikkat Gizli Eller Devrede, 2014: 1). Sabah
Gazetesinin 9 Ekim 2014 tarihinde yayınladığı “Dikkat Gizli eller devrede”
başlıklı haber ile söylemsel farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Ayni tarihte
Özgür Gündem Gazetesinde çözüm süreci ile ilgili haber yayınlanmamıştır.
Her iki gazetenin haberleri makro açıdan incelendiğinde söylemsel
farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi ardalanda Hükümet aleyhine
oluşabilecek bir algının önüne geçmeye çalışmaktadır haberin içeriğinde
ardalan bilgisi olarak PKK’nın şiddet eğilimli bir örgüt olduğu bilgisi
hatırlatılmaktadır. Gazete şiddeti bir metot olarak tercih etmede PKK ile İşid
arasında bağlam ilişkisi kurmuştur. Sabah Gazetesi haberin devamında süreç
ile ilgili tek meşru tarafın Hükümet olduğuna dair bağlam ilişkisini
kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ardalan bilgisi olarak birbirinden kopuk
ve parçalı Kürtlerin katliamlara açık olacağı değerlendirilmesi yapmaktadır.
KCK ile Kürt hareketi arasında bağlam ilişkisi ortaya konmaktadır. Sabah
Gazetesinin “Dikkat Gizli eller devrede” başlıklı haberinde süreç ile ilgili
olarak bağlam ilişkisi kurulmuştur. Sabah Gazetesi ilk kez, barış süreci
kelimesini kullanarak; ardalan bilgisi olarak çözüm sürecinin aslında barış
süreci olduğunu yansıtmıştır. Gazete eylemlerin çözüm sürecine yönelik
değil, barış durumuna yönelik olduğunu ardalan bilgisi olarak vermiştir.
Haberin içeriğinde yaşanan bu kötü olayların sorumluluğu PKK’ya yıkılarak
hükümet lehine bağlam ilişkisi geliştirilmeye çalışılmıştır. Sabah Gazetesi
haberlerinde İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Ahmet Davutoğlu ve
Bakanlar Kurulu Toplantısını kaynak olarak kullanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi haber kaynağı olarak KCK’yı kullanmıştır. Sabah Gazetesi
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haberlerinin ana olay sunumunda HDP’nin Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarını Koboni meselesi nedeni ile protesto etmeye çağırması bu
çağrının ardından yaşanan gelişmeler ile Koban’i meselesi nedeniyle Türkiye
genlinde yaşanan olaylar haber olarak yayınlanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise ana olay sunumunda Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan
Kobane şehrine saldıran İŞİD’e tepki olarak Kürt halkının topluca
ayaklanmaya kalktığından bahsetmektedir. Gazetelerin haberleri mikro
ölçekte incelendiğinde, Sabah Gazetesinin “Kobani provokasyonuna üç
kurban” başlıklı haberinde, haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda
kurmuştur. Cümlenin öznesi ‘Kobani’ kelimesidir. Öznenin provokasyona
uğrayarak, sürece zarar vermesi haberi

olumsuzlaştırmıştır. Bu nedenle

gazete haberi edilgen bir yapıda kurmuştur. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde
eylemcileri; PKK sempatizanı olarak anmıştır. Eylemciler; vandal olarak
nitelendirilmiştir. Eylemlere katılanlar;

yapancı provokatörler olarak

anılmıştır. Eylemcilerin yaptıkları eylemlere ise; terör estirildi yakıştırması
yapılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Kobane de yaşanan
gelişmelere tepki olarak başlatılan olayları, serhildan olarak isimlendirmiştir.
Haberde kullanılan halk kelimesi ile Kürt halkı ifade edilmiştir. Kürtlerin
yaşadığı tüp coğrafya Kürdistan adı ile anılmıştır. KCK, Kürt halkının
savunucusu olarak nitelendirilmiştir. “Kobani provokasyonuna üç kurban”
başlıklı haber retorik açısından değerlendirildiğinde, İçişleri Bakanı Efkan
Ala’nın açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak güvenilir kaynak olarak
gösterildiği tespit edilmişti. Kobani olayları ile ilgili olarak da sayısal
verilerin kullanıldığı görülmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Özel
Harekat polislerinin aldıkları tedbirlere de değinilerek güven artırılmıştır.
Haberin sunumunda PKK’nın geçmiş olaylarına da atıfta bulunularak
yaşanan olayları bilinen durum modelleri içerisine yerleştirilmiştir. HDP ve
PKK haberde olumsuzlaştırılmıştır. Haber de olayların Türkiye’nin birçok
ilinde meydana gelmiş olduğu, bu olaylarda ölüm ile neticelenen vakalarında
olmuş olduğu yayınlansa da, Sabah Gazetesi tarafından yaşanan olayların
boyutu ve de ciddiyeti gölgelenmiştir. Nerdeyse ülkenin her yerinde iki gün
boyunca devam eden şiddet olayları ile ilgili detaylı bilgi verilmemiştir.
Gelişmeler Sabah Gazetesinin ana gündemine alınmamıştır. Bununla birlikte
konu hakkında yapılan haberde sokakların PKK militanları ve sempatizanları
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tarafından şiddete sürüklendiği vurgulanarak eylemlere katılan göstericilerin
resimleri yayınlanmıştır (Şekil 2.22.). “Dikkat Gizli eller devrede” başlıklı
haber retorik açısından değerlendirildiğinde Kobani protestoları çerçevesinde
yaşanan olaylara örtük alıntı yapılarak yer verilmiştir. Haberin içeriğinde
sayısal verilerle yaşanan kayıplar vurgulanmıştır. Haberin başlığında da sayı
olarak

Türkiye

nüfusu

belirtilmiştir.

Haberde

PKK

ve

HDP

olumsuzlaştırılmıştır. HDP’nin Kobani olaylarını bahane ederek halkı
protestoya çağırması üzerine başlayan olaylar 9 Ekim 2014 tarihine kadar
yayınlanan Sabah Gazetesinde haber değeri bulmamıştır. Yaşanan olaylar da
ölü sayısının 23’e ulaşması ve Türkiye’nin bir çok ilinde kontrolsüz bir
şekilde gelişmeye devam etmesi üzerine konu Sabah gazetesi tarafından
haber yapılmıştır. Kobani provokasyonu olarak nitelendirdiği haberi
manşetten özel haber olarak veren Sabah Gazetesi yayınladığı haberde
olayların perde gerisinde yapancı dış güçlerin olduğuna değinerek hedefin
‘barış’ süreci olduğu vurgusunu yapmıştır. PKK ile yürütülen müzakereleri
çözüm süreci olarak değerlendiren Sabah Gazetesi bu kez ‘barış’ süreci
kelimesini

kullanması

önemlidir.

Haberin

içeriğinde

olayları

gerçekleştirenlerin PKK’nın uyuyan hücreleri olduğu da belirtildiğinden bu
eylemlerin çözüm sürecine yönelik değil ‘barış’ durumuna yönelik olduğu
mesajını vermektedir.

Bu haber ile birlikte kullanılan üç kare resimde

Türkiye’nin değişik illerinde meydana gelmiş zarar ve ziyanı gösteren kareler
kullanılmıştır (Şekil 2.23.). “Kobane’de katliama karşı halk serhildana kalktı,
her sokak Kobane” başlıklı haber retorik açısından değerlendirildiğinde,
Kobane de meydana gelen gelişmeler nedeni ile Türkiye genelinde Kürt
halkının ayaklandığı bilgisi olay olarak sunulmuştur. KCK’nın yaptığı
açıklamalar doğrudan alıntı olarak aktarılmaktadır. Haberde sunulan bilgide
Kürt halkı ayaklanmaya çağrılmaktadır. Haber ile birlikte kullanılan
resimlerde sokaklara dökülen halkın polis ile çatıştığı görülmüştür (Şekil
5.25.) “Kobani provokasyonuna üç kurban” başlıklı haberde okuyucu
tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Haberin
başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir
önerme olarak sunulmuştur. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Dikkat
Gizli eller devrede” başlıklı haberde okuyucu tarafından bilindiği varsayılan
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bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel
hale getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya
‘oyuna gelmeyin’ kelimesi ile küresel tutarlılık sunulmaktadır. Haber
girişinde söz edilen ikinci önermede ilk önermeye kıyasla bir belirtme,
açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı
olabilmektedir. Bu haberde önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle
birbirlerine bağlanmaktadırlar. “Kobane’de katliama karşı halk serhildana
kalktı, her sokak Kobane” başlıklı haberde kavramsal olarak metin
özetlenmiştir. Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haber
girişi spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci
önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır.
39. 11 Ekim 2014, tarihinde Alman Devlet Televizyonu’na konuşan KCK
Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Kobani gösterilerinde Kürtlerin
ölmeye

devam

etmesi

durumunda

yeniden

silahlı

mücadeleye

başlayacaklarını belirtmesi gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

İlgili gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber

yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Kürt düşmanlığından
vazgeç!”

(Kürt

Düşmanlığından

Vazgeç,

2014:

1)

başlığı

altında

yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel farklılık
olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin haberi makro açıdan
incelendiğinde haber girişi ve resim kullanıldığı tespit edilmiştir.

Özgür

Gündem Gazetesi ardalanda yaratılan algı ile Devletin Kürtlere karşı katliam
yapan bir eylem içerisinde olduğunu sunmaktadır. Haberin içeriğinde yaşanan
olaylar ile çözüm süreci arasında bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Özgür
Gündem Gazetesi haber kaynağı olarak KCK’yı kullanmıştır. Haberin ana
sunumunda KCK yetkililerinin, Türkiye’de meydana gelen Kobani olayları
vesilesi ile yaşanan sokak olaylarına karşı devletin aldığı tedbirleri sert bir
dilde eleştirmesi haber olarak yayınlanmıştır. Gazetenin haberi mikro ölçekte
incelendiğinde, haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberin içeriğinde
devlet olumsuzlaştırılarak haber edilgen bir yapıda kaleme alınmıştır. Gazete
sözcük seçiminde Kobane eylemlerine yapılan polis müdahalesini, devlet
saldırısı olarak nitelendirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları;
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infaz talimatı olarak ifade edilmiştir. AKP; Kürt düşmanı kelimeleri ile
anılmıştır. Yaşanan olaylar ile ilgili olarak metafor kullanılarak ; 90’lı yıllar
ifadesi kullanılmıştır. Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Kobane nedeni ile yaşanan olaylara müdahale eden devletin, müdahale
usulleri 90’lı yıllarda ki usullere benzetilerek, bilinen durum modelleri içinde
haberin sunumu yapılmıştır. Haberde sayı ve zaman verileri kullanılarak
haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Haberde KCK’nın açıklamaları doğrudan
alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberin içeriğinde devlet olumsuzlaştırılarak
okuyucu devlete karşı yönlendirilmektedir. Haber ile uyumlu olarak KCK
yetkililerinin resmi yayınlanmıştır (Şekil 5.26.). “Kürt düşmanlığından
vazgeç!” başlıklı haberde düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede
siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede
birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede
başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
40. 19 Ekim 2014, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Akil İnsanlar
Heyeti ile Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde toplantı gerçekleştirmesi
gündemi etkileyen olaylar arasında yer aldı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]) . Sabah Gazetesi haberi “Bu coğrafyanın en önemli projesi”
(Bu Coğrafyanın En Önemli Projesi, 2014: 1) başlığı altında yayınlamıştır.
Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “İyi polis, kötü polis” (İyi Polis Kötü
Polis, 2014: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki gazetenin haberleri
söylemsel açıdan incelendiğinde makro açıdan farklılıklar olduğu tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi çözüm süreci açısından Hükümet ve Akil İnsanlar
Heyeti arasında bağlam ilişkisi kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ise
ardalan bilgisi olarak devlet kanadının tutarsızlık içerisinde olduğu algısını
yaratmıştır, haberin içeriğinde ardalanda çözüm sürecinin ana aktörünün
Abdullah Öcalan olduğuna dair vurgu yapılmaktadır. Gazetelerin haberleri
mikro ölçekte incelendiğinde, “Bu coğrafyanın en önemli projesi” başlıklı
haberde, haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede
ana vurgu ‘proje’ kelimesi üzerindedir. Haberin

etken cümle yapısı ile

yayınlandığı tespit edilmiştir. “İyi polis, kötü polis” başlıklı haberde ‘İyi
polis, kötü polis’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Haber başlığı kısa ve basit
tutulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır. Sabah Gazetesi
sözcük seçiminde PKK’yı; terörist ve radikal bir grup olarak isimlendirmiştir.

795

Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Başbakan Davutoğlu ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “iyi polis, kötü polis” olarak ifade etmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; PYD’yi terör örgütü olarak tanımlaması
gazetede yer bulmuştur. “Bu coğrafyanın en önemli projesi” başlıklı haber
retorik açısından değerlendirildiğinde Başbakan Davutoğlu’nun sözlerinin
doğrudan alıntı yapılarak Başbakan’ın güvenilir kişi olarak sunulduğu tespit
edilmiştir. Haberde zaman belirtmiştir. Haberin vurgusunu güçlendirmek için
sayısal verilerden yararlanılmıştır. Bu haber ile birlikte Dolmabahçe çalışma
ofisinin bir görüntüsü kullanılmıştır (Şekil 2.24.). “İyi polis, kötü polis”
başlıklı haber retorik açısından değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Başbakan Davutoğlu’nun açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak
aktarılmıştır. Haberin sunumunda her ikisinin açıklamaları karşılaştırılarak
birbirlerine tezat açıklamalar yaptıkları bilgisi öne çıkartılarak her ikisi de
okuyucu nezdinde itibarsızlaştırılmaktadır. Başbakan ile Cumhurbaşkanı
arasında fikir ayrılıkları olduğu izlenimi yaratılarak sunulan haberde
Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimleri kullanılmıştır
(Şekil 5.27.). “Bu coğrafyanın en önemli projesi” önermesinde, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur. “İyi polis, kötü polis” başlığında okuyucu tarafından
bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Haber girişinde
belirtilen ikinci önerme başlıktaki önermenin önceliklerini açıklamaktadır.
41. 21 Ekim 2014, tarihinde Kandil’de KCK yetkilileriyle yeni yol haritası
hakkında görüşen HDP heyeti İmralı’da da Abdullah Öcalan ile görüşmesi
gündemde yer bulmuştur (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi haberi “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı” (İmralı:
Barış Sürecine Yönelik Umudum Arttı, 2014: 24) başlığı altından
yayınlamıştır. Sabah Gazetesi “Yol Haritasına 4 Şart” (Yol Haritasına 4 Şart,
2014: 24) başlığı altında süreç ile ilgili bir diğer habere de yer vermiştir.
Özgür Gündem Gazetesi ise haberi “İlk adım Kobane” (İlk Adım Kobane,
2014: 1) başlığı altında sunmuştur. Her iki gazete söylemsel açıdan
incelenmiştir. Sabah Gazetesinin yayınladığı “Yol Haritasına 4 Şart” başlıklı
haberi söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Haberler makro açıdan
incelendiğinde

Sabah

Gazetesinin

yayınladığı

haberlerde

fotoğraf
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kullanılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi fotoğraf kullanmıştır. Sabah
Gazetesi yayınladığı haberlerde süreç içerisinde ki taraflar arasında bağlam
ilişkisi kurmaktadır. Haberlerin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın yaşanan
sürece,

ardalanda barış süreci algısı ile baktığı, Hükümet kanadının ise

ardalanda çözüm süreci algısı ile baktığı aktarılmaktadır. Özgür Gündem
Gazetesi ise Kobane ile Kürt hassasiyetleri arasında bağlam ilişkisi kurarak
ardalanda Kürt coğrafyasın da yaşayan diğer Kürtlerin sorunlarını da çözüm
sürecine ilişkilendirmektedir. Sabah Gazetesi ana olay sunumunda çözüm
süreci kapsamında Hükümet, HDP ve PKK arasında yürütülen müzakereler
ile ilgili gelişme detayları haber olarak yayınlanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci ile ilgili
ılımlı mesajlarına yer vermekle birlikte Kobane’de ki gelişmeleri sürecin bir
parçası olarak yorumlanmıştır.

Gazetelerin haberleri mikro ölçekte

incelendiğinde, her iki gazete arasında sentaks açısından farklılıklar tespit
edilmiştir. “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı” başlıklı haberde
Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi
elinde bulunduran taraf ‘İmralı’ göründüğünden haberin etken cümle yapısı
ile yayınlandığı tespit edilmiştir. “İlk adım Kobane” başlıklı haber başlığı
kısa ve basit tutulmuştur. Haber başlığında ‘İlk adım Kobane’ sözcük öbeği
kullanılmıştır. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı;‘İmralı
olarak anarak metafor kullanmıştır. PKK/KCK ile ilgili kullanılan metaforda
PKK/KCK’dan; Kandil diye bahsedilmiştir. PKK; silahlı mücadele veren bir
yapı olarak sıfatlandırılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde
Abdullah Öcalan’ı; Kürt Halk Önderi olarak ifade etmiştir. “İmralı: Barış
Sürecine

yönelik

umudum

arttı”

başlıklı

haber

retorik

açısından

değerlendirildiğinde Hükmet, İmralı ve Kandil arsında çözüme yönelik bir
mesajlaşma trafiğinin hükümetin talepleri doğrultusunda örtük alıntı olarak
sunulduğu

görülmüştür.

Hükümet

taleplerini

sayısal

olarak

belirtip

muhataplarına iletmiştir. Haberde Hükümet güvenilir kaynak olarak
gösterilerek olumlulaştırılmıştır. Haberde resim kullanılmamıştır (Şekil
2.25.).

“İlk

adım

Kobane”

başlıklı

haber

retorik

açısından

değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının doğrudan alıntı
yapıldığı,

zaman

kavramının

kullanıldığı,

sayı

kullanılarak

haberin

güçlendirildiği tespit edilmiştir. Okuyucuya sunulan bilgide süreç ile ilgili
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olumlu

mesajlara

yer

verilmekle

birlikte

Rojava

üzerinden

Kürt

ulusalcılığının da yapıldığı tespit edilmiştir. Abdullah Öcalan’ın görüşlerinin
öne çıkarıldığı haberde Abdullah Öcalan’ın büyültülmüş bir resmi habere
eklenerek Öcalan habere uyumlu olarak çözüm sürecinin ana aktörü olarak
sunulmuştur (Şekil 5.28.). “İmralı: Barış Sürecine yönelik umudum arttı”
önermesinde, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “İlk adım Kobane”
başlığında belirtilen önermede, açıklamada bulunularak küresel tutarlılık
metne yansıtılmıştır. Haberin birinci paragrafında kullanılan önermede sebepsonuç ilişkisi kurarak yerel tutarlılığı metne yansıtmıştır.
42. 25 Ekim 2014, tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde
gezen sivil giyimli 3 askere silahlı saldırıda bulunulması ile ilgili gelişme
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi
haberi “Kalleş pusuda üç şehit verdik” (Kalleş Pusuda Üç Şehit Verdik, 2014:
1) başlığı altından yayınlamıştır. Sabah Gazetesi “Sınırlarda büyük oyun”
(Sınırlarda Büyük Oyun, 2014: 1) başlığı altında süreç ile ilgili bir diğer
habere de yer vermiştir. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi gündemine
almamıştır. Özgür Gündem Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel
farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesinin haberleri makro açıdan
incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi haberlerinde Cumhurbaşkanının, PKK ve Kürt siyasetinin temsilcisi
HDP’ye güvensizlik duyduğu mesajı vererek ardalanda Kürt tarafını
itibarsızlaştırmaktadır. Haberin içeriğinde Hükümet ile çözüm süreci arasında
ki bağlam ilişkisi pekiştirilmektedir. “Kalleş pusuda üç şehit verdik” başlıklı
bu haberde çözüm süreci ile birlikte başlayan kansız dönemin artık sona
erdiği ardalan bilgisi olarak sunularak ardalanda PKK’nın terörist olduğu
algısı yansıtılmıştır. Her iki haber birlikte değerlendirildiğinde süreçteki
bağlam ilişkilerinin zayıfladığı görülmektedir. Sabah Gazetesi haberlerinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Hudut Tugay Komutanlığı’nın
açıklamalarını kaynak olarak kullanmıştır. Sabah Gazetesi ana olay
sunumunda Hakkari’de üç askerin şehit edilmesi ile Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın gündemi değerlendirmesi haber olarak yayınlanmıştır. Gazetenin
haberleri mikro ölçekte değerlendirildiğinde “Sınırlarda büyük oyun” başlıklı
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haberde Sabah Gazetesi haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Bu başlıkta
vurgu

‘büyük oyun’ sözcük öbeğindedir. Haber etken cümle yapısı ile

beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir. “Kalleş
pusuda üç şehit verdik” başlıklı haberde, haber başlığı uzun ve birleşik bir
yapıda kurulmuştur. Cümlenin öznesi ‘üç şehit’ dir. Özne kullanılan ‘kalleş’
kelimesi ile olumsuzlaştırılmıştır. Bu nedenle gazete haberi edilgen bir yapıda
kurmuştur. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde, HDP’yi, “PKK’nın siyasi
uzantısı” olarak nitelendirmiştir, Feytullah Gülen metafor kullanılarak;
paralel yapı ifadesi ile anılmıştır. PKK’dan; terör örgütü diye söz edilmiştir.
Askere yapılan saldırı; kalleş pusu olarak ifade edilmiştir. “Sınırlarda büyük
oyun” başlıklı haber retorik açısından değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıklamasının doğrudan alıntı yapılarak Cumhurbaşkanının
güvenilir bir kişi sunulduğu tespit edilmiştir. Haber de verilen bilgilerde
Hükümet lehine bir sunum yapıldığı görülmüştür. “Kalleş pusuda üç şehit
verdik” başlıklı haber retorik açısından değerlendirildiğinde haberin
sunumunda üç askerin şehit düşmesi ile ilgili olayın anlatıldığı görülmüştür.
Haber kaynağı olarak Genel Kurmay Başkanlığının dolaylı açıklaması
güvenilir bir kayak olarak gösterilmiştir. Haber de sayısal ifadeler
kullanılarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir. Haberde verilen bilgilerde
PKK’nın çözüm sürecini çıkmaza yönlendiren terörist bir örgüt olduğu
anlatılarak PKK olumsuzlaştırılmaktadır. Bu haberde kullanılan resim
Cumhurbaşkanlığı uçağında çekilmiş bir fotoğraftır (Şekil 2.26.). “Sınırlarda
büyük oyun” başlıklı haber önermesinde, açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok
bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
43. 27 Ekim 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bülent
Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısını açıklaması gündemi etkilemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Süreci
bitiren biz olmayacağız” (Süreci Bitiren Biz Olmayacağız, 2014: 23) başlığı
altından yayınlamıştır. Sabah Gazetesi “Hain saldırının failleri yakalandı”
(Hain Saldırının Failleri Yakalandı, 2014: 23), “Terör örgütü yarım ton
amonyum nitrat çaldı” (Terör Örgütü Yarım Ton Amonyum Nitrat Çaldı,
2014: 23) başlıklarında manşetlerine taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberi “AKP bindiği dalı kesiyor” (AKP Bindiği Dalı Kesiyor, 2014: 1)

799

başlığı altından yayınlamıştır. Her iki gazetenin yayınladığı haberlerde makro
açıdan farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin “Hain saldırının failleri
yakalandı”

ve “Terör örgütü yarım ton amonyum nitrat çaldı” başlıklı

haberlere yer vermesi söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah
Gazetesinin “Terör örgütü yarım ton amonyum nitrat çaldı başlıklı haberinde
fotoğraf kullanılmamıştır. Sabah Gazetesi “Süreci bitiren biz olmayacağız”
başlıklı haberde ardalanda silahlı mücadeleye dönülebileceğinin sinyallerini
vermektedir.

“Hain saldırının failleri yakalandı” başlıklı haberde sürecin

sekteye uğraması halinde uygulamaya konulabilecek eylemler hakkında
bağlam ilişkisi kurulmaktadır. “Terör örgütü yarım ton amonyum nitrat çaldı”
başlıklı haberde ardalanda PKK’nın terörist yüzü sergilenmektedir haberin
içeriğinde Hükümet kanadının ardalanda, PKK’nın şiddeti bir araç olarak
kullanan ve mücadele edilmesi gereken güvenilmez bir yapı olduğu algısının
pekiştirdiği görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin yayınladığı “AKP
bindiği dalı kesiyor” başlıklı haberde ardalanda AKP ve Hükümete
güvenilemeyeceğinin mesajını vererek hükümet kanadını kamuoyu nezdinde
itibarsızlaştırmaktadır. Sabah Gazetesinin “Hain saldırının failleri yakalandı”
başlıklı haberinde Başbakan Ahmet Davutoğlu haber kaynağı kullanılmıştır.
Ayni haberin ana olay sunumunda PKK’nın şiddeti bir araç olarak kullanan
bir örgüt olduğunun sunulması yayınlanmıştır. Sabah Gazetesinin “Terör
örgütü yarım ton amonyum nitrat çaldı” başlıklı haberinde Genel Kurmay
Başkanlığı haber kaynağı olarak kullanılmıştır. Haberin ana olay sunumunda
PKK’nın şiddeti bir araç olarak kullanması yayınlanmıştır. Her iki gazetenin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesinin “Süreci bitiren biz
olmayacağız” başlıklı haber başlığını kısa ve basit tuttuğu tespit edilmiştir.
Bu başlıkta ‘biz’ kelimesi ile temsil edilen hükümettir. Haberin etken cümle
yapısı ile yayınlandığı görülmüştür. “Terör örgütü yarım ton amonyum nitrat
çaldı” başlıklı haberde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.
Cümlenin öznesi ‘terör örgütü’ kelimesidir. Özne cümle içerisinde
olumsuzlaştırıldığından cümlenin kuruluşunda edilgen yapının tercih edildiği
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde, PKK’yı; araç ve patlayıcı
gasp eden yapı olarak nitelendirmiştir. PKK’ya; üç askeri şehit eden örgüt
yakıştırması yapılmıştır. PKK; terör örgütü olarak nitelendirilmiştir.
PKK’lılar ise teröristler olarak anılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
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seçiminde AKP’yi; çatışma istiyor ifadeleri ile tanımlamıştır. “Süreci bitiren
biz olmayacağız” başlıklı haberde Başbakan Yardımcısı güvenilir kişi olarak
gösterilmiştir. Arınç’ın açıklamalarından doğrudan alıntı yapılmıştır. Haberde
sunulan bilgide Hükümetin çözüm sürecine sahip çıkarak halkı korumak için
gerekli tedbirleri alacağı vurgulanarak hükümetin bakış açısıyla bir haber
sunulmuştur. Bu haber ile ilgili kullanılan resimde Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç’ın resmi kullanılmıştır (Şekil 2. 27.). Bu haberin hemen altında
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına yer verilerek üç gün önce
şehit edilen askerlerin faillerinin yakalandığı duyurulmaktadır (Hain
Saldırının Failleri Yakalandı, 2014: 23). Başbakan Yardımcısı Arınç’ın
uyarılarını destekler mahiyette sunulan haberde devletin güçlü olduğu,
şiddete bulaşanlara karşı gerekli adli mekanizmasının süratle çalıştırabileceği
mesajı

verilmektedir.

Bu

haber

ile

birlikte

kullanılan

Başbakan

Davutoğlu’nun resminde kararlı bir duruş vardır (Şekil 2. 27.). Bu haberin
devamında ise PKK terör örgütünün bomba yapımında kullanılan amonyum
nitrat çaldığı haber de yayınlanmıştır (Terör Örgütü Yarım Ton Amonyum
Nitrat Çaldı, 2014: 23). Bu haberde resim kullanılmamıştır (Şekil 2. 27.).
Ancak sayfanın detayı ile birlikte değerlendirildiğinde PKK’nın şiddeti bir
araç olarak kullanan ve mücadele edilmesi gereken güvenilmez bir yapı
olduğu algısı pekiştirildiği görülmektedir. Sabah Gazetesinin bu haberlerle
Hükümet kanadını destekleyen yayınlar yaptığı tespit edilmiştir. “AKP
bindiği dalı kesiyor” başlıklı haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
Bakanlar Kurulunun resmi kurum olarak sunulduğu, Arınç’ın açıklamalarını
doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı, bu açıklamaların ise Özgür Gündem
Gazetesi tarafından eleştirilerek, Arınç ve hükümetin olumsuzlaştırıldığı
tespit edilmiştir. Arınç’ın yaptığı açıklamalar ile Hükümetin savaş
çığırtkanlığı yaptığı iddiasında bulunan Özgür Gündem Gazetesi haber ile
birlikte Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın resmini kullanmıştır (Şekil
5.29.).
44. 29 Ekim 2014, tarihinde Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler
Partisi, HDK ve DTK Kasım’da yapılacak Irak Şam İslam Devleti karşıtı
küresel eylem için sokağa çıkma çağrısında bulundu (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi yayınlamamıştır. Özgür
Gündem Gazetesi ise haberi “1 Kasım’a çağrı” (1 Kasım’a Çağrı, 2014: 1)
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başlığı altında duyurmuştur. Sabah Gazetesinin habere yer vermemesi
söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin
haberi makro açıdan değerlendirildiğinde haber girişi ve fotoğraf kullandığı
tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi Kobane de yaşanan gelişmeler ile
Türkiye’de ki Kürt hareketi arasında bağlam ilişkisi kurmuştur. Haberde
HDK, DTK, HDP ve DBP haber kaynağı olarak kullanılmıştır. Haberin ana
olay sunumunda HDK, DTK, HDP ve DBP tüm halkı Kobane için sokakta
eylem yapmaya davet etmesi haber olarak yayınlanmıştır. Gazetenin haberi
mikro açıdan incelendiğinde, Haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haber
de ‘çağrı’ fiili ana vurguyu taşımaktadır. Haber etken cümle yapısı ile kaleme
alınmıştır. Gazete sözcük seçiminde sokağa çıkma çağrısını; küresel çağrı
olarak ifade etmiştir. Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
haberin içeriğinde zaman ve sayı kullanılarak haberin güçlendirildiği, HDK,
DTK, HDP ve DBP’nin açıklamalarının örtük alıntı yapılarak aktarıldığı,
Kobene meselesi üzerinden Kürt ulusalcılığının bilgi olarak halka sunulduğu
tespit edilmiştir. Haberle birlikte Avrupa da ve dünyada ilan edilen dünya
Kobane gününe sahip çıkılması için yapılan çağrı ile birlikte kullanılan
resimde dev bir Abdullah Öcalan portesini taşıyan kalabalık görülmektedir
(Şekil 5.30.). “1 Kasım’a çağrı” önermesinde, belirtmede bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde verilen
önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde
ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık
kazandırmaktadır.
45. 30 Ekim 2014, tarihinde Diyarbakır’da eşi ile birlikte semt pazarında alışveriş
yapan 24 yaşındaki Hava Astsubay Üstçavuş Necdet Aydoğdu, maskeli iki
kişinin silahlı saldırısına uğraması ile ilgili olay yaşanmıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Kör nokta suikastı”
(Kör Nokta Suikastı, 2014: 29) başlığı altında kaleme almıştır. Özgür
Gündem Gazetesi ise habere yer vermemiştir. Özgür Gündem Gazetesinin
habere yer vermemesi söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah
Gazetesinin haberi makro açıdan değerlendirildiğinde haber girişi ve fotoğraf
kullandığı tespit edilmiştir.

Sabah Gazetesi PKK’nın aleyhinde, ardalan

bilgisi sunarak PKK’nın terörist geçmişini hatırlatmaktadır haberin içeriğinde
PKK’nın çözüm karşıtı bir yapı olduğuna dair bağlam ilişkisi kurulmaktadır.
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Haberde Genel Kurmay Başkanlığı kaynak olarak kullanılmıştır. Haberin ana
olay sunumunda PKK’nın Astsubay Nejdet Aydoğdu’yu şehit etmesi haber
olarak yayınlanmıştır. Haber mikro açıdan değerlendirildiğinde, Sabah
Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlenin aktif kelimesi
olan ‘suikast’ kelimesidir. Haber edilgen cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir. Gazete sözcük
seçiminde saldırganları; maskeli teröristler olarak nitelendirmiştir. Saldırıyı
yapanlar PKK’ya bağlı; öz savunma birlikleri olarak anılmıştır. Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde Astsubay Nejdet Aydoğdu’nun şehit
olması ile ilgili olayın detaylı aktarıldığı tespit edilmiştir. Saldırı ile ilgili
açıklama yapan Genel Kurmay Başkanlığı güvenilir kaynak olarak
sunulmuştur. Şehidin eşi Esra Aydoğdu ile annesi Selma Aydoğdu; şehit için
düzenlenen törende cenazenin yakın görgü tanığı olarak yansıtılmıştır.
Çözüm süreci ile şiddet olaylarının azaldığını haberlerine taşıyan Sabah
Gazetesinde, haber sunumu

açısından bu

yaklaşımdan vazgeçildiği

görülmektedir. Haberde ilk kez PKK kampların da eğitilerek şehirlere
yerleştirilen ‘öz savunma’ birliklerinden söz edilmesi PKK’nın eylem
stratejisinde yeni bir boyut kazandığının sinyallerini vermektedir. Haber ile
birlikte kullanılan dört resim vardır (Şekil 2.28.). “Kör nokta suikastı”
başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz
konusudur. ‘Suikast’ kelimesi ile küresel tutarlılık okuyucuya sunulmaktadır.
İkinci önerme, başlıktaki önermenin önceliklerini açıklamaktadır.
46. 9 Kasım 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, çözüm
sürecinin devam edip etmediğine ilişkin soruları yanıtlayarak gündem
açısından önemli açıklamalarda bulunmuştur (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu habere yer vermemiştir. Sabah
Gazetesi bu haberin yerine “Çözüm için sürece format atılıyor” (Çözüm İçin
Sürece Format Atılıyor, 2014: 23) başlığını manşetlerine taşımıştır. Özgür
Gündem Gazetesi haberi “Dilleriyle zehir saçıyorlar” (Dilleri İle Zehir
Saçıyorlar, 2014: 7) başlığı altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin
gündemde ki konuyu haberlerine yansıtmayarak başka bir konuda başlık
kullanması söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Her iki gazetenin
haberi makro açıdan değerlendirildiğinde söylem açısından farklılıklar tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi haberinde PKK’nın muhataplıktan çıkarıldığı,
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HDP’nin ise PKK çizgisinde siyaset yapmaya devam etmesi durumunda
muhatap olmaktan çıkarılacağı vurgulanarak çözüm sürecinde ki tarafların
bağlam ilişkisi yeniden şekillendirilmiştir.

Özgür Gündem Gazetesi

ardalanda hükümet tarafının çözüm sürecinde ki samimiyetsizliği ile ilgili
vurguyu ortaya koymuştur. Sabah Gazetesi ana olay sunumunda çözüm
sürecinde Hükümet kanadının yaşanan şiddet olayları nedeniyle politika
değişikliğine gideceğinin duyurulması ile ilgili haber yayınlanmıştır. Özgür
Gündem Gazetesi ise ana olay sunumunda Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmelere yer
vermiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, her iki
gazetenin sentaks açısından farklılıklar içerdiği tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi, haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda kurmuştur. Haberin
içeriğinde ana rolün

‘format atılıyor’ fiiline yüklendiği anlaşılmaktadır.

Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu
yapıldığı görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesi haber başlığını basit ve kısa
tutmuştur. Haberin edilgen cümle yapısı ile kaleme alındığı tespit edilmiştir.
Haberde ana vurgu saçıyor(lar) fiili üzerine yapılmıştır. Sabah Gazetesi
sözcük seçiminde HDP’yi; PKK güdümünde kelimeleri ile nitelendirmiştir.
PKK’nın faaliyetleri; terör olarak isimlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
sözcük seçiminde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamalarını,
terör dili olarak ifade etmiştir ayrıca Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları;
dilleriyle zehir saçıyorlar kelimeleri ile değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesi
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberde verilen bilgilerin
hükümet kanadının görüşleri çerçevesinde aktarıldığı ve okuyucunun o yönde
düşünmesi için yönlendirildiği, hükümetin olumlulaştırıldığı tespit edilmiştir.
Çözüm sürecine olumsuz etki eden 6-7 Eylül olayları ve ardından gelen dört
şehit haberi üzerinde Hükümetin çözüm süreci ile ilgili politika değişikliğine
gideceğinin sinyallerinin verildiği bu haberde PKK’nın muhataplıktan
çıkarıldığı, HDP’nin ise PKK çizgisinde siyaset yapmaya devam etmesi
durumunda muhatap olmaktan çıkarılacağı vurgulanmıştır. Bu haber ile
birlikte Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in resmi kullanılmıştır
(Şekil

2.29.).

Özgür

değerlendirildiğinde,

Gündem
Başbakan

Gazetesi

haber

Yardımcısı

retoriği

Yalçın

açısından
Akdoğan’ın

açıklamalarının örtük alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haber
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sunumunda Hükümet olumsuzlaştırılarak hükümetin Kürt düşmanlığı yaptığı
bilgisi okuyucuya sunulmuştur. Yalçın Akdoğan’ın değerlendirmelerini savaş
çığırtkanlığı olarak gören Özgür Gündem Gazetesi tarafından açıklamalar
eleştirilerek yayınlanmıştır. Haber ile birlikte kullanılan Yalçın Akdoğan’a ait
resimde Başbakan Yardımcısın kızgın bir ifade ile baktığı bir pozu
kullanılmıştır (Şekil 5.31.). “Çözüm için sürece format atılıyor” başlıklı
haberde belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme
ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Dilleriyle zehir saçıyorlar”
önermesinde siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haberin içeriğinde birinci
önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede
başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
47. 17 Kasım 2014, tarihinde 6-7 Ekim Olayları sebebiyle askıya alınan
görüşmeler, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken’den oluşan
HDP heyetinin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile bir araya gelmesiyle
yeniden başlaması gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Önce kamu düzeni ve tam
eylemsizlik” (Önce Kamu Düzeni Ve Tam Eylemsizlik, 2014: 1) başlığı
altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi

“Hükümet esasa

gelmeli” (Hükümet Esasa Gelmeli, 2014: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Her
iki gazetenin haber sunumları makro açıdan incelendiğinde farklılık tespit
edilmemiştir. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah
Gazetesinin haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haber
etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle ‘eylemsizlik’ fiiline
vurgu yapıldığı görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin Haber başlığı
kısa

ve

basit

tutulmuştur.

olumsuzlaştırılmıştır.

Haberin

Haber

başlığının

edilgen

cümle

sunumunda
yapısı

Hükümet

çerçevesinde

şekillendirildiği görülmektedir. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde çözüm
sürecini; silahların toprağa gömülmesi süreci olarak ifade etmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi sözcük seçiminde HDP’yi, Kürt tarafı olarak sunmuştur.
Abdullah Öcalan ile ilgili olarak metafor kullanılarak İmralı kelimesine yer
vermiştir. Çözüm süreci; Kürt sorunu olarak nitelendirilmiştir. Sabah
Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde HDP’li Pervin Buldan
ile Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklamalarına örtük alıntı
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yapılarak yer verildiği görülmüştür. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan
güvenilir kişi olarak sunulmuştur. Haberde hükümet görüşlerinin baskın
olarak sunulduğu tespit edilmiştir. Bu haber ile kullanılan resimde Bakan
Yalçın Akdoğan ile HDP heyetinin resmi yayınlanmıştır (Şekil 2.30.).
Resimde dikkati çeken Bakan Yalçın Akdoğan’ın sağ elini HDP heyetine
doğru uzatmış olmasıdır. Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde,
açıklamalarının

örtük

Başbakan
alıntı

Yardımcısı
olarak

Yalçın

aktarıldığı,

İdris

Akdoğan’ın
Baluken’in

açıklamalarının ise doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir.
Haberin sunumunda hükümet kanadının süreç ile ilgili olarak gerekli
girişimleri yapmada geciktiği bilgisine yer verilmiştir. Haber ile birlikte
kullanılan resimde Yalçın Akdoğan’ın ofisinde yapılan toplantıdan bir kare
seçilmiştir (Şekil 5.32.). Yalçın Akdoğan’ın ofis masasında oturmayıp HDP
heyeti ile karşılıklı oturması müzakere sürecinin tarafları arasında bir
denkliğin olduğu algısını doğurmaktadır. “Önce kamu düzeni ve tam
eylemsizlik” başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı
genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haber girişi spesifik önermedir,
başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme
küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile
durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır. “Hükümet
esasa gelmeli” başlığında belirtilen önermede, açıklamada bulunularak
küresel tutarlılık metne yansıtılmıştır. Haberin içeriği ile birinci önerme
arasında sebep-sonuç ilişkisi kurarak yerel tutarlılık metne yansıtmıştır.
48. 18 Kasım 2014, tarihinde, Başbakan Davutoğlu’nun KCK Eşbaşkanı Cemil
Bayık’a cevap vermesi gündeme etki etmiştir

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi “İki yalanlama” (İki Yalanlama,
2014: 1) başlığı altında haberi yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi habere
gündeminde yer vermemiştir. Özgür Gündem Gazetesinin habere yer
vermemesi söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesi
haberinde haber girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Sabah Gazetesi ardalan bilgisi
olarak HDP’nin yalanlar ile hareket eden bir parti olduğu savunmaktadır.
Haberde Başbakan Ahmet Davutoğlu haber kaynağı olarak kullanılmıştır, ana
olay sunumunda Başbakan Davutoğlu’nun açıklaması yayınlanmıştır. Haber
mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve basit
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tutmuştur. Haberin içeriği ile başlık birlikte değerlendirildiğinde Bu haberde
vurgunun ‘iki yalanlama’ sözcük öbeğine yüklendiği tespit edilmiştir. Gazete
sözcük seçiminde süreci, barış süreci olarak nitelendirmiştir. Haber, haber
retoriği

açısından

değerlendirildiğinde

Başbakan

Davutoğlu’nun

açıklamalarından doğrudan alıntı yapılarak Başbakan’ın güvenilir kişi olarak
sunulduğu tespit edilmiştir. Haberde sayısal ifadeler de kullanılmıştır. Bu
haber ile ilgili kullanılan resimde Başbakan Davutoğlu’nun uçakta olduğu
görülmektedir (Şekil 2. 31.). “İki yalanlama” başlığında okuyucu tarafından
bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı
öznel ve düşünsel hale getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır.
Başlıkta okuyucuya ‘yalanlama’ kelimesi ile küresel tutarlılık sunulmaktadır.
Haber girişinde söz edilen ikinci önermede ilk önermeye kıyasla bir belirtme,
açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı
olabilmektedir. Bu haberde önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle
birbirlerine bağlanmaktadırlar.
49. 21 Kasım 2014 tarihinde Selahattin Demirtaş’ın CHP ile ilgili açıklamada
bulunması gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi bu gelişmeyi “Çözümde karşılıklı adımlar
hızlanacak” (Çözümde Karşılıklı Adımlar Hızlanacak,

2014: 24) başlığı

altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi habere “Hükümet herkesi
dinlemeli” (Hükümet Herkesi Dinlemeli, 2014: 7) başlığı altında yer
vermiştir. Her iki gazetenin haberleri makro açıdan incelendiğinde farklılıklar
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haberinde fotoğraf kullanmamıştır. Özgür
Gündem Gazetesi fotoğraf kullanmıştır. Sabah Gazetesi ardalanda Hükümetin
süreçteki rolünü öne çıkarmayı yeğlediği tespit edilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi ise ardalanda HDP’nin çözüm sürecini daha demokratik ve tüm
Türkiye’nin kucakladığı bir süreç içerisine çekmek istediğinin algısını
yaratılarak HDP ile çözüm süreci arasında bağlam ilişkisi kurmaktadır.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah Gazetesi haber
başlığını uzun ve birleşik bir yapıda kurmuştur. Haber etken cümle yapısı ile
beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir. Özgür
Gündem Gazetesi haber başlığı kısa ve basit tutarak okunuşu kolay bir sunum
yapmıştır. Haberde ana vurgu ‘dinlemeli’ fiili üzerine kurulmuştur. Haberde
etken cümle yapısı kullanılmıştır. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde PKK’nın
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sahip olduğu kadrodan; silahlı unsurlar diye bahsetmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı; Kürt Halk Önderi olarak ifade
etmiştir. CHP; görüşleri alınması gerekilen taraf olarak lanse edilmiştir.
Sabah Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Selahattin
Demirtaş’ın açıklamalarının dolaylı olarak aktarıldığı bu açıklamaların
detaylandırılmadığı görülmüştür. Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarının
aksine haberin sunuluşunda Hükümet’in görüşlerine de örtük alıntı olarak yer
verilerek haberin Hükümet lehine olumlulaştırılarak yayınlandığı tespit
edilmiştir. Bu haber ile ilgili olarak da Sabah Gazetesi resim kullanmayarak
haberi ikincil bir haber konumuna sokmayı yeğlemiştir (Şekil 2.32.). Özgür
Gündem Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Selahattin
Demirtaş’ın açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak aktarıldığı tespit
edilmiştir. Haberin sunumunda sürecin daha fazla kişiyi kucaklaması için
CHP’nin

de

sürece

katkı

koyması

gerektiği

yönünde

okuyucu

bilgilendirilmektedir. Haber sayfa yediden yayınlanmış olup haber ile birlikte
açıklama yapan Selahattin Demirtaş’ın açıklama yaparken çekilmiş bir resmi
kullanılmıştır (Şekil 5.33.). Kürt tarafının aktörlerinden biri olmasına rağmen
Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarının sayfa yediden yayınlanması dikkat
çekicidir. “Çözümde karşılıklı adımlar hızlanacak” önermesinde, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişi daha
çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
“Hükümet herkesi dinlemeli” önermesinde düşünsel imalar söz konusudur.
Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen
ikinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede
başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
50. 29 Kasım 2014, tarihinde Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’da CHP Bölge
Toplantısı’nda yaptığı konuşma gündemde yer bulmuştur (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). CHP Genel Başkanının Diyarbakır ziyareti
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. İlgili gelişmeye Özgür
Gündem Gazetesinde de yer verilmemiştir. Her iki gazete de habere yer
vermediğinden söylemsel farklılık incelemesi yapılamamıştır.
51. 30 Kasım 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Çözüm
Süreci’nin gidişatı ile ilgili açıklamaları gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

Sabah Gazetesi Başbakan Yardımcısı
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Akdoğan’ın açıklamalarına yer vermemiştir. 1 Aralık 2014, tarihinde
yayınlanan Sabah Gazetesinde “Silahlara veda Nevruz’da” (Silahlara Veda
Nevruz’da, 2014: 1), “Türk-Kürt kardeş ayrımcılık kalleş” (Türk Kürt Kardeş
Ayrımcılık Kalleş, 2014: 1), “Milliyetçiliği savunan ayrımcılık yapamaz”
(Milliyetçiliği Savunan Ayrımcılık Yapamaz, 2014: 18), “Silahlara veda
Baharda” (Silahlara Veda Baharda, 2014: 20) başlıkları altında çözüm süreci
ile ilgili haberler yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi de Akdoğan’ın
açıklamalarına haberlerinde yer vermeyerek “Öcalan’dan tarihi taslak” Ya
çözüm ya kaos!” (Ya çözüm Ya Kaos, 2014:1) başlıklı haber başlığını tercih
etmiştir.

Sabah Gazetesinin gündem dışında çözüm süreci ile alakalı

haberlere yer vermesi söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah
Gazetesinin haberleri makro açıdan incelendiğinde yayınlanan haberlerde
haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi Abdullah
Öcalan ve Hükümet arasında bağlam ilişkisi kurmuştur. Haberlerin içeriğinde
ardalan bilgisi olarak Hükümetin istediği noktaya ulaşıldığının mesajı
verilmektedir. Haberlerde Türkler ve Kürtlerin kardeş olduğu vurgusu öne
çıkarılarak ardalan bilgisi olarak tarihi geçmişe değinilmiştir. Sabah Gazetesi
haber kaynağı olarak Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, İdris Baluken,
Abdullah Öcalan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu kullanmıştır. Haberlerin
ana olay sunumunda Abdullah Öcalan’ın Nevruz 2015’e yönelik mesajı haber
olarak yayınlanmıştır. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Türk-Kürt Kardeşliği
konusunda ki konuşması da haber olarak yayınlanmıştır. Gazetelerin haberleri
mikro ölçekte incelendiğinde, “Silahlara veda Nevruz’da” başlıklı haberde
Sabah Gazetesi haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Bu başlıkta vurgu
‘Silahlara veda Nevruz’da’ kelime grubunda toplanmıştır. Haber etken cümle
yapısı ile yayınlanmıştır. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde metafor
kullanarak Öcalan’dan, İmralı diye söz etmiştir. Türk ve Kürt ırkları; kardeş
olarak nitelendirilmiştir.

Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde

Abdullah Öcalan’ı; Kürt Halk Önderi olarak ifade etmiştir. Çözüm süreci;
barış ve demokratik müzakere süreci olarak tanımlanmıştır. “Silahlara veda
Nevruz’da” başlıklı haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
Abdullah Öcalan’ın açıklamasına atıfta bulunulsa da açıklama dolaylı olarak
kullanılmıştır. Haber girişinde zaman kavramının kullanılarak haberin
güçlendirildiği görülmüştür. Haberin hükümet lehine bir sunum ile
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yönlendirildiği tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinin izlediği haber politikası
içerisinde İmralı’nın sesine pek yer verilmese de Hükümetin taleplerine onay
veren,

veyahut

boyun

eğdiği

izlenimi

veren

Abdullah

Öcalan’ın

açıklamalarına geniş yer verilmiştir. Ayrıca haber 20. sayfada geniş bir yer
bulmuştur.

Haberin

detayında

silah

bırakma

sürecinin

Kandil

ile

görüşüleceğine yer verilmiştir (Silahlara Veda Baharda, 2014: 20). Bu
haberin sunumunda sayfa 20 de iki resim kullanılmıştır (Şekil 2.33.b.). Sabah
Gazetesi ayrıca Başbakan Davutoğlu’nun Balıkesir’de katıldığı bir miting ile
ilgili de haberi de manşetlerine taşımıştır (Türk Kürt Kardeş Ayrımcılık
Kalleş, 2014: 1). Parlamento da ki üçüncü büyük parti olan MHP’nin Başkanı
Devlet Bahçeli’yi eleştiren Başbakan Davutoğlu’nun MHP’ye Tunceli ili
üzerinden yüklendiği konu edilmiştir. Türkler ve Kürtlerin kardeş olduğu
vurgusu öne çıkarılmıştır. Bu haber ile ilgili olarak kullanılan resimde
Başbakan Davutoğlu’nun boynuna astığı şalda PKK tarafından kullanılan ve
Kürt milliyetçiliğinin sembol renkleri haline gelen Sarı, Kırmız, Yeşil
renklerinin öne çıkartıldığı görülmektedir (Şekil 2.33.). “Öcalan’dan tarihi
taslak, ya çözüm ya kaos!” başlıklı haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’a ait taslağın Sırrı Süreyya Önder’in
ağzından dolaylı alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin
içeriğinde Abdullah Öcalan olumlulaştırılarak çözüm süreci ile ilgili olumlu
bilgi sunulmaktadır. Haber ile birlikte kullanılan resimde binlerce insanın
doldurduğu bir meydan resmi kullanılmıştır (Şekil 5.34.). Meydanda asılan
resimler arasında Abdullah Öcalan’ın resimleri öne çıkmaktadır. “Silahlara
veda Nevruz’da” başlıklı haberde açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
“Öcalan’dan tarihi taslak” Ya çözüm ya kaos!” önermesinde toplumun sosyal
ve ortak bilgilerine dayanan kavramlardır. Haber girişinde belirtilen ikinci
önermede birinci önerme arasında sebep ve durum ilişkisi kurulmuştur.
Birinci önermede okuyucuya küresel tutarlılık sunulmuştur. İkinci önerme ile
kurulan ilişki ile de yerel tutarlılık okuyucuya sunulmuştur.
52. 1 Aralık 2014, tarihinde Öcalan’ın hazırladığı, “Barış ve Demokratik Çözüm
Taslağı” olarak tarif edilen metin gündemde yer bulmuştur (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Kandil’de silah
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bırakma zirvesi” (Kandil’de Silah Bırakma Zirvesi, 2014: 17)

başlığı

altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise konu ile alakalı “Taslak,
hükümet ve Kandil’e sunulacak” (Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak,
2014: 6) başlığını haberinde kullanmıştır. Her iki gazetenin haberleri arasında
makro açıdan farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haberinde fotoğraf
kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi fotoğrafa yer vermemiştir. Sabah
Gazetesi Sırrı Süreyya Önder’in açıklamalarına yer verse de aslında hükümet
politikasının başarısı ile bağlam ilişkisi kurmuştur. Haberin içeriğinde ardalan
bilgisi olarak Hükümetin başarısı yansıtılmıştır. Gazete MİT ile süreç
arasında ki bağlam ilişkisine değinmiştir. Özgür Gündem Gazetesi Abdullah
Öcalan’ın ardalan da Kürt Halkının lideri olarak sunduğu ayrıca çözüm
sürecinin mimarı olarak lanse ettiği görülmektedir. Haberin içeriğinde çözüm
süreci ile ilgili bağlam ilişkisi olan taraflara atıfta bulunulmaktadır.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde,

Sabah Gazetesinin

sözcük seçiminde, Abdullah Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak Öcalan’ı;
İmralı diye anmıştır. PKK, sıfatlandırılmadan haberde ifade edilmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı; Kürt Halk Önderi
olarak

ifade

etmiştir.

Sabah

Gazetesi,

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde MİT ve Hükümet yetkilileri güvenilir resmi kurum
olarak sunularak örtük alıntı yapıldığı tespit edilmiştir. Haberin verdiği
bilgiler değerlendirildiğinde haberin hükümet politikaları çerçevesinde
hazırlandığı görülmüştür. Haberde öne çıkan ana tema çözüm süreci
görüşmelerinin

hükümetin

talep

ettiği

koşullar

çizgisinde

yeniden

yapılandırılmış olmasıdır. Bu unsur dikkate alındığında haber kaynağı olarak
her ne kadar Sırrı Süreyya Önder’in açıklamalarına yer verilse de aslında
hükümet politikasının başarısı vurgulanmaktadır. Haberin kaleme alınış şekli
dikkate alındığında PKK-HDP-Kandil tarafına karşı hükümetin bir belirleyici
ağırlık kazandığı algısı uyandırılmaktadır. Bu haberi önemli kılan diğer bir
unsur ise MİT aracılığı ile ilk kez Kandil’de bir doğrudan müzakerenin
yapılacak olduğunun duyurulmasıdır. Haberde ana haberi çevreleyen dört
adet resim kullanılmıştır (Şekil 2.34.). Bu dört resmin tamamın da PKK
mensuplarının silahlı kişiler olduğu görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesi,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın Kürt Halk
Önderi sıfatı ile güvenilir kişi olarak sunulduğu, Öcalan’ın hazırladığı
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taslağın rapor olarak değerlendirildiği, zaman kavramları ve sayılar ile
haberin güçlendirildiği, okuyucunun çözüm süreci ile ilgili olarak Abdullah
Öcalan’a güvenerek, olumlu yönde yönlendirildiği tespit edilmiştir. Haber ile
ilgili olarak resim kullanılmamıştır (Şekil 5.35.). “Kandil’de silah bırakma
zirvesi” başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum
önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale
getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya
‘zirve’ kelimesi ile küresel tutarlılık sunulmaktadır. Haber girişinde söz
edilen ikinci önermede ilk önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi
görmektedir. Her iki önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir.
Bu

haberde

önermeler

belirtme,

açıklama

ilişkisiyle

birbirlerine

bağlanmaktadırlar. “Taslak, hükümet ve Kandil’e sunulacak” başlığı genel bir
önerme olarak sunulmuştur. Haberin girişi spesifik önermedir, başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum
ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır.
53. 8 Aralık 2014, tarihinde İdris Baluken, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder
ve Hatip Dicle’den oluşan HDP heyetin, Yalçın Akdoğan ile görüşmesi
çözüm süreci açısından önemli bir gelişme olarak gündemi etkilemiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile ilgili
olarak “İmralı taslağına ‘öncelik’ ayarı” (İmralı Taslağına Öncelik Ayarı,
2014: 20) başlığını kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise “Oyalanmaya
İzin vermeyeceğiz” (Oyalamaya İzin Vermeyiz, 2014: 9) başlığını haberlerine
yansıtmıştır. Her iki gazetenin haberleri arasında makro açıdan farklılıklar
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi Hükümetin üzerinde hassasiyetle durduğu
asayiş ve çekilme konularında bağlam ilişkisi kurarak hükümet lehine tutum
sergilemiştir. Özgür Gündem Gazetesi çözüm süreci açısından taraflar arası
bağlam

ilişkisini

sunmaktadır.

Gazetelerin

haberleri

mikro

ölçekte

incelendiğinde, Sabah Gazetesinin sözcük seçiminde, Abdullah Öcalan ile
ilgili

metafor

kullanılarak

Öcalan’ı;

İmralı

diye

anmıştır.

PKK,

sıfatlandırılmadan haberde ifade edilmiştir. PKK/KCK yöneticileri için
metafor kullanılarak kandil kelimesi ile nitelendirmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi sözcük seçiminde, HDP ve DTP’den oluşturulan görüşme heyeti
metafor kullanılarak; İmralı heyeti olarak anılmıştır. Abdullah Öcalan; Kürt
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Halk Önderi olarak ifade edilmiştir. Kürtlerin yaşadığı bölge ile ilgili olarak
Kürdistan bölgesi tabiri kullanılmıştır. Hükümet; çözüm sürecine bakışı
sorunlu kelimeleri ile tanımlanmıştır. Sabah Gazetesi haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın da süreçle
ilgili görüşlerine yer verilerek hükümet kanadı güvenilir kurum olarak
sunulmuştur. Haberde öne çıkan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
çözüm süreci ile ilgili olarak Hükümetin üzerinde hassasiyetle durduğu
‘asayiş ve çekilme’ konularında ki tavrıdır. Bu haber ile birlikte Hükümet
kanadı ile görüşen İmralı heyetinin resmi kullanılmıştır (Şekil 2.35.). Resim
karesinde Sırrı Süreyya Önder, Hatip Dicle, Pervin Buldan ve İdris Baluken
görünmektedir.

Özgür

Gündem

Gazetesi

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı yapılarak hazırlandığı, müzakere
taslağının rapor olarak sunulduğu, taraflar arasında ki görüşmeler ile ilgili
olarak okuyucuya bilgi verildiği. Okuyucunun ne olumlu ne de olumsuz
yönde yönlendirilmediği verilen bilgilerden sadece süreçle ilgili haberdar
olmaları yönünde bir yöntemin izlendiği tespit edilmiştir. Haberle birlikte
kullanılan resimde İmralı heyeti ile Başbakan Yalçın Akdoğan’ın yaptığı
görüşmeye yönelik bir fotoğraf kullanılmıştır (Şekil 5.36.). Tarafların
eşitliğini temsilen karışık bir düzende ve karşılıklı eşit seviyelerde oturum
düzeni

aldıkları

görülmektedir.

“İmralı

taslağına

‘öncelik’

ayarı”

önermesinde düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya
vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede birinci
önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede
başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır. “Oyalanmaya İzin
vermeyeceğiz” önermesi olarak sunulan başlıkta yapılan vurgu düşünsel ima
taşımaktadır. Bu önerme ile metne küresel tutarlık yansıtılmıştır. İkinci
önerme olarak kullanılan haber girişinde sezgisel vurgu taşıyan birinci
önerme ile “kim ve nasıl yapılacak” sorularına cevap verilerek küresel
tutarlılık ile yerel tutarlık arasında ilişki kurulmuştur.
54. 9 Aralık 2014, tarihinde HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş açıklamaları
gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi bu gelişmeyi “Sokağa çağırmak kabul edilemez” (Sokağa Çağırmak
Kabul Edilemez, 2014: 23) başlığı altından yayınlamıştır. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye Dokunma!” (Demirtaş’a
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HDP’ye Sokağa Dokunma, 2014: 1) başlığı altından sunmuştur. Her iki
gazetenin haberleri arasında makro açıdan farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi HDP tarafını bir kez daha şiddeti bir araç olarak kullanan bir parti
olarak ardalan da sunmuştur. Özgür Gündem Gazetesinde ise ardalanda
Hükümete ve devlete yönelik güvensizliği vurguladığı görülmektedir.
Haberin içeriğinde Kürt halkı ile HDP arasında siyasi ilişkisi bakımından
bağlam ilişkisinin kurulduğu görülmektedir. Sabah Gazetesi haber kaynağı
olarak Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay’ı kullanmıştır. Özgür
Gündem Gazetesi HDP MYK’ı haber kaynağı olarak kullanmıştır. Sabah
Gazetesi ana olay sunumunda Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın açıklamalarını haber olarak yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi,
Hükümet tarafından hazırlanan İç Güvenlik paketi ile ilgili olarak Selahattin
Demirtaş’ın eleştirilerini değerlendiren Başbakan Davutoğlu’nun, Selahattin
Demirtaş’ı tehdit ettiği iddia edilerek HDP’nin Selahattin Demirtaş’a sahip
çıkacağı yönünde haber yayınlamıştır. Gazetelerin haberleri mikro ölçekte
incelendiğinde Sabah Gazetesinin sözcük seçiminde HDP’yi; siyaseti şiddetin
gölgesinde yapan parti olarak nitelendirmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
sözcük seçiminde, Hükümetin, Demirtaşa karşı; özel savaş hazırlığı içerisinde
olduğu sunulmuştur. Davutoğlu’nun açıklamaları; kanlı tehdit olarak ifade
edilmiştir. Kürtleri temsilen; Kürt halkı ifadesi kullanılmıştır. AKP; infaz
yasaları çıkaran parti olarak nitelendirilmiştir. Sabah Gazetesi haber retoriği
açısından

değerlendirildiğinde

Başkan

Yardımcısı

Beşir

Atalay’ın

açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak güvenilir kişi olarak sunulduğu
tespit edilmiştir. Hükümet adına konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
Beşir Atalay’ın sert bir üslupla Selahattin Demirtaş’ı eleştirdiğine vurgu
yapılmıştır. Bu haber ile birlikte HDP tarafı bir kez daha şiddeti bir araç
olarak kullanan bir parti olarak sunulmuştur. Bu haber ile birlikte kullanılan
resimde Ak Parti Genel Merkezinde açıklamalara cevap veren Beşir Atalay’ın
resmi kullanılmıştır (Şekil 2.36.). Beşir Atalay’ın resminin önüne de Türk
Bayrağı yerleştirilerek Türk milletini temsil eden tarafın Ak Parti ve
Hükümet olduğu algısı da yaratılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı yapılarak
hazırlandığı haberin içeriğinde hükümet ve AKP’nin eleştirilerek sunulduğu,
verilen bilgide olumsuzlaştırıldığı, tespit edilmiştir. Haberde kullanılan
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resimde Selahattin Demirtaş’ın büyültülmüş bir resmi kullanılmıştır (Şekil
5.37.). “Demirtaş’ın sokak çağrısına siyaset sert tepki gösterdi: Sokağa
çağırmak kabul edilemez” önermesinde, açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin girişinde başlığın ardından ikinci
önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur. “Demirtaş’a, sokağa, HDP’ye Dokunma!” önermesinde
toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haber girişinde belirtilen
ikinci önerme ile birinci önerme arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak
metnin yerel tutarlılığı sağlanmıştır. ‘Dokunma!’ kelimesi birinci önermede
okuyucu tarafından kendi değerleri üzerinde sezinlendiğinden küresel
tutarlılığı metinde yansıtmaktadır.
55. 20 Aralık 2014, tarihinde KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın açıklamaları
çözüm süreci açısından öne çıkmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Cemil Bayık’ın silah bırakmak ölüm demektir açıklaması
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise
haberi “Bu son şans” (Bu Son Şans, 2014: 7) başlığı altında yayınlamıştır.
Sabah Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel farklılık olarak
değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin haberi makro açıdan
incelendiğinde haber başlığı ve fotoğraf kullanıldığı tespit edilmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi Kürt tarafının liderliğinin tartışmasız olarak Abdullah
Öcalan olduğunun ardalan bilgisini sunmaktadır. Haberin içeriğinde taraflar
arasında ki bağlam ilişkisi ortaya konmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi
KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ı haber kaynağı olarak kullanarak ana olay
sunumunda KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın çözüm süreci ile ilgili
değerlendirmelerine yer verilmiştir. Gazetenin haberi mikro ölçekte
incelendiğinde, “Bu son şans” haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur.
Haberde ‘bu son şans’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Gazete sözcük seçiminde
Abdullah Öcalan’ı; Kürt Halk Önderi olarak ifade etmiştir. Çözüm süreci ile
ilgili olarak; bu son şans vurgusu yapmıştır. Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Cemil Bayık’ın açıklamalarının örtük alıntı yapılarak
aktarıldığı,

Abdullah

Öcalan

ve

hazırladığı

taslağın

okuyucuya

olumlulaştırılarak sunulduğu, hükümetin de taslağa olumlu yaklaşması
gerektiği konusunda okuyucunun bilgilendirildiği tespit edilmiştir. Haber ile
birlikte Cemil Bayık’ın açıklama yaparken çekilmiş bir resmi yayınlanmıştır
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(Şekil 5.38.). “Bu son şans” önermesinde, açıklamada bulunularak küresel
tutarlılık metne yansıtılmıştır. Haberin birinci paragrafında kullanılan
önermede birinci önerme ile sebep-sonuç ilişkisi kurarak yerel tutarlılığı
metne yansıtmıştır.
56. 22 Aralık 2014, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, özerklik tartışmaları
ile ilgili olarak çözüm sürecinin üniter devlet ilkesi ile yürütüldüğü
açıklaması öne çıkarılmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi konuyu “Olumlu bir atmosfer var” (Olumlu Bir Atmosfer
Var, 2014: 1), “Çözüm sürecinde atmosfer olumlu” (Çözüm Sürecinde
Atmosfer Olumlu, 2014: 22) başlıkları altında ele almıştır. Sabah Gazetesinde
süreçle ilgili “Silahsız Siyasetin ışıkları göründü” (Silahsız Siyasetin Işıkları
Göründü, 2014: 1) başlığı altında da haber yayınlanmıştır. Ahmet
Davutğlu’nun Özerklik söz konusu değil, açıklaması ile ilgili gelişmeye
Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Her iki gazete makro açıdan
incelendiğinde Özgür Gündem Gazetesinin haber söyleminde ana gündem
maddesine değinmemiş olması söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir.
Sabah Gazetesi haberinde haber girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Sabah
Gazetesi Hükümet kanadının çözüm süreci ile ilgili olumlu mesajlarına yer
vererek süreç ile ilgili bağlam ilişkisi kurduğu görülmektedir. HDP heyetinin
de sözlerine yer veren gazete; haberin sunuluş şeklinde HDP’nin hükümet ile
hem fikir olduğu izlenimini yansıtılarak ardalan bilgisi olarak HDP’nin
Hükümetin çizgisine geldiği bilgisini sunmaktadır. Haberler de Başbakan
Ahmet Davutoğlu, Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Sırrı Süreyya
Önder haber kaynağı olarak kullanılmıştır. Haberin ana olay sunumunda
Başbakan Davutoğlu’nun açıklamaları ile Başbakan Yardımcı Yalçın
Akdoğan’ın açıklamaları ile HDP heyetinin görüşmesi hakkında bilgi, haber
olarak yayınlanmıştır. Gazetenin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde
“Silahsız Siyasetin ışıkları göründü” haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda
kurulmuştur.

Bu cümlede ‘silahsız siyasetin’ ana vurguyu taşıdığı

anlaşılmaktadır. Haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiş
olup, haber içeriğinin de bu çerçevede şekillendiği tespit edilmiştir. Gazete
sözcük seçiminde çözüm süreci ile ilgili yeni gelişen aşamayı; silahsız siyaset
olarak nitelendirmiştir. PKK’dan; örgüt diye bahsetmiştir. Çözüm süreci ile
ilgili gelinen nokta; olumlu atmosfer olarak nitelendirilmiştir. Haber, haber
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retoriği açısından değerlendirildiğinde haberde sunulan bilgilerin hükümetin
çözüm sürecinde ki yaklaşımı yönünde sunulduğu tespit edilmiştir. İki ayrı
sayfada ve iki konu altında verilen haberlerin içeriği incelendiğinde Hükümet
kanadının çözüm süreci ile ilgili olumlu mesajlar verdiği görülmektedir. HDP
heyetinin de sözlerine yer veren gazete haberin sunuluş şeklinde HDP’nin
hükümet ile hem fikir olduğu izlenimi yansıtmıştır. Hem birinci sayfada
(Şekil 2.37.) hem de 22 sayfa da (Şekil 2.37.a.) haberlerle ilgili kullanılan
resimler aynıdır. Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarının yer aldığı haberde
Başbakan’ın tek kare resmi yayınlanmıştır. Muhataplarına iki elini kullanarak
detaylı bir izah yaptığı görülmektedir, resimde ki gülümseyen yüzü haberin
içeriği ile uyumludur. Davutoğlu’nun resminde verdiği mesaj haberin
içeriğindeki olumlu atmosferi yansıtmaktadır. HDP heyeti ile görüşen
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın resmi de haber de kullanılan
resimler arasındadır. “Silahsız Siyasetin ışıkları göründü” başlıklı haberde
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin
girişinde, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
57. 25 Aralık 2014, tarihinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder, DTK Eş
Başkanı Hatip Dicle ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana,
Kandil’deki KCK yöneticileriyle çözüm sürecinde gelinen son durumu ele
aldıkları 11 saatlik görüşme gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi konu ile ilgili gelişmeyi “Çözüm
sürecinde rotayı millet çizer” (Çözüm Sürecinde Rotayı Millet Çizer, 2014:
26) başlığı altında yayınlamıştır. İmralı heyeti KCK ile görüştü, açıklaması
ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür
Gündem Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel farklılık olarak
değerlendirilmiştir.

Sabah

Gazetesin

haberi

makro

açıdan

değerlendirildiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi Hükümet ile süreç arasında bağlam ilişkisi kurmuştur. Gazete
ardalan bilgisi olarak Hükümet politikalarının başarılarına değinmiştir.
Gazete haber kaynağı olarak Yalçın Akdoğan’dan yararlanmıştır. Haberin ana
sunumunda Yalçın Akdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti ve açıklamaları haber
olarak yayınlanmıştır. Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde,
“Çözüm sürecinde rotayı millet çizer” haber başlığı uzun ve birleşik bir
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yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran tarafın ‘millet’
olduğu anlaşılmaktadır. Haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit
edilmiştir. Gazete sözcük seçiminde, çözüm süreci ile ilgili gelişmelerin nasıl
ilerleyeceği konusunda; rotayı millet çizer ifadesini kullanmıştır. Haber,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın ifadeleri doğrudan alıntı yapılarak yayınlandığı görülmüştür.
Yalçın Akdoğan güvenilir kaynak olarak sunulmuştur. Haberin içeriğine
bakıldığında Sabah Gazetesinin öne çıkardığı unsur Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın süreç ile ilgili olarak Şanlıurfa’dan yaptığı açıklamalardır.
Sürecin hükümetin çizgisinde yürütüleceği vurgusu yapılmıştır. Bu vurguya
da paralel olarak Kandil’in şiddetten uzaklaşması kapsamında hükümetin
koyduğu ön koşulu kabullendiği algısını yaratacak olan içerikler eklenmiştir.
Bu haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın boynuna astığı poşu ile yayınlanmış bir resmi kullanılmıştır
(Şekil 2.38.).Akdoğan’ın kucağına aldığı Şanlıurfalı bir bebekle bölge halkı
ile birlikte olduklarının mesajını vermektedir. “Çözüm sürecinde rotayı millet
çizer” önermesinde, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
58. 27 Aralık 2014, tarihinde Suriye’nin Kobani ve Irak’ın Şengal bölgesindeki
çatışmalarda öldürülen 4 YPG’linin cenazesi Habur’dan Cizre’ye getirilmesi
ve yaşanan olaylar gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi habere yer vermemiştir. Özgür Gündem
Gazetesi ise haberi “Derin provokasyon” (Derin Provokasyon, 2014: 1)
başlığı altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin habere yer vermemiş olması
söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin
haberi makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı tespit
edilmiştir. Gazete ardalanda Hükümet partisini itibarsızlaştırmaktadır.
Haberde DTP Eşbaşkanı Hatip Dicle kaynak olarak kullanılmıştır. Haberin
ana olay sunumunda Suriye’de Kobani ve Irak’ın Şengal bölgelerinde ki
çatışmalarda ölen YDG-H güçleri mensupları için kurulan taziye çadırlarına
tepki gösteren HÜDA-PAR partisi üyeleri ile taziyeye katılanlar arasında
çıkan çatışmada ölen kişiler için Cizir’de düzenlenen tören ile ilgili habere
yer verilmiştir. Gazetenin haberi mikro ölçekte incelendiğinde “Derin
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provokasyon” haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberin başlığında
‘derin provokasyon’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Gazete sözcük seçiminde
Cizre ilini, Cizir olarak anmıştır. Hüda-Par; AKP destekli saldırgan olarak
sunulmuştur. Olaylarda ölenler; katledilen yurtseverler olarak tanımlanmıştır.
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, cenaze töreninin olay
olarak sunulduğu, haberde verilen bilginin örtük alıntı yapılarak yayınlandığı,
cenazeye on binlerin katıldığı bilgisi verilerek sayı kullanıldığı. AKP ve
HÜDA-PAR’ın olumsuzlaştırıldığı. Kürt halkının Irak’ta ki Kürtler için
savaştığı vurgusu yapılarak Kürt ulusalcılığının vurgulandığı tespit edilmiştir.
Haber ile birlikte kullanılan resimde Cizir’de cenazeleri karşılamaya gelen
yüzlerce kişinin görüldüğü bir resim kullanılmıştır (Şekil 5.39.). “Derin
provokasyon” haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir
durum önermesi söz konusudur. ‘Provokasyon’ kelimesi ile küresel tutarlılık
okuyucuya sunulmaktadır. Haber girişinde başlıktaki önermenin önceliklerini
açıklamaktadır. İkinci önerme yerel tutarlılık içerisin de barış talebi
içermektedir.
59. 28 Aralık 2014, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Cizre’deki
PKK-Hüda-Par çatışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada çözüm sürecinin
provoke edilmek istendiği haberlere taşınmıştır (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi yaşanan olaylar ile ilgili olarak
“Karanlık ele dikkat” (Karanlık Ele Dikkat, 2014: 1) başlığını kullanmıştır.
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın provokatörler süreci bozmak istiyor
açıklaması ile ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir.
Özgür Gündem Gazetesinin habere yer vermemiş olması söylemsel farklılık
olarak

değerlendirilmiştir.

Sabah

Gazetesinin

haberi

makro

açıdan

incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullandığı tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi bu haber ile PKK’nın şiddet unsurunu kullanan bir yapı olduğu
bilgisini ardalanda hatırlatmaktadır. Haberde Başbakan yardımcısı Yalçın
Akdoğan haber kaynağı kullanılmıştır. Haberin ana olay sunumunda HüdaPar Partisi mensubu üç kişinin öldürülmesi ile ilgili olay haber olarak
yayınlanmıştır . Haber mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi bu haber
başlığını kısa ve basit tutmuştur. Cümlede ‘karanlık ele dikkat’ sözcük öbeği
kullanılmıştır. Gazete sözcük seçiminde, çözüm süreci ile ilgili gelişmeleri
engellemeye çalışan güçleri metafor kullanarak karanlık el olarak nitelemiştir.
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Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde öldürülme olayının
detaylı bir şekilde aktarıldığı tespit edilmiştir. Haber girişinde Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğandan doğrudan alıntı yapılarak Yalçın Akdoğan
güvenilir kişi olarak sunuluştur. Çözüm sürecinde şiddetten uzaklaşma
çabalarının sarf edildiği günlerde yaşanan bu gelişme güven ortamına bir kez
daha zarar vermiştir. Haberi manşete taşıyan Sabah Gazetesi haber ile ilgili
iki resim kullanmıştır (Şekil 2.39.). Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
elinde mikrofon tutarken yayınlanan resminde ki ifadesi öne çıkan bir
vurgudur. “Karanlık ele dikkat” başlığında okuyucu tarafından bilindiği
varsayılan bir durum önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve
düşünsel hale getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. İkinci
önerme, ilk önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her
iki önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde
önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
60. 28 Aralık 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu Cizre’de yaşanan
çatışmalarla ilgili açıklamaları gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

Sabah Gazetesi açıklama ile ilgili olarak

“Paralelcilerin Cizre Fitnesi” (Paralelcilerin Cizre Fitnesi, 2014: 1) başlığını
kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Provokatörleri bulmak senin
işin”

(Provokatörleri

Bulmak

Senin

İşin,

2014:6)

başlığı

altında

yayınlanmıştır. Her iki gazete arasında makro açıdan farklılıklar tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesi PKK ile Paralel yapıyı arasında sürece yönelik
bağlam ilişkisi kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ardalanda Başbakan ve
AKP hükümetinin itibarsızlaştırılarak yaşanan olayların çözüm süreci
konusunda Hükümet nezdinde samimiyetsiz olduğuna dair bağlam ilişkisi
kurmaktadır. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde eyleme katılanları; provokatör
olarak nitelendirmiştir. Eyleme katılanlar; yüzleri maskeli eylemci olarak
ifade edilmiştir. Feytullah Gülen ile ilgili olarak kullanılan metaforda Gülen;
pensilvanya olarak anılmıştır. Sabah Gazetesi, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde Başbakan’ın açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak
sunulduğu görülmüştür. Başbakan güvenilir kişi olarak lanse edilmiştir.
Haberin verdiği bilgiler dikkate alındığında Sabah Gazetesinin okuyucuyu
gündemi değerlendirirken Hükümetin görüşü çerçevesinde değerlendirme
yapmaya yönlendirdiği görülmektedir. Yaşanan olayları hükümetin mücadele
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alanı olarak gördüğü ve Paralel yapı olarak nitelendirdiği organizasyon ile
ilişkilendirdiği tespit edilmiştir. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde
Cizre’de çıkan olayların yarattığı tahribat gösterilmektedir (Şekil 2.40.).
Özgür Gündem Gazetesi, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
haberin örtük alıntı yapılarak sunulduğu, sayı kullanıldığı, geçmiş olaylarla
bağlantı kurularak durum modelleri yaratıldığı, AKP ve HÜDA-PAR’ın ortak
hareket ederek olumsuzlaştırıldığı tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
tarafından Başbakan Davutoğlu’nun yaptığı açıklamalar eleştirilerek yaşanan
provokasyonda Başbakan ve AKP iktidarının da sorumlu olduğu algısı öne
çıkarılmıştır. Haber ile birlikte Başbakan’ın yaptığı açıklamayı gösteren bir
resim kullanılmıştır (Şekil 5.40.). “Paralelcilerin Cizre Fitnesi” önermesinde
düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu
yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede birinci önermede
belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından
daha çok bilgi bulunmaktadır. “Provokatörleri bulmak senin işin”
önermesinde düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya
vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede belirtilen
siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından daha çok
bilgi bulunmaktadır.
Çözüm süreci açısından 2015 yılı içerisinde gündeme etki eden haberler arasında
ki söylemsel farklılıklar:
1. 8 Ocak 2015, tarihinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın,
Abdullah Öcalan’ın serbest kalacağı yönündeki açıklamaları gündeme
etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Açılama
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Selahattin Demirtaş’ın
Öcalan’ın af talebi yok açıklamasına Özgür Gündem Gazetesi de değer
vermemiştir.

Her iki gazete de habere yer vermediğinden söylemsel

farklılık incelemesi yapılamamıştır.
2. 14 Ocak 2015, tarihinde Cizre’nin Yafes Mahallesi'nde güvenlik güçleri
ile YDG-H’liler arasında ki çatışma gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi olayı “Cizre’de İzinsiz
gösteri: 1 ölü” (Cizre’de İzinsiz Gösteri: 1 Ölü, 2015: 22) başlığı altında
vermiştir. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Barışa kurşun” (Barışa
Kurşun, 2015: 1) başlığı altından duyurmuştur. Her iki gazetenin haberleri
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makro açıdan incelendiğinde söylemsel farklılıkların olduğu tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesinin haberinde BDP’li Hatip Dicle’nin
söylemlerine

yer

verilerek

ardalanda

Hükümet

politikalarının

doğruluğunu tescillediği algısını yaratacak şekilde bir haber sunulmuştur.
Özgür Gündem Gazetesinde ardalan bilgisi olarak AKP’nin Kürt düşmanı
olduğu algısının yaratıldığı tespit edilmiştir. AKP iktidarının süreç ile
ilgili bağlam ilişkisinin olumsuzlaştırılarak zayıflatıldığı görülmektedir.
Sabah Gazetesi haberinde Özgür Gündem Gazetesinden farklı olarak
İçişleri Bakanı Efkan Ala’yı da haber kaynağı olarak kullanmıştır.
Gazetelerin haberleri mikro ölçekte incelendiğinde her iki gazetenin haber
başlıkları arasında sentaks açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi, “Cizre’de izinsiz gösteri” başlıklı haberin başlığını kısa ve basit
tutmuştur. Cümlenin kuruluşunda ‘gösteri’ kelimesi öne çıkmaktadır.
Haber edilgen cümle yapısı ile beraber incelendiğinde, özellikle fiile
vurgu yapıldığı görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesi, “Barışa kurşun”
başlıklı haberde haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haber başlığında
‘Barışa kurşun’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Sabah Gazetesi sözcük
seçiminde Feytullah Gülen ile ilgili olarak metafor kullanılarak Gülen’i,
paralel güç olarak nitelendirmiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde Cizre ilini; Cizir olarak anmıştır. Abdullah Öcalan; Kürt Halk
Önderi olarak ifade edilmiştir. Polis; AKP polisi olarak nitelendirilmiştir.
Ölen Nihat Kazanhan ile ilgili olarak; katledildi ifadesi kullanılmıştır.
Sabah Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Cizre de
yaşanan olayın aktarıldığı, Polis açıklamalarının güvenilir kaynak olarak
sunulduğu,

sayı

kullanıldığı,

İçişleri

Bakanı

Efkan

Ala’nın

açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak kullanıldığı, Efkan Ala’nın
güvenilir kişi olarak sunulduğu, HDP Eşbaşkanı Hatip Dicle’nin de
açıklamalarının doğrudan alıntı yapılarak yorumsuz olarak yayınlandığı
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi, eylemi yapan grubun içeriği ile ilgili
bilgi vermemektedir. Hatip Dicle’nin “çözüm sürecini engellemek isteyen
Paralel” açılaması dikkat çekicidir. Bu açıklama Hükümet politikaları ile
uyumlu olduğundan Sabah Gazetesi tarafından kullanılmıştır. Haberin ana
içeriğine uygun olarak kullanılan resimde yüzleri maskeli göstericilerin iş
araçları ile yolları kapattıkları görülmektedir (Şekil 3.1.). Özgür Gündem
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Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Nihat Kazanhan’ın
ölümü ile neticelenen gelişmeler olay olarak aktarılmıştır. Olay örtük
alıntı yapılarak habere taşınmıştır. Haberin içeriğinde Abdullah Öcalan’ın
barış çağrısı yaptığı vurgulanarak Öcalan olumlulaştırılırken AKP ve
polis olumsuzlaştırılmıştır. Olaylarda ölenler sayı olarak belirtilmiştir.
Nihat Kazanhan’ın 12 yaşında olduğu da sayı olarak belirtilerek haberin
vurgusu güçlendirilmiştir. Haber ile birlikte kullanılan resimde Nihat
Kazanhan’ın ölü bedenin yakından çekilmiş bir fotoğrafı kullanılmıştır
(Şekil 6.1.).
3. 15 Ocak 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP
Grup Başkanvekili İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya
Önder ile bir araya gelmesi gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Bu gelişme Sabah Gazetesi tarafından haber
yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Akdoğan’dan katliam
tehdidi”

(Akdoğan’dan

Katliam

Tehdidi,

2015:

1)

başlığı

ile

yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel
farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin haberi
makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı
görülmüştür. Özgür Gündem Gazetesi ardalan bilgisi olarak devletin
şiddeti bir argüman olarak kullanma sevdasında olduğu vurgusunu öne
çıkartarak çözüm süreci ile ilgili bağlam ilişkisi olan AKP’nin Kürt halkı
nezdinde itibarsızlaştırıldığı tespit edilmiştir. Gazete haber kaynağı olarak
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ı kullanmıştır. Haberin ana olay
sunumunda Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP heyetinin
Cizre’de ki olaylar ile ilgili yaptıkları görüşmenin detayına yer verilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesinin haberi mikro ölçekte incelendiğinde,
“Akdoğan’dan katliam tehdidi” başlıklı haberde haber başlığı kısa ve basit
cümleler ile kurulmuştur. Haberde ana vurgu ‘tehdidi’ kelimesi üzerine
yapılmıştır. Haberin içeriğinde Yalçın Akdoğan olumsuzlaştırıldığından
haberin edilgen cümle yapısı ile kaleme alındığı tespit edilmiştir. Gazete
sözcük seçiminde, Kürtler’i; Kürt halkı olarak ifade etmiştir. Yalçın
Akdoğan; katliam tehdidi yapan kişi olarak sunulmuştur. Cizre ili; Cizir
olarak anılmıştır. Cizir’de ki polis operasyonları; polis cinayetleri olarak
nitelendirilmiştir. PKK yönetimi ile ilgili olarak metafor kullanılarak PKK
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yönetimi; Kandil olarak isimlendirilmiştir. Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde,
açıklamaları

Başbakan

doğrudan

alıntı

Yardımcısı
yapılarak

Yalçın

Akdoğan’ın

aktarılmıştır.

Açıklamalar

olumsuzlaştırılarak sunulmuştur. Haberin sunumunda hükümetin Kürtleri
katletmekle tehdit ettiği bilgisi okuyucuya aktarılmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi tarafından Akdoğan’ın yaptığı açıklamalar tehdit olarak
algılanarak, AKP’nin Kürt halkına karşı şiddeti öne çıkardığı vurgusu
yapılmıştır. Haber ile birlikte kullanılan resimde Yalçın Akdoğan ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüldüğü bir fotoğraf kullanılmıştır (Şekil
6.2.).

Fotoğrafta

Yalçın

Akdoğan

Cumhurbaşkanının

arkasında

görülmektedir. “Akdoğan’dan katliam tehdidi” önermede düşünsel imalar
söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber
girişinde belirtilen ikinci önermede belirtilen siyasal ima ile sebep ilişkisi
kurulmuştur.
4. 23 Ocak 2015, tarihinde Kandil’deki KCK yönetimi ile görüşmeler yapan
HDP heyetinin yaptığı açıklama gündeme yansımıştır (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Kadil ile HDP heyetinin görüşmesi
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberi “Müzakereye ciddi yaklaş, süreci hızlandır” (Müzakereye Ciddi
Yaklaş Süreci Hızlandır, 2015: 9) başlığı altında yayınlamıştır. Sabah
Gazetesinin

habere

yer

vermemesi

söylemsel

farklılık

olarak

değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin haberi makro açıdan
incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı görülmüştür.
Gazetenin haberinde ardalanda Abdullah Öcalan çevresinde oluşturulan
bir Kürt hareketinin varlığı öne çıkarılmıştır. HDP heyeti haber kaynağı
olarak kullanılmıştır. Haberin ana olay sunumunda Kandil’de KCK
yetkilileri ile görüşen İmralı heyetinin basına yaptıkları değerlendirmelere
yer verilmiştir. Haber mikro ölçekte incelendiğinde, haber başlığı uzun ve
bileşik cümleler ile kurulmuştur. Haberin başlığında ana vurgu
“müzakere(ye)” kelimesindedir. Haberde etken cümle yapısı kullanıldığı
tespit edilmiştir. Gazete sözcük seçiminde PKK yönetimi ile ilgili olarak
metafor kullanılarak PKK yönetimini; Kandil olarak isimlendirmiştir.
HDP heyeti ile ilgili kullanılan metaforda HDP heyeti; İmralı olarak
belirtilmiştir. Abdullah Öcalan; Kürt Halk Önderi olarak ifade edilmiştir.

824

Kürtler; Kürt halkı olarak ifade edilmiştir. AKP hükümeti ile ilgili olarak;
AKP süreci ciddiye almayan, süreci sürüncemede bırakan taraf olarak
tanımlanmıştır.

Cizir’de

yaşanan

ölümler;

çocuk

infazı

olarak

sunulmuştur. Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, haberin
örtük alıntı yapılarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde
hükümet süreç ile ilgili eleştirilmektedir. Haberde Abdullah Öcalan
olumlulaştırılarak sunulmaktadır. Haberin detayında KCK’nın Suriye’de
devam eden olaylar ile ilgili olarak açıklama yaptığı, orada savaşan Kürt
gruplar ile ortak hareket ettiklerine yönelik bilgilere de yer verilmiştir.
Okuyucu Kürt ulusalcılığı konusunda yönlendirilmektedir. Haber ile
birlikte kullanılan resimde İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder,
Pervin Buldan, İdris Baluken ve Hatip Dicle görülmektedir (Şekil 6.3.).
“Müzakereye ciddi yaklaş, süreci hızlandır” haber başlığında belirtilen
önermede, açıklamada bulunularak küresel tutarlılık metne yansıtılmıştır.
Haberin birinci paragrafında kullanılan önermede birinci önerme ile
sebep-sonuç ilişkisi kurarak yerel tutarlılığı metne yansıtmıştır.
5. 9 Şubat 2015, tarihinde Kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde

Değişiklik

Yapılmasına

Dair

Kanun

Tasarısı'nın

TBMM’de görüşülmesi ikinci kez ertelendi (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]).

Konu Sabah Gazetesi tarafından haber

yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Polis yasası bugün
görüşülmeyecek” (Polis Yasası Bugün Görüşülmeyecek 2015: 7) başlığı
altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel
farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin haberi
makro açıdan incelendiğinde haber girişi kullanıldığı görülmüştür.
Haberde fotoğrafa yer verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesi erteleme ile
ilgili olarak muhalefet partileri arasında bağlam ilişkisi kurmuştur.
TBMM’si haber kaynağı olarak kullanılmıştır. Haberin ana olay
sunumunda TBMM’de tartışılmayı bekleyen İç Güvenlik Paketi olarak
bilinen yasal düzenlemelerin görüşülmesinin ertelendiği bilgisine yer
verilmiştir. Haber mikro ölçekte incelendiğinde; haber başlığı kısa ve
basit tutulmuştur. Haber etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır. Gazete
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sözcük seçiminde iç güvenlik paketine itiraz edenleri; demokratik
kamuoyu ve muhalefet diye ifade etmiştir. Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, haberin örtük alıntı olarak sunulduğu, TBMM’nin
resmi kurum olarak belirtildiği, İç Güvenlik Paketi’nin resmi evrak olarak
değerlendirildiği tespit edilmiştir. Haber ile ilgili olarak resim
kullanılmamıştır

(Şekil 6.4.). “Polis yasası bugün görüşülmeyecek”

başlıklı haberde, belirtilen önermede, belirtmede bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haberin metninde verilen önermeler ile
başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. Metin içerisinde ki ikinci
önerme

öncekinin

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

kazandırmaktadır.
6. 10 Şubat 2015 tarihinde Başbakan Davutoğlu Ak Parti Grup
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada çözüm süreci konusunda tüm engellere
rağmen iyi bir noktaya gelindiğini açıkladı

(Kürt Meselesi Zaman

Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haber başlığında “Çözüm
sürecinde yakında güzel şeyler olacak” (Çözüm Sürecinde Yakında Güzel
Şeyler Olacak, 2015: 21) açıklamasını kullanılmıştır.

Başbakan

Davutoğlu’nun çözüm sürecinde güzel gelişmeler olacak açıklaması ile
ilgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür
Gündem Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel farklılık olarak
değerlendirilmiştir.

Sabah

Gazetesinin

haberi

makro

açıdan

incelendiğinde haber girişi kullanıldığı görülmüştür. Haberde fotoğrafa
yer verilmemiştir. Sabah Gazetesi haberde süreç ile hükümet arasında
iyimserlik taşıyan bir bağlam ilişkisi kurmuştur. Haberde Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan haber kaynağı olarak kullanılmıştır. Haberin
ana

olay

sunumunda

Başbakan

Yardımcısı

Yalçın

Akdoğan’ın

açıklamaları yayınlanmıştır. Haber mikro ölçekte incelendiğinde haber
başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Bu cümlede inisiyatifi
elinde bulunduran tarafın “Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan” olduğu
haberin içeriğinden anlaşılmaktadır. Haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir. Gazete sözcük seçiminde çözüm süreci ile
ilgili gelişmeleri; demokratik siyaset olarak nitelendirmiştir. Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın açıklaması haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde doğrudan alıntı yapıldığı görülmüştür.

Yalçın
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Akdoğan güvenilir kişi olarak sunulmuştur. Zaman kavramlarına haberin
metninde yer verilmiştir. Haber de resim kullanılmamıştır (Şekil 3.2.).
Haberin 21 sayfadan verilmiş olması resim kullanılmadan yayınlanması
Sabah Gazetesinin çözüm süreci ile ilgili haberleri ikinci plana ittiği
izlenimi uyandırmaktadır. “Çözüm sürecinde yakında güzel şeyler
olacak” önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
7. 11 Şubat 2015, tarihinde HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve
İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile görüştü (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Konu ile ilgili Sabah Gazetesi “Tarih’i çağrı Nevruz’da” (Tarihi Çağrı
Nevruz’da,

2015: 22) başlığını kullanmıştır. İlgili gelişmeye Özgür

Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir.

Özgür Gündem Gazetesinin

habere yer vermemesi söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir.
Sabah Gazetesinin haberi makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve
resim kullanıldığı görülmüştür. Sabah Gazetesi taraflar arasında bağlam
ilişkisi kurmuştur. Haberin içeriğinde HDP heyetinin süreç ile yasa
tasarısı arasında bağlam ilişkisi kurduğu görülmektedir. Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Sırrı Süreyya Önder haber kaynağı olarak
kullanılmıştır. Haberin ana olay sunumunda Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile HDP heyetinin görüşmesi haber olarak yayınlanmıştır. Haber
mikro ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi bu haber başlığını kısa ve
basit

tutmuştur.

Bu

göründüğünden haberin

cümlede

vurgunun

‘çağrı’

fiilinde

olduğu

etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit

edilmiştir. Gazete sözcük seçiminde çözüm sürecini; silahların susması
süreci olarak ifade etmiştir. PKK/KCK yöneticileri için metafor
kullanılarak; kandil kelimesi tercih edilmiştir. Haber, haber retoriği
açısından

değerlendirildiğinde

İmralı

heyeti

ile

görüşen

Yalçın

Akdoğan’ın değerlendirilmelerinin haberde yer aldığı tespit ediliştir.
Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına örtük alıntı olarak atıfta bulunulsa da;
Öcalan’ın veyahut İmralı heyetinin açıklamalarına doğrudan yer
verilmeyerek haberde sunulan bilgi hükümetin bakış açısı ile habere
yansıtılmıştır. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan güvenilir kişi olarak
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gösterilerek hükümet olumlulaştırılmıştır. Haberin içeriğinde Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP heyetinden Sırrı Süreyya’nın çözüm
sürecinde,

müzakere

sürecinin

işeyişi

hakkında

konuştukları

anlaşılmaktadır. Haber, PKK’nın silahlara Nevruz 2015 tarihinde veda
edebileceği vurgusu ile olumlu bir şekilde sunulsa da; HDP heyetinin İç
Güvenlik Yasa Tasarısının geri çekilmesini, sürecin ilerlemesi için koşul
olarak masaya taşıdığı bilgisini de içermektedir.

Haber ile birlikte

kullanılan resimde sırtları dönük PKK silahlı güçlerinin resimleri
görülmektedir (Şekil 3.3.). “Tarih’i çağrı Nevruz’da” haber başlığında
okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz
konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale getirebilmek için
bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya ‘tarih’i çağrı’
kelimeleri ile küresel tutarlılık sunulmaktadır. İkinci önerme, ilk
önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki
önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde
önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
8. 13 Şubat 2015, tarihinde HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş açıklaması
gündemi etkilemiştir

(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

Ayni tarihte Kandil’deki KCK yönetimiyle görüşen HDP heyetinin
yaptığı yazılı açıklama gündemi etkileyen diğer bir gelişme olmuştur
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

Sabah Gazetesi bu

gelişmeler için “Çözümde tarihi viraj: Silahlar susuyor” (Silahlar Susuyor,
2015: 28) başlığını kullanmıştır. İlgili gelişmeleri Özgür Gündem
Gazetesi “Otoriteleşme, demokratikleş!” (Otoriteleşme Demokratikleş,
2015: 1) başlığı altında duyurmuştur. Her iki gazetenin haberleri makro
açıdan incelendiğinde söylemsel farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah
Gazetesi haberinde fotoğraf kullanmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberinde fotoğraf kullanmıştır. Sabah Gazetesi süreçteki olumlu
atmosfer ile ilgili olarak Hükümet’in başarıları ile ilişkili bağlam ilişkisi
kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi ise İç Güvenlik Paketini eleştirerek
AKP iktidarının icraatları ile çözüm süreci arasında bağlam ilişkisi
kurduğu görülmektedir. Sabah Gazetesi Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ı haber kaynağı olarak kullanılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haber kaynağı olarak HDP heyeti ve KCK’dan yararlanmıştır. Sabah
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Gazetesi haberin ana olay sunumunda HDP heyeti ile Kandil arasında
yapılacak olan görüşmeler ile ilgili Hükümetin beklentileri yayınlanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi Kandil’de KCK yetkilileri ile görüşen HDP
heyetinin yaptıkları açıklamalara haber olarak yer vermiştir. Gazetelerin
haberleri mikro ölçekte incelendiğinde, Sabah Gazetesinin haber başlığı
uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.

Bu cümlede ana olay

‘silahlar(ın) susuyor’ olmasıdır haber etken cümle yapısı ile beraber
incelendiğinde, özellikle ‘susuyor’ fiiline vurgu yapıldığı görülmektedir.
Özgür Gündem Gazetesi haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Haberin
başlığında ‘otoriteleşme, demokratikleş’ sözcük öbeği kullanılmıştır.
Sabah Gazetesi sözcük seçiminde PKK/KCK yetkilileri için metafor
kullanarak; kandil kelimesini tercih etmiştir. Çözüm süreci; silahların
bırakılması süreci olarak ifade edilmiştir. PKK kelimesi yalın halde
kullanılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde AKP’yi; çözüm
sürecini boşa çıkarmaya çalışan taraf olarak ifade etmiştir. İç güvenlik
paketi; infaz paketi olarak nitelendirilmiştir. Sabah Gazetesi haber retoriği
açısından

değerlendirildiğinde

haberin

sunumunda

Hükümetin

yaklaşımları örtük alıntı olarak öne çıkarılarak haberin, okuyucuyu
hükümetin görüşleri doğrultusunda yönlendirildiği tespit edilmiştir. Sayfa
28 den yayınlanan haberin içeriğinde Kandil ile görüşmeye giden HDP
heyetinin silahların susması yönünde mesajla dönmesi beklenmektedir.
Olumlu temenniler ile kaleme alınmış haberde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları referans alınmıştır. Haber ile ilgili olarak
resim kullanılmamıştır (Şekil 3.4.). Özgür Gündem Gazetesi haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, HDP heyetinin açıklaması örtük
alıntı olarak sunulduğu tespit edilmiştir. AKP’nin olumsuzlaştırıldığı
tespit edilmiştir. Haber ile birlikte kullanılan resimde HDP heyetinden
İdris Baluken ile Pervin Buldan’ın KCK’lı Cemil Bayık’da aralarında
bulunduğu bir grup KCK’lı ile çektirdiği fotoğrafa yer verilmiştir (Şekil
6.5.). KCK’lıların üniforma olarak kullandıkları peşmerge kıyafeti
içerisinde oldukları dikkat çekicidir. “Çözümde tarihi viraj: Silahlar
susuyor” başlıklı haberde, kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber
başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
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İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme
birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır. “Otoriteleşme, demokratikleş!” başlıklı haberde açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Haber girişi
spesifik önermedir, başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
9. 17 Şubat 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu Çözüm Süreci’yle
ilgili “Çözüm süreci kritik bir aşamada. Herkesin bugün daha fazla
dikkatli olması lazım” dedi açıklaması gündeme etki etmiştir (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Açıklama Sabah Gazetesi ve
Özgür Gündem Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Her iki gazete de
habere yer vermediğinden söylemsel farklılık incelemesi yapılamamıştır.
10. 17 Şubat 2015,

tarihinde Selahattin Demirtaş, HDP Meclis Grubu

toplantısında açıklamada bulunmuştur (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Açıklama Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır. Her iki gazete de habere yer
vermediğinden söylemsel farklılık incelemesi yapılamamıştır.
11. 23 Şubat 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü
Bülent Arınç’ın açıklamaları gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi açıklamayı “Düşmanlığımızdan
Korkun”

(Düşmanlığımızdan

duyurmuştur.

İlgili

gelişmeye

Korkun,
Özgür

2015:

20)

Gündem

başlığı

altında

Gazetesinde

yer

verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesinin habere yer vermemesi
söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesinin haberi
makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı
görülmüştür. Sabah Gazetesi ardalan bilgisi olarak PKK’ya silahlı
mücadele dönemini hatırlatmıştır. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
haber kaynağı olarak kullanılmıştır. Haberin ana olay sunumunda
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın açıklamaları haber olarak
yayınlanmıştır. Haber mikro ölçekte değerlendirildiğinde, Sabah Gazetesi
bu haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Haber edilgen cümle yapısı ile
beraber incelendiğinde, özellikle fiile vurgu yapıldığı görülmektedir.
Gazete sözcük seçiminde Türkiye’nin Suriye’de yaptığı askeri operasyon;
Şah-Fırat diye adlandırılmıştır. PKK yöneticileri ile ilgili metafor
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kullanılarak; Kandil

kelimesi kullanılmıştır. Haber, haber retoriği

açısından değerlendirildiğinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
açıklamasının doğrudan alıntı yapılarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Arınç güvenilir kişi olarak sunulmuştur. Haberin sunumundan Sabah
Gazetesinin süreç ile ilgili olarak kamuoyunu hükümet politikaları
doğrultusunda yönlendirdiği tespit edilmiştir. Gündemin ana konusu
Türkiye’nin yaptığı Şah-Fırat operasyonu ile ilgilidir. Ancak Arınç’ın
söylemleri arasında çözüm süreci açısından önem arz eden konulara da
değinildiği tespit edilmiştir. “Kandil’in silah bırakma konusunda engel
çıkardığı Arınç’ın açıklamalarında yer bulmuştur. Haber ile ilgili olarak
yayınlanan resimde Bülent Arınç’ın Başbakanlıkta çekilmiş bir resmi
yayınlamıştır (Şekil 3.6.). “Düşmanlığımızdan Korkun” önermesinde,
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
12. 28 Şubat 2015, tarihinde Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrının ardından
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın konuşması gündemi
etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).

Sabah

Gazetesi haberi “Çözüm süreci toplantısında PKK’ya tarihi çağrı çıktı:
Silah bırak, şimdi barış zamanı” (Barışı Hep Birlikte Çok İstiyoruz 2015:
22) başlığı altından yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “10
madde konsensüs olursa çağrı yapılır” (10 Madde Konsensüs Olursa
Çağrı Yapılır, 2015: 1) başlığı altından sunmuştur. Her iki gazetenin
haberleri makro açıdan incelendiğinde söylemsel farklılıklar tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesinin süreçle ilgili olumlu bağlam ilişkisi kurduğu
görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesi ise çözüm süreci ile Hükümetin
icraatları arasında bağlam ilişkisi kurmaktadır.

Gazetelerin haberleri

mikro ölçekte değerlendirildiğinde Sabah Gazetesi sözcük seçiminde,
çözüm süreci; barış süreci olarak isimlendirilmiştir. PKK kelimesi yalın
halde kullanılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Öcalan’ı,
tarihi çağrı yapan kişi olarak nitelendirmiştir. AKP’li Yalçın Akdoğan;
somut yanıt vermedi ifadeleri ile sunulmuştur. HDP heyeti ile ilgili
kullanılan metaforda HDP heyeti; İmralı olarak belirtilmiştir. Sabah
Gazetesi haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Abdullah
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Öcalan’ın açıklamalarının İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder
tarafından

dolaylı

alıntı

yapılarak

yayınlandığı

görülmüştür.

Açıklamaların Dolmabahçe de ki Başbakanlık ofisinde yapılmış olması
habere ayrı bir sunum kazandırmaktadır. Yapılan açıklama Hükümet
kanadı ile İmralı arasında varılmış bir mutabakat olarak sunulmuştur.
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın da açıklamalarına yer verilerek
açıklamalara güvenirlik kazandırılmıştır. Haberin metni incelendiğinde iki
eşit tarafın vardığı bir anlaşma izlenimi oluşturulmuştur. Sabah
Gazetesinin ‘çözüm süreci’ yerine ‘barış zamanı’ vurgusu yapması
önemlidir. Bu vurgu ile HDP tarafından sürece takılan isimlendirmeye
yakınlaşmıştır. Ayrıca bu süreçteki geçmiş haberlerde yaptığı gibi HDP
tarafından gelen açıklamaları karatmamıştır. Bu yaklaşım Sabah
Gazetesinin olaya tarafsız yaklaştığı izlenimi yaratsa da açıklamanın
içeriği dikkate alındığında HDP ve Abdullah Öcalan tarafının aslında
Hükümetin talep ettiği noktaya çekilerek Hükümetin arzu ettiği şekilde
sürece katkı kaymaya başlamasının mesajıdır. Haberin birinci sayfadan
verilen kısmında İmralı heyeti ile hükümet kanadından bakanların
tokalaşmak için bir birleriyle yarıştığı bir resim karesi kullanılmıştır
(Şekil 3.7.). Özgür Gündem Gazetesi Haber, haber retoriği açısından
incelendiğinde, Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları doğrudan alıntı
yapılarak aktarılmıştır. Hükümetin hazırladığı Güvenlik Paketi resmi
belge olarak sunulmuştur. Haberin içeriğinde hükümet eleştirilerek
okuyucu nezdinde Hükümet olumsuzlaştırılmaktadır. Haber ile birlikte
Selahattin Demirtaş’ın büyültülmüş resmi kullanılmıştır (Şekil 6.6.).
Çözüm süreci toplantısında PKK’ya tarihi çağrı çıktı: Silah bırak, şimdi
barış zamanı” önermede, açıklamada bulunularak metinde küresel
tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “10
madde konsensüs olursa çağrı yapılır” haber başlığında okuyucu
tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur.
Başlıkta

okuyucuya

‘konsensüs’

kelimesi

ile

küresel

tutarlılık

sunulmaktadır. İkinci önerme, ilk önermeye kıyasla bir belirtme,
açıklama, işlevi görmektedir. Her iki önerme birlikte işlevsel olarak da
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tutarlı olabilmektedir. Bu haberde önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle
birbirlerine bağlanmaktadırlar.
13. 28 Şubat 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, Öcalan’ın silah
bırakma çağrısı hakkında açıklamalarına yer verilmiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Şiddetin dili son
bulacak” (Şiddetin Dili Son Bulacak,

2015: 24) başlığı altından

yayınlamıştır.

Gündem

İlgili

gelişmeye

Özgür

Gazetesinde

yer

verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesinin habere yer vermemesi
söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesinin haberi
makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı
görülmüştür. Sabah Gazetesinin süreç ile ilgili olumlu bir bağlam ilişkisi
kurduğu görülmektedir. Sabah Gazetesi Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu
haber kaynağı olarak kullanmıştır. Haberin ana olay sunumunda Başbakan
Davutoğlu’nun açıklamalarına yer verilmiştir. Haber mikro ölçekte
incelendiğinde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.
Haber etken cümle yapısı ile yayınlanmıştır. Gazete sözcük seçiminde
metafor kullanarak PKK’ya katılmayı; dağa çıkma kelimeleri ile ifade
etmiştir. HDP’nin PKK ile birlikte yürüttüğü siyaset ise; silahların dili
kelimeleri ile ifade edilmiştir. Süreç öncesi dönem; darbe dönemi olarak
nitelendirilmiştir. Haber retorik açısından değerlendirildiğinde süreç ile
ilgili Başbakan Davutoğlu’nun açılamalarından doğrudan alıntı yapıldığı
görülmüştür. Başbakan güvenilir kişi olarak sunulmştur. Ak Parti Gençlik
Kolları Toplantısında yaptığı bu değerlendirme ile ilgili olarak
Başbakan’ın gülümseyen bir ifade ile halkı selamlarken resmedilmiş bir
pozu yayınlanmıştır (Şekil 3.7.). “Şiddetin dili son bulacak” önermesinde
haber başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum
önermesi söz konusudur. Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale
getirebilmek için bilgiye ve inançlara ihtiyaç vardır. İkinci önerme, ilk
önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki
önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde
önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
14. 1 Mart 2015, tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie
Harf’in açıklamaları gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişmeye Sabah Gazetesi ve Özgür
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Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Her iki gazete de habere yer
vermediğinden söylemsel farklılık incelemesi yapılamamıştır.
15. 1 Mart 2015 tarihinde KCK Eşbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama
gündeme etki etmiştir (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi haberi “Kandil: Tarihi çağrı” (Kandil Tarihi Çağrı, 2015:
22) başlığı altında duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Tarihi
fırsatı kaçırma” (Tarihi Fırsatı Kaçırma, 2015: 1) başlığı ile yansıtmıştır.
Her iki gazetenin haberleri makro açıdan incelendiğinde söylemsel
farklılıklar tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi haberinde fotoğraf
kullanmamıştır. Sabah Gazetesi haberde sürecin olumlu yönlerini öne
çıkaran Kandil’in açıklamalarını konu edinse de ardalanda Kandil
tarafının çekincelerini ortaya koyması açısından önemlidir. Özgür
Gündem Gazetesinde ise ardalanda Kürt tarafının meşru temsil
makamının Abdullah Öcalan olduğu vurgusu yansıtılmaktadır, haberin
içeriğinde çözüm süreci bağlamında KCK, HDP, Abdullah Öcalan ve
Hükümet

ilişkisi

ortaya

konmaktadır.

Haberler

mikro

ölçekte

incelendiğinde Sabah Gazetesi sözcük seçiminde çözüm sürecini ; Kürt
sorunu olarak ifade etmiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde
HDP heyeti ile ilgili kullandığı metaforda HDP heyetini; İmralı heyeti
olarak belirtmiştir. Abdullah Öcalan; Önder Apo olarak isimlendirilmiştir.
Türk tarafı, AKP devleti olarak nitelendirilmiştir. Sabah Gazetesi retorik
açısından değerlendirildiğinde haber için resim kullanılmamıştır (Şekil
3.8.c.). Haber, sürecin olumlu yönlerini öne çıkaran Kandil’in
açıklamalarını konu edinse de Kandil tarafının çekincelerini ortaya
koyması açısından önemlidir. Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci
bağlamında 10 madde olarak sıraladığı aşamaların doğrudan alıntı
yapılarak aktarıldığı, KCK’nın süreç ile ilgili değerlendirmelerinin dolaylı
alıntı yapılarak aktarıldığı, ‘Güvenlik Paketinin’ resmi belge olarak konu
edildiği, sayı kullanıldığı, Pervin Buldan’ın açıklamalarına doğrudan
alıntı yapılarak yer verildiği. Abdullah Öcalan ve Kürt tarafı kamuoyu
nezdinde olumlulaştırılırken Hükümetin göreve çağrıldığı, Kürt halkının
Öcalan’a güvenmesi konusunda yönlendirildiği tespit edilmiştir. Haberde
KCK’nın Hükümetin sözünde durması halinde üstüne düşeni yapacağını
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açıklaması dikkat çekicidir. Haber ile birlikte kullanılan resimde KCK
yetkilileri ile İmralı heyetinin yaptığı görüşmeyi gösteren bir fotoğraf
yayınlanmıştır (Şekil 6.7.). “Kandil: Tarihi çağrı” önermesinde,
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Haberin girişinde başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Tarihi
fırsatı kaçırma” önerme ile toplumun sosyal ve ortak bilgisine hitap
edilmiştir. Haber girişinde belirtilen ikinci önerme okuyucu tarafından
kendi değerleri üzerinde sezinlendiğinden küresel tutarlılığı metinde
yansıtmaktadır.
16. 11 Mart 2015 tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan süreçle
ilgili yaptığı açıklamada Nevruz’un bir dönüm noktası açıklamasında
bulunmuştur (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetesi açıklamaya yer vermemiştir. Her iki
gazete de habere yer vermediğinden söylemsel farklılık incelemesi
yapılamamıştır.
17. 11 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Öcalan’ın silah
bırakma çağrısı ile ilgili konuşması gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Kapıda nöbet
tutan hocalar gördük” (Kapıda Nöbet Tutan Hocalar Gördük, 2015: 22)
başlığı

altından

yayınlamıştır.

İlgili

gelişmeye

Özgür

Gündem

Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesinin habere yer
vermemesi

söylemsel

farklılık

olarak

değerlendirilmiştir.

Sabah

Gazetesinin haberi makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf
kullanıldığı görülmüştür. Sabah Gazetesinin ana konusu çözüm süreci
olmasa da Cumhurbaşkanı’nın çözüm süreci ile ilgili açıklamalarda
bulunarak ülke sorunları ile süreç arasında bağlam ilişkisi kurduğu
görülmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haber kaynağı
olarak kullanılmıştır. Haberin ana olay sunumunda Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır. Haber mikro
ölçekte incelendiğinde Sabah Gazetesi haber başlığını uzun ve birleşik bir
yapıda

kurmuştur.

Cümlenin

öznesi

olan

‘hocalar’

olumsuzlaştırıldığından cümlenin kuruluşunda edilgen yapının tercih
edildiği tespit edilmiştir. Gazete sözcük seçiminde PKK’dan; terör örgütü
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diye bahsetmiştir. PKK mensupları ile ilgili olarak da; bizdeki teröristler
ifadesi kullanılmıştır. Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde
Cumhurbaşkanı’nın açıklaması doğrudan alıntı yapılarak kullanılmıştır.
Cumhurbaşkanı güvenilir kişi olarak sunulmuştur. Çözüm süreci ile ilgili
olarak da dolaylı açıklamalara yer verilmiştir. Haberin sunumunda verilen
bilgide Cumhurbaşkanın süreç ile ilgili ne anladığı aktarılmaktadır.
Gündemi etkileyen bu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın sürecin ilerleyebilmesi için PKK tarafının adım atmasını
gerektiği mesajlarını verdiği görülmektedir. Bu haber ile ilgili kullanılan
resimde Cumhurbaşkanlığı forsunun takılı olduğu bir kürsü üzerinden
Cumhurbaşkanın konuşma yaptığını gösteren resim kullanılmıştır (Şekil
3.9.). “Kapıda nöbet tutan hocalar gördük” önermesinde, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
18. 17 Mart 2015, tarihinde HDP, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşerek,
Öcalan’ın Nevruz’da okuyacağı mesajı teslim aldı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). İlgili gelişme Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Her iki gazete de habere yer
vermediğinden söylemsel farklılık incelemesi yapılamamıştır.
19. 18 Mart 2015 tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İzleme
Heyeti ile alakalı olarak açıklaması gündemi etkilemiştir (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Çözüm için
izleme heyeti” (Çözüm İçin İzleme Heyeti, 2015: 28) başlığı altında
kaleme almıştır. Özgür Gündem Gazetesi haber ile ilgili olarak “Yalçın
Akdoğan sınır tanımıyor” (Yalçın Akdoğan Sınır Tanımıyor, 2015:8)
başlığını kullanmıştır. Her iki gazetenin haberleri makro açıdan
incelendiğinde söylemsel farklılık tespit edilmemiştir. Haberler mikro
ölçekte incelendiğinde her iki gazete arasında farklılıklar tespit edilmiştir.
Sentaks açısından Sabah Gazetesi haber başlığını uzun ve birleşik bir
yapıda kurmuştur.

Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran tarafın

“İzleme Heyeti” olduğu göründüğünden haberin etken cümle yapısı ile
yayınlandığı tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi ise haber başlığını
kısa

ve

basit

tutmuştur.

Haberin

içeriğinde

Yalçın

Akdoğan
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olumsuzlaştırılmıştır.

Haberin

sunumunda

edilgen

cümle

yapısı

kullanılmıştır. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Kürt tarafı olarak;
HDP’liler ifadesini kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde, Cemil Bayık; PKK kurucusu diye nitelendirilmiştir. Yalçın
Akdoğan; hakaret yağdıran diye ifade edilmiştir. İç Güvenlik Paketi; infaz
paketi olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesi haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde taraflar arası bir görüşmenin olduğu anlaşılmaktadır.
Başbakan

Yardımcısı

Yalçın

Akdoğan

güvenilir

kaynak

olarak

gösterilmiştir. Haberin içeriğinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan
ile HDP’li Pervin Buldan’ın mecliste yaptıkları bir görüşme ile ilgili bilgi
aktarılmaktadır.

Çözüm sürecinin de İmralı heyeti ile birlikte İmralı

adasına gidecek olan İzleme heyeti ile ilgili yapılan toplantı haberi ile
ilgili her iki tarafın da açıklamalarına yer verilmiştir. Haber ile birlikte
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın resmi yayınlanmıştır (Şekil
3.10.).

Özgür

Gündem

Gazetesi

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde, Yalçın Akdoğan’ın açıklamalarının örtük alıntı
yapılarak aktarıldığı, haberde İç Güvenlik Paketinin resmi belge olarak
sunulduğu tespit edilmiştir. Haberin içeriğinde Yalçın Akdoğan’ın
açıklamaları eleştirilerek okuyucu hükümet aleyhine yönlendirilmektedir.
Haber ile birlikte kullanılan resimde Yalçın Akdoğan’ın tek kare bir resmi
kullanılmıştır

(Şekil 6.8.). “Çözüm için izleme heyeti” önermesinde,

belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Yalçın Akdoğan sınır
tanımıyor” başlığında kavramsal olarak metin özetlenmiştir. Haber başlığı
genel bir önerme olarak sunulmuştur. Başlığın içeriğinde küresel tutarlılık
okuyucuya sunulmuştur. İkinci önerme haberin içeriğinde belirtilmiştir.
İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır, ikinci önerme
birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır.
20. 20 Mart 2015, tarihinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,
Diyarbakır’daki

Nevruz

kutlamalarında okunacak olan Öcalan’ın

mektubuna ilişkin açıklamalarda bulundu (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Konu Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem
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Gazetesinde haber yapılmamıştır. Her iki gazete de habere yer
vermediğinden söylemsel farklılık incelemesi yapılamamıştır.
21. 21 Mart 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm sürecinin
mutlaka başarıya ulaşacağını ifade etti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi.
[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haber ile ilgili olarak “Gençleri değil
silahları gömelim” (Gençleri Değil Silahları Gömelim a, 2015; 24)
başlığını kullanmıştır. İlgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesinin habere yer vermemesi
söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesinin haberi
makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı
görülmüştür. Sabah Gazetesi ardalanda terörün yarattığı acılara vurgu
yapmıştır.

Başbakan

kullanılmıştır.

Haberin

Ahmet
ana

Davutoğlu
olay

haber

sunumunda

kaynağı

olarak

Başbakan

Ahmet

Davutoğlu’nun açıklamalarına yer verilmiştir. Haber mikro anlamda
değerlendirildiğinde haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit
edilmiştir. Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.
Haberin sözcük seçiminde Nevruz; bahar şöleni olarak ifade edilmiştir.
Haber

retorik

açısından

değerlendirildiğinde

haberde

Başbakan

Davutoğlu’nun yaptığı açıklamalara yer verilmiştir. Haberle birlikte
Başbakan’ın halkı selamlayan bir resmi yayınlanmıştır (Şekil 3.12.).
Haberin devamı sayfa 24 de yer verilmiştir (Gençleri Değil Silahları
Gömelim a, 2015; 24). Aynı başlık altında verilen bu haber devamında ise
Bahar şöleninden resim kareleri kullanılmıştır (Şekil 3.12.c.). Tanınmış
şarkıcı ve türkücülerin sahne aldığı etkinlikte Başbakan Davutoğlu’nun
sahneye çıkarak “bir başkadır benim memleketim” isimli şarkıya eşlik
ettiği vurgusu öne çıkmıştır.

“Gençleri değil silahları gömelim”

önermesinde, açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır.
İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
22. 21 Mart 2015, tarihinde Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında,
Öcalan’ın mesajı HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından
Kürtçe, Sırrı Süreyya Önder tarafından ise Türkçe olarak okundu (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi
“Nevruzda barış ateşi yükseldi” (Nevruz’da Barış Ateşi Yükseldi, 2015:
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20) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem Gazetesi ise haberi
“Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda dünya halkları ve devletlerine
tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” (Demokrasi Zamanı, 2015: 1) başlığı
altından yayınlamıştır. Her iki gazetenin haberleri makro açıdan
incelendiğinde

söylemsel

farklılıklar

tespit

edilmiştir.

Başbakan

Davutoğlu’nun sürecin ölümleri durdurmaya yönelik duygusal yanlarına
değindiği görülerek ardalanda terörün yarattığı acılara vurgu yapmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi haberde kullanılan Abdullah Öcalan’a ait
alıntılar ile çözüm sürecinin mimarının Abdullah Öcalan olduğu algısı
yaratarak ardalan bilgisi olarak Kürt halkının temsilcisinin Öcalan olduğu
vurgusu öne çıkartmaktadır. Gazetelerin haberleri mikro anlamda
incelenmiştir, Sabah Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan ile ilgili
metafor kullanarak; İmralı diye söz etmiştir. Özgür Gündem Gazetesi
sözcük seçiminde Türkiye’de yaşayanları; ülkemiz halkları diye
tanımlamıştır. PKK’nın mücadelesi; Türkiye Cumhuriyetine karşı
yürüttüğü silahlı mücadele olarak tarif edilmiştir. Suriye’de Türk Silahlı
Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Şah-Fırat operasyonu; Eşme Ruhu olarak
ifade

edilmiştir.

Sabah

Gazetesi

haber

retoriği

açısından

değerlendirildiğinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen Nevruz kutlamaları ile
ilgili haberlere yer verilmiştir. Bu haberde kullanılan resimde ön planda
iki genç kızın zafer işareti yaparken çekilmiş resimleri yayınlanmıştır
(Şekil 3.12.). Resmin geri planında yakılan Nevruz ateşi ve kalabalık
halk kitlesi görülmektedir. Resimde ki genç kızların ve arkada ki halk
kitlesinin sarı, kırmızı, yeşil renkleri ile süslendikleri, kıyafetlerini de bu
tonlardan seçtikleri dikkat çekmektedir. PKK’yı temsilen kullanılan bu üç
rengin meydanda ki ağırlığını gölgelemek için Sabah Gazetesi resme
“Nevruza katılanlar, alana yöresel kıyafetlerle geldi” ifadesini eklemiştir.
Bu haberin devamı ise sayfa 20’de “Nevruzda barış ateşi yükseldi” başlığı
altında yayınlanmıştır (Nevruz’da Barış Ateşi Yükseldi, 2015: 20). Sayfa
20 de yayınlanan resimde Nevruz kutlamalarına katılan 500 bin kişilik
kalabalığın resmi yayınlanmıştır (Şekil 3.12.a.). Bu resimde dikkat çeken
en önemli unsurlardan biri ise meydanda tek bir Türk bayrağının
bulunmamasıdır. PKK’yı temsilen birçok sembolün ise meydanı
doldurduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca Abdullah Öcalan’ın mesajını

839

halka duyuran Sırrı Süreyya Önder’in de resmi yayınlanmıştır (Şekil
3.12.a.). Sırrı Süreyya Önder’in resminin arkasında görülen Pervin
Buldan ve İdris Bakuken’in de boyunlarında sarı, kırmız, yeşil renklerde
atkıların olduğu dikkat çekicidir. Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Abdullah Öcalan’ın Newroz açıklaması
doğrudan alıntı yapılarak aktarılmıştır. Haberde sayı ve zaman kavramları
kullanılarak haber güçlendirilmiştir. Haberin sunumunda uzlaşmacı bir dil
kullanıldığı tespit edilmiştir. Abdullah Öcalan okuyucuya Kürt halkının
önderi olarak sunulmuştur. Haber ile birlikte Amed’de düzenlenen
Newroz

katılan

kutlamalarına

yayınlanmıştır

(Şekil

6.9.).

mahşeri
Meydana

bir

kalabalığın

toplananların

resmi

ellerinde

PKK/KCK’ya ait bayrak ve sembollerin bulunduğu görülmektedir.
Meydanın PKK’yı temsilen sarı, kırmız ve yeşil renkleri ile süslendiği bu
renkler ile Kürt halkını ifade ederek ‘PKK halktır’ algısının yaratıldığı
görülmektedir. “Nevruzda barış ateşi yükseldi” önermesinde, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Öcalan’dan mahşeri topluluğun huzurunda
dünya halkları ve devletlerine tarihi mesaj: Demokrasi zamanı” başlığında
kavramsal olarak metin özetlenmiştir, ayrıca açıklamada bulunulmuştur.
Haber başlığı genel bir önerme olarak sunulmuştur. Haber girişi spesifik
önermedir, başlığın ardından daha çok bilgi taşımaktadır.
23. 21 Mart 2015, tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevruz
mesajı yayınladı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi haberi “Çözüm süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” (Çözüm Süreci
Tüm Türkiye’yi Kapsıyor, 2015: 1) başlığı altında yayınlamıştır. İlgili
gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür Gündem
Gazetesinin

habere

değerlendirilmiştir.

yer
Sabah

vermemesi

söylemsel

Gazetesinin

haberi

farklılık

olarak

makro

açıdan

incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı görülmüştür. Sabah
Gazetesi süreçle ilgili bir kez daha bağlam ilişkisi kurulmuştur. Haberin
detayı incelendiğinde Cumhurbaşkanı’nın sürece ilk etapta olumlu
yaklaştığı görülse de sürecin uygulaması ve izleme heyeti ile ilgili olarak
izlenecek olan yol haritasında ardalan da farklı görüşlere sahip olduğu
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anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haber kaynağı
olarak kullanılmıştır. Haberin ana olay sunumunda Abdullah Öcalan’ın
Nevruz açıklaması ardından bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanının
değerlendirmeleri ile ilgili haberler yayınlanmıştır. Haber mikro anlama
incelendiğinde, haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit
edilmiştir. Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Gazete
sözcük seçiminde çözüm sürecinin, Kürt sorunu olarak nitelendirilmesi;
ayrımcılık olarak ifade edilmiştir. Dolmabahçe çağrısı; yanlış bir çağrı
olarak ifade edilmiştir. Haber retorik açısından değerlendirildiğinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması doğrudan alıntı yapılmıştır.
Haberin içeriğinde sayı kullanılarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir.
Haberde Cumhurbaşkanı olumlulaştırılmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını gazete birinci sayfadan

manşetten

verilmiştir . Ayrıca bu haberin devamı “78 milyon tümüyle bu sürece
dahil” başlığı sayfa 23 de yayınlanmıştır (78 Milyon Tümüyle Bu Sürece
Dahil, 2015: 23). Birinci sayfada verilen ilk başlık ve haber içeriği ile
ilgili olarak Cumhurbaşkanı’nın Kiew ziyareti dönüşü uçakta basın
mensupları ile yaptığı toplantıda ki açıklamalarına yer verilerek, uçakta
basın mensupları ile çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 3.12.).
Haberin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizlide katıldığı toplu
açılış töreninde ki konuşmalarına da yer verilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın
yüzlerce kişiye hitap ettiği bir kare resim olarak kullanılmıştır (Şekil
3.12.). Rabia selamı ile halkı selamladığı resimde dikkat çeken bir
ayrıntıdır. Açılış törenine katılanların ve meyandın Türk bayrakları ile
süslü olması Nevruz’da verilen bir mesaj olarak değerlendirilmektedir.
“Çözüm süreci tüm Türkiye’yi Kapsıyor” önermesinde, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
24. 23 Mart 2015, tarihinde Genelkurmay Başkanlığı, Abdullah Öcalan’ın
Nevruz mesajında dile getirdiği “Eşme Ruhu” açıklamasına yönelik
açıklama yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi haberi “TSK: Asla muhatap almayacağız” (TSK Asla Muhatap
Almayacağız, 2015: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Özgür Gündem
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Gazetesi ise haberi “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” (Ruh Genelkurmayı
Rahatsız Etti, 2015: 8) başlığı altından yayınlamıştır. Her iki gazetenin
haberleri makro açıdan incelendiğinde söylemsel farklılıklar tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesinde ardalan bilgisi olarak TSK’nın PKK’ya
karşı olan duruşu ifade edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinde ardalanda
Genelkurmay’ın çözüm sürecinin dışında bir duruş içerisinde olduğu
algısı yaratılarak, Türk askeri güçlerinin sürece tehdit olduğuna dair
bağlam

ilişkisi

kurulmaktadır.

Özgür

Gündem

Gazetesi

Sabah

Gazetesinden farklı olarak İdris Baluken’den de haber kaynağı olarak
yararlanmıştır. Haberler mikro anlamda incelendiğinde Sabah Gazetesinin
sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı; terörist başı olarak ifade etmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Abdullah Öcalan’ı; PKK
Lideri diye anmıştır. Nevruz kelimesi, Kürtçe yazılışı; Newroz şeklinde
kullanılmıştır. Eşme ruhu ile; Şah Türbesi operasyonu ifade edilmiştir.
Sabah Gazetesi retorik açısından incelendiğinde Abdullah Öcalan’ın
Eşme Ruhu diye ifade ettiği ve PKK ile TSK’nın işbirliği yaptığı iddiası
ile ilgili gelişmedir örtük alıntı yapılmıştır. TSK tarafından sert bir dille
reddedilen
çıkarılmıştır.

açıklamada
Özgür

TSK’nın

Gündem

terörle

Gazetesi

mücadele
haber

edeceği

retoriği

öne

açısından

değerlendirildiğinde, Genelkurmayın ve TBMM’nin resmi kurum olarak
sunulduğu, Genelkurmayın açıklamalarının örtük alıntı ile aktarıldığı,
haberin sunumunda Genelkurmay’ın olumsuzlaştırıldığı tespit edilmiştir.
Haber için Özgür Gündem Gazetesinde resim kullanılmamıştır (Şekil
6.10.). “TSK: Asla muhatap almayacağız” önermesinde, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Ruh Genelkurmayı rahatsız etti” haber
başlığında okuyucu tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi
söz konusudur. Haberin içeriğinde ki ikinci önerme, başlıktaki önermenin
öncekilerini açıklamaktadır. İkinci önerme yerel tutarlılık içerisin de
Genelkurmayın açıklamaları reddettiğini içermektedir.
25. 27 Mart 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan,
açıklamalar

da

bulunmuştur

(Kürt

Meselesi

Zaman

Çizelgesi.

[04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Akdoğan: Erdoğan sürecin orkesta
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şefi” (Akdoğan, Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28) başlığı altında
kaleme almıştır. İlgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer
verilmemiştir. Özgür Gündem Gazetesinin habere yer vermemesi
söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Sabah Gazetesinin haberi
makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı
görülmüştür. Sabah Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçteki en
önemli aktör olduğu vurgusunu ardalan bilgisi olarak öne çıkardığı tespit
edilmiştir. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’dan haber kaynağı
olarak yararlanmıştır. Ana olay sunumunda Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’ın açıklamaları haber olarak yayınlanmıştır. Haber mikro açıdan
değerlendirildiğinde haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur.
Bu cümlede inisiyatifi elinde bulunduran taraf ‘Akdoğan’ göründüğünden
haberin

etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Gazete

sözcük seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olarak metafor
kullanarak Cumhurbaşkanını; sürecin orkestra şefi olarak ifade etmiştir.
Haber, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan güvenilir kaynak olarak gösterilerek haberde sunulan
bilgilerin hükümet kanadının görüşleri doğrultusunda aktarıldığı tespit
edilmiştir. Son günlerde Hükümet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında
görüş ayrılıkları olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberleri bertaraf
etmek için Hükümet tarafından yapılan açıklamalara ek olduğu
görülmektedir. Bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçteki en
önemli aktör olduğu vurgusu öne çıkarılmaktadır. Bu haber ile ilgili
olarak Akdoğan’ın küçük bir resmi habere iliştirilerek yayınlanmıştır
(Şekil 3.14.). “Akdoğan: Erdoğan sürecin orkesta şefi” önermesinde,
açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir.
Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci
önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
26. 10 Nisan 2015, tarihinde HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder,
açıklama yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Açıklama
Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetesinde haber yapılmamıştır. Her
iki gazete de habere yer vermediğinden söylemsel farklılık incelemesi
yapılamamıştır.
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27. 11 Nisan 2015, tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesi kırsalında çatışma
yaşanmıştır (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah
Gazetesi haberi “HDP için oy isteyip Askere saldırdılar” (HDP İçin Oy
İsteyip Askere Saldırdılar, 2015: 1) başlığı altında kaleme almıştır. Özgür
Gündem Gazetesi olay ile ilgili “AKP’den kanlı provokasyon” (AKP’den
Kanlı Provokasyon, 2015: 1) başlığını kullanmıştır. Her iki gazetenin
haberleri makro açıdan incelendiğinde söylemsel farklılıklar tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesinde ardalan bilgisi olarak PKK’nın terörist
olduğu hatırlatılmıştır. Yaşanan olayı HDP için oy talebine bağlayan
Sabah Gazetesi Hükümet lehine bir haber yayınlayarak PKK ile HDP
arasında bağlam ilişkisi kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesinde ise
ardalanda AKP iktidarına karşı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı bir
itibarsızlaştırma sürecini paylaştığını görmekteyiz. Yaşanan olayda bir
gerillanın da öldürülmüş olması ile ilgili olarak da HDP ile gerilla
arasında bağlam ilişkisi kurularak PKK’nın konumu Kürt halkı nezdinde
meşrulaştırılmaktadır. Sabah Gazetesi Genel Kurmay Başkanlığı’nı haber
kaynağı kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi Selahattin Demirtaş’tan
haber kaynağı olarak yararlanmıştır. Sabah Gazetesi ana olay sunumunda
HDP’ye silah zoru ile oy toplama çalışması içerisinde olan PKK’lı grup
ile Askerin silahlı çatışması haber olarak yayınlanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesinde ise TSK’nın, Agiri Diyadin’e bağlı Tendürek Dağındaki
HDP etkinliğine saldırdığına dair haber ana olay sunumu olarak
yayınlanmıştır.

Haberler

mikro

anlamda

Gazetesinin cümlenin öznesi olan ‘HDP’’yi

incelendiğinde

Sabah

olumsuzlaştırdığından

cümlenin kuruluşunda edilgen yapının tercih edildiği tespit edilmiştir.
Haber başlığı uzun ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Özgür Gündem
Gazetesi haber başlığını kısa ve basit tutmuştur. Haber başlığında ana
aktör AKP’dir. Haberde edilgen cümle yapısına yer verilmiştir. Sabah
Gazetesi sözcük seçiminde askere saldırıda bulunanları; teröristler olarak
ifade etmiştir. PKK; terör örgütü olarak tanımlanmıştır. Yaşanan olaylar;
terör olayı olarak nitelendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde AKP’yi; kanlı provokasyon tabiri ile ilişkilendirmiştir ayrıca
AKP; süreci sabote eden taraf olarak nitelendirilmiştir. Olaylarda ölen bir
kişi gerilla olarak tanımlanmıştır. Asker; AKP’nin özel ordusu olarak
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tanımlanmıştır. Askerin müdahalesi; TSK saldırısı diye kaleme alınmıştır.
Ağrı ili, Kürtçe yazılımı olan Agiri şeklinde yazılmıştır. Sabah Gazetesi,
haber retoriği açısından değerlendirildiğinde yaşanan olayın aktarıldığı,
TSK’nın güvenilir kaynak olarak gösterildiği, haberin sunumunda PKK
terörist bir örgüt olarak anlatılarak olumsuzlaştırıldığı tespit edilmiştir.
Haberin içeriğinde Ağrı’da ağaç dikme etkinliği sırasında Asker ile
PKK’nın çatıştığı, PKK tarafından 5 kişinin öldürüldüğü askeri kanattan
ise yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Sabah Gazetesi bu haberinde
PKK’yı terör örgütü, saldırganları da terörist olarak sunmuştur. Yaşanan
olayı HDP için oy talebine bağlayan Sabah Gazetesi Hükümet lehine bir
haber yayınlamıştır. Haber ile ilgili olarak kullanılan resimde yüzleri
kamufle edilmiş askerlerin silahlı resimleri yayınlanmıştır (Şekil 3.15.).
Özgür Gündem Gazetesi, haber retoriği açısından değerlendirildiğinde,
yaşanan gelişmelerin olay olarak sunulduğu tespit edilmiştir. Yaşanan
olaylarda hayatını kaybeden Cezmi Budak olayın mağduru olarak
gösterilmiştir. Haberde sayı kullanarak haberin vurgusu güçlendirilmiştir.
TSK resmi kurum olarak gösterilerek olumsuzlaştırılmıştır. AKP’nin Kürt
halkına saldırdığı bilgisi öne çıkartılmıştır. Okuyucu AKP ve TSK
aleyhinde yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte kullanılan iki resim
bulunmaktadır (Şekil 6.11.). “HDP için oy isteyip askere saldırdılar”
önermesinde düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya
vurgu yapılmaktadır. Birinci önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki
kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi
bulunmaktadır. “AKP’den kanlı provokasyon” önermesinde toplumun
sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haberin metninde verilen
önermeler ile başlıkta verilen önermeler uyum içerisindedir. İkinci
önerme

öncekinin

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

kazandırmaktadır.
28. 12 Nisan 2015, tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu açıklama yaptı
(Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi
“Hedefleri sandık” (Hedefleri Sandık, 2015: 1), “Sürece Pusu” (Sürece
Pusu, 2015: 24) başlıkları altında duyurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi
habere yer vermemiştir. Özgür Gündem Gazetesinin habere yer
vermemesi

söylemsel

farklılık

olarak

değerlendirilmiştir.

Sabah
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Gazetesinin haberi makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf
kullanıldığı görülmüştür. Sabah Gazetesi yayınladığı başlıklarda haber
girişi ve fotoğraf kullanmıştır. Saba Gazetesi ardalanda PKK’nın
geçmişine vurgu yapmıştır. Haberin içeriğinde PKK ile olan bağlam
ilişkisinin zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Haberlerde ardalanda PKK’yı
itibarsızlaştırmanın hedef alındığı anlaşılmaktadır. Başbakan Ahmet
Davutoğlu ve İçişleri Bakanlığı kaynak olarak kullanılmıştır. Başbakan
Davutoğlu’nun 11 Nisan 2015 tarihinde PKK çıkan çatışma ile ilgili
değerlendirmeleri ve İçişleri Bakanlığının olayla ilgili açıklamaları ana
olay

sunumu

olarak

yayınlanmıştır.

Haber

mikro

anlamda

değerlendirildiğinde haber başlıklarını kısa ve basit tutmuştur. Gazete
sözcük seçiminde saldırıda bulunanları; ‘PKK’lı terörist’ olarak ifade
etmiştir. Demirtaş; teröre sessiz kalan olarak tanımlanmıştır. Sürece Pusu”
başlıklı haberde saldırıyı yapan 25 kişi; 25 kişilik terörist grup olarak
ifade edilmiştir. “Hedefleri sandık” başlıklı haber retorik açısından
değerlendirildiğinde,

haber

girişinde

Başbakan

Davutoğlu’nun

açıklamalarından doğrudan alıntı yapılmıştır. Haberin sunumunda PKK
terör

örgütü

olarak

gösterilerek

olumsuzlaştırılmıştır.

Başbakan

Davutoğlu’nun açıklamalarını içeren birinci başlıkta PKK’nın yaklaşan
seçim sürecini etkilemek açısından silahlı propaganda yaptığı vurgusu öne
çıkmıştır. Bu haber ile ilgili olarak Başbakan’ın Ak Parti İstanbul İl
Kongresinde konuştuğu vurgulanmıştır. Bu başlık ile ilgili olarak da
Başbakan’ın kongrede gençleri selamlarken gösterildiği bir resim
seçilmiştir (Şekil 3.16.). “Sürece Pusu” başlıklı haber retorik açısından
değerlendirildiğinde

haberin

sayfa

24

de

yayınlandığı,

İçişleri

Bakanlığının saldırının nasıl olduğuna dair açıklamalarına yer verildiği
tespit edilmiştir. PKK’nın bu saldırı ile çözüm sürecini hedef aldığı
vurgulanmıştır. Sayfa 24 deki haber için 3 adet fotoğraf kullanılmıştır
(Şekil 3.16.a.). “Hedefleri sandık” başlıklı önermede, açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
29. 21 Nisan 2015, tarihinde AK Parti tarafından seçim beyannamesi
açıklandı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi

846

haberi “Özgürlüğün güvencesi yeni anayasa olacak” (Özgürlüğün
Güvencesi Yeni Anayasa Olacak, 2015: 26) başlığı altından yayınladı.
Özgür Gündem Gazetesi habere “MGK’dan alıntı gibi bölüm” (MGK’den
Alıntı Gibi Bölüm, 2015: 7) başlığı altında yer vermiştir. Her iki
gazetenin haberleri makro açıdan incelendiğinde söylemsel farklılıklar
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinde sürecin hükümet kanadı tarafından
sürdürülmeye devam edileceğinin bağlam ilişkisini gösterilmektedir.
Özgür Gündem Gazetesinde ise Başbakan Davutoğlu’nun ardalanda
itibarsızlaştırıldığı görülmektedir. Her iki gazetenin haberleri mikro
anlamda incelendiğinde Sabah Gazetesi haber başlığını uzun ve birleşik
bir yapıda kurmuştur. Bu cümlede ana vurgu ‘olacak’ fiiline yüklenmiştir.
Haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberin
sunumunda edilgen cümle yapısı kullanılmıştır. Sabah Gazetesi sözcük
seçiminde çözüm sürecini; Anayasal değişiklik olarak ifade etmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi sözcük seçiminde Başbakan Davutoğlu’nu;
komik durumda sözleri ile ifade etmiştir. Beyanname; zoraki beyanname
olarak tanımlanmıştır. Sabah Gazetesi , haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde beyannamenin güvenilir rapor olarak sunulduğu, sayı
kullanılarak

yayınlandığı

tespit

edilmiştir.

Ak

Partinin

seçim

beyannamesine çözüm süreci ile ilgili demokratik adımların atılacağı
sözünü ve de anayasal değişikliğe ilişkin verdiği sözü yerleştirmesi,
sürecin hükümet kanadı tarafından sürdürülmeye devam edileceği
mesajını vermektedir. Bu haber ile birlikte kullanılan resimde Başbakan
Davutoğlu ve AKP’li yetkililerin toplu halde çekilmiş resmi yayınlamıştır
(Şekil 3.17.). Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarının örtük alıntı
yapılarak aktarıldığı, haberin sunumunda hükümete yönelik alaycı bir dil
kullanıldığı,

Başbakan

ve

hükümetin

okuyucu

nezdinde

itibarsızlaştırılarak olumsuzlaştırıldıkları tespit edilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi tarafından Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı bu beyanname
alay konusu edilerek kaleme alınmıştır. Başbakanın açıklamalarının
komik olduğu vurgusu öne çıkarılırken haber ile birlikte kullanılan
resimde Başbakan’ın oldukça komik göründüğü bir resim karesi
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kullanılmıştır (Şekil 6.12.). “Çözüm süreci Ak Parti Beyannamesinde:
Özgürlüğün güvencesi yeni anayasa olacak” önermesinde düşünsel imalar
söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya vurgu yapılmaktadır. Haber
girişinde belirtilen ikinci önermede birinci önermede belirtilen siyasal ima
ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede başlığın ardından daha çok bilgi
bulunmaktadır. “MGK’dan alıntı gibi bölüm” önermesinde ile toplumun
sosyal ve ortak bilgisine hitap edilmiştir. İkinci önerme öncekinin
açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
30. 22 Nisan 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan
açıklamalarda bulundu (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
Sabah Gazetesi haberi “Gizli gündemleri kantonlar üretmek” (Gizli
Gündemleri Kantonlar Üretmek, 2015: 30) başlığı altından yayınladı.
İlgili gelişmeye Özgür Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Özgür
Gündem Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel farklılık olarak
değerlendirilmiştir.

Sabah

Gazetesinin

haberi

makro

açıdan

incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı görülmüştür. Sabah
Gazetesi ardalan bilgisi olarak HDP’nin sürece art niyetli yaklaştığını
göstermektedir. Sabah Gazetesi Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ı
haber kaynağı kullanmıştır. Haberin ana olay sunumunda Yalçın
Akdoğan’ın

HDP’nin

seçim

beyannamesini

değerlendirmesi

yayınlanmıştır. Haber mikro anlamda incelendiğinde haber başlığı uzun
ve birleşik bir yapıda kurulmuştur. Haberin ana aktörü Yalçın
Akdoğan’dır. Haber etken cümle yapısında yayınlanmıştır.

Gazete

sözcük seçiminde HDP’yi, PKK’nın siyasi uzantısı olarak ifade etmiştir.
HDP’nin çözüm sürecini; kanton yaratma süreci olarak algıladığı ifade
edilmiştir. Öz yönetim kavramı ile özerklik ifade edilmiştir. Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Akdoğan’ın açıklamalarının
doğrudan alıntı yapılarak sunulduğu, Akdoğan’ın güvenilir kaynak olarak
gösterildiği gözlemlenmiştir. Haberin sunumunda verilen bilgide Sabah
Gazetesinin kamuoyunu hükümetin görüşleri doğrultusunda yönlendirdiği
tespit edilmiştir. Haber sayfa 30 dan yayınlanmıştır. Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan’ın HDP’ye ait seçim beyannamesini değerlendirdiği bu
haberde Yalçın Akdoğan’a ait vesikalık bir fotoğraf kullanılmıştır (Şekil
3.18.). “Yalçın Akdoğan’dan HDP’ye: Gizli gündemleri kantonlar
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üretmek”

önermesinde,

açıklamada

bulunularak

metinde

küresel

tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme daha çok bilgi
taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi kurulmuştur.
31. 26 Nisan 2015, tarihinde HDP Grup Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi
İdris Baluken çözüm süreci konusunda somut adım atılmasının zamanının
geldiğini belirtti (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Gelişme
Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi
haberi “AKP’nin seçimi savaş” (AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1) başlığı
altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel
farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin haberi
makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı
görülmüştür. Özgür Gündem Gazetesi AKP’yi ardalan da Kürtlerin
düşmanı olarak göstermektedir. HDP’yi ise barış yanlısı olmaya devam
eden taraf olarak sunarak, süreci devam ettireceğine yönelik bağlam
ilişkisi kurulmaktadır. Haber kaynağı olarak İmralı Heyeti üyesi İdris
Baluken ve İmralı heyeti üyesi Hatip Dicle kullanılmıştır. Haberin ana
olay sunumunda HDP Grup başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi İdris
Baluken ile İmralı heyeti üyesi Hatip Dicle’nin açıklamalarına yer
verilmiştir. Haber mikro ölçekte değerlendirildiğinde haber başlığı kısa ve
basit tutulmuştur. Haber edilgen cümle yapısı ile kaleme alınarak AKP
olumsuzlaştırılmıştır. Gazete sözcük seçiminde HDP’yi; barışa doğru
adım, AKP’yi, savaşa doğru adım ifadeleri ile tanımlamıştır. AKP; savaş
hazırlığı yapıyor kelimeleri ile sunulmuştur. Agiri ve Colenberg illeri
Kürtçe isimleri ile yazılmıştır. Erdoğan; savaş kışkırtıcılığı yapıyor
kelimeleri ile birlikte sunulmuştur. Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, Colemerg de yaşanan gelişmeler olay olarak
aktarılmıştır. Olaylar ile ilgili olarak AKP iktidarı suçlanarak okuyucu
nezdinde AKP itibarsızlaştırılmıştır. Haber örtük alıntı yapılarak
yayınlanmıştır. Her iki İmralı heyeti üyesi de açıklamaları da AKP’nin
savaşı kışkırttığı ve bu yönde adım attığı yönündedir. Haber ile birlikte
kullanılan resimde Colemerg’e gönderilen askeri araçlar görülmektedir
(Şekil 6.13.). “AKP’nin seçimi savaş” önermesinde açıklamada
bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Birinci önerme ile
ikinci önerme arasında, anlamsal ilişki vardır. Metin içerisinde ki ikinci
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önerme

öncekinin

açıklamalarını

içererek

metne

yerel

tutarlılık

kazandırmaktadır.
32. 2 Mayıs 2015, tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gelinen noktada
PKK’nın silah bırakması gerektiğini vurguladı (Kürt Meselesi Zaman
Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “Cumhurbaşkanı
Erdoğan,

Batman

ve

Diyarbakır’da

tarihi

mesajlar

verdi:

“Bölemeyecekler ayıramayacaklar” (Bölemeyecekler Ayıramayacaklar,
2015: 1) başlığı altında kaleme almıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi
“Erdoğan düştü düşecek” (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1) başlığı
altında kaleme almıştır. Her iki gazetenin haberleri makro açıdan
incelendiğinde söylemsel farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinde
ardalanda Kürt halkının Cumhurbaşkanının yanında olduğu mesajı
verilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm
süreci bağlamında Kürtlerin problemlerini anlamayan, Kürtlere düşmanca
yaklaşan ve Kürt kimliğini tanımayan bir kişi olarak yansıtılarak
ardalanda itibarsızlaştırılmıştır. Haberler mikro ölçekte incelendiğinde
Sabah Gazetesi haber başlığını uzun ve birleşik bir yapıda kurumuştur. Bu
cümlede inisiyatifi elinde bulunduran taraf “Cumhurbaşkanı Erdoğan” dır.
Bu nedenle haberin etken cümle yapısı ile yayınlandığı tespit edilmiştir.
Haber etken cümle yapısı ile beraber incelendiğinde ana aktörün haberin
ana olayını başlatan olduğu anlaşılmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi
haber

başlığını

kısa

ve

basit

tutumuştur.

Haberin

içeriğinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan olumsuzlaştırılmıştır. Haber edilgen cümle
yapısı ile kurulmuştur. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde HDP’yi,
silahların gölgesinde siyaset yapan parti olarak ifade etmiştir. Çözüm
süreci ile ilgili olarak Kürt sorunu yoktur tespiti yapmıştır. PKK’dan;
bölücü diye bahsetmiştir. Feytullah Gülen ile ilgili metafor kullanılarak
paralel örgüt ifadesi kullanılmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sözcük
seçiminde Erdoğan’ı, süreci hançerleyen olarak ifade etmiştir. Amed ve
Elih illeri Kürtçe isimleri ile kullanılmıştır. Sabah Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları
doğrudan alıntı yapılarak sunulmuştur. Haber metninde verilen bilgide
Cumhurbaşkanının sürecin gidişatında ki HDP’ye ait tutumdan rahatsız
olduğu anlaşılmaktadır. Haberin sunumunda Cumhurbaşkanın HDP’ye
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karşı tavır aldığı anlaşılmaktadır. Sabah Gazetesi okuyucusunu bu tavra
destek olmaya yönlendirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm
süreci ile ilgili HDP’yi eleştirdiği bu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
halka yaptığı konuşmayı gösteren bir fotoğraf kullanılmıştır (Şekil 3.19.).
Fotoğraf karesinde yüzlerce kişinin Türk Bayrakları ile Cumhurbaşkanı’nı
dinlemek için meydanı doldurduğu görülmektedir. Özgür Gündem
Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıklamalarının örtük alıntı yapılarak aktarıldığı, bu alıntılar
arasında ki farklığın haberin içeriğinde okuyucunun bilgisine getirildiği,
Erdoğan’ın tutarsız ve Kürt düşmanı olduğu belirtilerek, okuyucu
Erdoğan’ın aleyhine yönlendirilmektedir. Haber ile birlikte kullanılan
resimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başı yere doğru eğilmiş bir şekilde
bir kağıttan bir şeyler okurken çekilmiş bir fotoğrafı kullanılmıştır (Şekil
6.14.). Fotoğrafın çekildiği açı dikkate alındığında Erdoğan’ın sanki de
yere düşmüş gibi bir izlenim uyandırdığı görülmektedir. “Cumhurbaşkanı
Erdoğan,

Batman

ve

Diyarbakır’da

tarihi

mesajlar

verdi:

“Bölemeyecekler ayıramayacaklar” önermesinde, açıklamada bulunularak
metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından ikinci önerme
daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık ilişkisi
kurulmuştur. “Erdoğan düştü düşecek” Haber başlığında okuyucu
tarafından bilindiği varsayılan bir durum önermesi söz konusudur.
Başlıkta ki tutarlılığı öznel ve düşünsel hale getirebilmek için bilgiye ve
inançlara ihtiyaç vardır. Başlıkta okuyucuya ‘düştü düşecek’ kelimeleri ile
küresel tutarlılık sunulmaktadır. Haberde söz edilen ikinci önermede ilk
önermeye kıyasla bir belirtme, açıklama, işlevi görmektedir. Her iki
önerme birlikte işlevsel olarak da tutarlı olabilmektedir. Bu haberde
önermeler belirtme, açıklama ilişkisiyle birbirlerine bağlanmaktadırlar.
33. 17 Mayıs 2015, tarihinde KCK Yürütme Konseyi açıklama yaptı (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). KCK’dan çözüm süreci
açıklaması Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır.

Özgür

Gündem Gazetesi haberi “AKP cenaze istiyor” (AKP Cenaze İstiyor,
2015: 1) başlığı altında yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin habere yer
vermemesi söylemsel farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesinin haberi makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf
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kullanıldığı görülmüştür. Özgür Gündem Gazetesi AKP iktidarının çözüm
sürecini baltalamak için gerginlik yaratmaya çalıştığı algısını ardalanda
yaratmıştır. Haberin devamında taraflar arasında ki çözüm süreci ile ilgili
gelişen bağlam ilişkisinin koptuğunun mesajları verilmektedir. HSP
Karargah Komutanı Murat Karayılan haber kaynağı olarak kullanılmıştır.
Ana olay sunumunda HSP Karargah Komutanı Murat Karayılan’ın kritik
açıklamalarına yer verilmiştir. Haber mikro ölçekte incelendiğinde haber
başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberde AKP olumsuzlaştırılarak
sunulmuştur. Haber edilgen cümle yapısı ile kaleme alınmıştır. Gazete
sözcük seçiminde PKK silahlı unsurlarını; gerilla olarak ifade etmiştir.
Hükümet; Türk tarafı ve AKP kelimeleri ile tanımlanmıştır. Haber, haber
retoriği açısından değerlendirildiğinde, Murat Karayılan’ın doğrudan
açıklamalarına yer verildiği, askerin resmi kurum olarak sunulduğu,
AKP’nin Kürt halkına karşı savaş istediği bilgisinin okuyucuya aktarıldığı
tespit edilmiştir. Haber ile birlikte Murat Karayılan’ın gerilla kıyafetleri
içerisinde çekilmiş bir resmi kullanılmıştır (Şekil 6.15.). “AKP cenaze
istiyor” önermesinde açıklamada bulunularak metinde küresel tutarlılığa
yer verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme arasında, anlamsal ilişki
vardır. Metin içerisinde ki ikinci önerme öncekinin açıklamalarını
içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
34. 18 Mayıs 2015, tarihinde HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris
Baluken, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle ve Özgür Kadın Kongresi’nden
Ceylan Bağrıyanık’tan oluşan heyet KCK yetkilileri ile İzleme Heyeti ve
Öcalan’ın silah bırakma çağrısı konularını değerlendirdi (Kürt Meselesi
Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). HDP Heyetinin Kandile gitmesi Sabah
Gazetesi tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi
“Süreç tecrit altında” (Süreç Tecrit Altında, 2015: 1) başlığı altında
yayınlamıştır. Sabah Gazetesinin habere yer vermemesi söylemsel
farklılık olarak değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin haberi
makro açıdan incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı
görülmüştür. Özgür Gündem Gazetesi hükümet ile yürütülmekte olan
çözüm süreci ile ilgili bağlam ilişiksinin kopmak üzere olduğunun
sinyallerini vermektedir. Özgür Gündem Gazetesi İmralı heyeti üyesi İdris
Baluken’i haber kaynağı olarak kullanılmıştır. Ana olay sunumunda İdris
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Baluken’in Kadil’de KCK yetkilileri ile yaptığı görüşme ile ilgili
açıklamalarına yer verilmiştir. Haber mikro anlamda incelendiğinde haber
başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haber de ana vurgu ‘süreç’ kelimesine
yapılmıştır. Haber etken cümle yapısı ile kaleme alınmıştır. Gazete sözcük
seçiminde AKP’yi; ateşe AKP benzini ifadeleri ile anmıştır. AKP; savaş
arayışında kelimeleri ile sunulmuştur. Haber, haber retoriği açısından
değerlendirildiğinde, İdris Baluken’in doğrudan açıklamalarına yer
verildiği, AKP’nin olumsuzlaştırılarak sürecin tehlikede olduğu bilgisinin
okuyucuya aktarıldığı tespit edilmiştir. Haber ile birlikte İmralı
heyetinden İdris Baluken’in, Hatip Dicle’nin ve de Ceylan Bağrıyanık’ın
açıklama yaparken çekilmiş bir fotoğraflarına yer verilmiştir (Şekil 6.16.).
“Süreç tecrit altında” önermesinde açıklamada bulunularak metinde
küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Birinci önerme ile ikinci önerme
arasında, anlamsal ilişki vardır. Metin içerisinde ki ikinci önerme
öncekinin açıklamalarını içererek metne yerel tutarlılık kazandırmaktadır.
35. 27 Mayıs 2015, tarihinde KCK’nın yürütme komitesi üyesi Murat
Karayılan açıklama yaptı (Kürt Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]).
KCK: Korucuları artık hedef almayacağız açıklaması Sabah Gazetesi
tarafından haber yapılmamıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Ya barış,
ya savaş” (Ya Barış Ya Savaş, 2015: 1) başlığı ile yayınlamıştır. Sabah
Gazetesinin

habere

yer

vermemesi

söylemsel

farklılık

olarak

değerlendirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin haberi makro açıdan
incelendiğinde haber girişi ve fotoğraf kullanıldığı görülmüştür. Özgür
Gündem

Gazetesi

ardalanda

AKP’ye

karşı

bir

itibarsızlaştırma

yapmaktadır. Haberin içeriğinde HDP’ye seçimde oy kazandırabilecek bir
açıklama ile HDP ile PKK arasında bağlam ilişkisini kurmaktadır. PKK
Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan haber kaynağı olarak
kullanılmıştır. Ana olay sunumunda PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat
Karayılan’ın

yaklaşmakta

olan

seçimler

ile

ilgili

olarak

değerlendirmelerine yer verilmiştir. Haber mikro ölçekte incelendiğinde
haber başlığı kısa ve basit tutulmuştur. Haberin başlığında ‘Ya barış, ya
savaş’ sözcük öbeği kullanılmıştır. Gazete sözcük seçiminde genel seçimi;
savaş ya da barış seçimi olarak ifade etmiştir. Kürtler; Kürt halkı
kelimeleri

ile

anılmıştır.

).

Haber,

haber

retoriği

açısından
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değerlendirildiğinde, Murat Karayılan’ın doğrudan açıklamalarına yer
verildiği, okuyucunun HDP’ye oy vermeleri yönünde yönlendirildiği
tespit

edilmiştir.

açıklamaları

ile

Murat

Karayılan’ın

birlikte

kendisinin

HDP’yi
resmi

de

destekler
eklenerek

nitelikli
anlam

kuvvetlendirilmiştir (Şekil 6.17.). “Ya barış, ya savaş” Haber başlığında
belirtilen önerme ile haber girişinde belirtilen önerme birbiriyle zamansal
olarak bağlantılıdır. Her iki önerme arasında nedensel bağ bulunmaktadır.
Bu önermelerdeki iki ifade de aynı olaya atıfta bulunmaktadır. İki eylem
birbiriyle bağlantılıdır. Bu önermeler aynı zamanda kavramsal olarak da
ilişki içerisindedirler.
36. 31 Mayıs 2015 tarihinde Başbakan Davutoğlu açıklama yaptı (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Sabah Gazetesi haberi “KandilParalel Pazarlığı var” (Kandil Paralel Pazarlığı Var, 2015: 1) başlığı
altında kaleme almıştır. Özgür Gündem Gazetesi haberi “Kimin gözden
geçireceği belli olmaz” (Kimin Gözden Geçireceği Belli Olmaz, 2015:
11) başlığı altında yayınlamıştır. Her iki gazetenin haberleri makro açıdan
incelendiğinde söylemsel farklılıklar tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinde
Kandil’in Paralel yapı olarak bilinen yapı ile olan bağlam ilişkisi
vurgulanmaktadır. Haberin içeriğinde ardalanda Diyarbakır halkının
devletin yanında olduğu vurgusu öne çıkarılmıştır. Sabah Gazetesi,
yayınladığı bu haber ile bir kez daha hükümet yanlısı bir yayın politikası
izlediğini ortaya koyarak hükümet ile süreç arasında olumlu bağlam
ilişkisi kurmuştur. Özgür Gündem Gazetesi Başbakan Davutoğlu’nu
kendi iradesine sahip olmayan bir kişi olarak göstererek ardalanda
itibarsızlaştırılmaktadır. Haberin içeriğinde Hükümet ile Kürt tarafı
arasında ki bağlam ilişkisinin koptuğunu vurgulamaktadır. Ana olay
sunumunda Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarından yararlanılmıştır.
Haberler mikro anlamda incelendiğinde Sabah Gazetesi haber başlığını
uzun ve birleşik bir yapıda kurmuştur. Cümlenin öznesini ‘Kandil-Paralel’
kelimeleridir. Haber etken cümle yapısında kurulmuştur. Özgür Gündem
Gazetesi haber başlığı uzun ve bileşik cümleler ile kurmuştur. Haber de
ana vurgu ‘olmaz’ fiiline yapılmıştır. Sabah Gazetesi sözcük seçiminde
Feytullah Gülen ile ilgili metafor kullanılarak; paralel ifadesini
kullanmıştır. KCK ile ilgili kullanılan metaforda KCK; Kandil diye
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anılmıştır. HDP; Kürt ırkçısı olarak nitelendirilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi sözcük seçiminde Davutoğlu’nu; zikzak çizen diye ifade
etmiştir. Abdullah Öcalan ile ilgili metafor kullanılarak; İmralı tabiri
kullanılmıştır. Abdullah Öcalan; Kürt Halk Önderi olarak tanımlanmıştır.
Sabah Gazetesi haber retoriği açısından değerlendirildiğinde Başbakan’ın
açıklamaları doğrudan alıntı yapılarak kullanılmıştır. Başbakan güvenilir
kişi olarak sunulmuştur. Haberin içeriğinde zaman ve sayısal verilere yer
verilerek haberin taşıdığı etki güçlendirilmiştir. Haber de verilen bilgide
hükümetin politikaları olumlulaştırılmıştır. Başbakan Davutoğlu’nun ağır
sözlerle PKK-Kandil ve HDP tarafını eleştirdiği, bu haberde Kandil’in
Paralel

yapı

olarak

bilinen

yapı

ile

ittifak

halinde

çalıştığı

vurgulanmaktadır. Haberin içeriğinde öne çıkan bir diğer unsurun ise
‘çözüm sürecinin’ hükümet kanadı açısından 7 Haziran sonrasında ki
seçimlere kadar rafa kaldırıldığıdır. HDP kanadının Kandilden talimat
aldığını iddia eden Başbakan, 8 Hazirandan sonra çözüm süreci ile ilgili
kimi

muhatap

alacaklarına

karar

vereceklerini

söylemektedir.

Davuoğlu’nun bu açıklamaları Diyarbakır’da ki miting meydanında
yapmış olması manidardır. Bu haber ile ilgili kullanılan resimde binlerce
Diyarbakırlının

seçim

meydanını

Türk

Bayrakları

ile

donattığı

görülmektedir (Şekil 3.20.). Özgür Gündem Gazetesi haber retoriği
açısından değerlendirildiğinde, Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarının
örtük alıntı yapılarak aktarıldığı. Hükümet’e karşı alaycı bir dil
kullanılarak itibarsızlaştırıldığı, sayı kullanıldığı, okuyucunun HDP’ye
oy vermesi yönünde yönlendirildiği tespit edilmiştir. Özgür Gündem
Gazetesi tarafından Davutoğlu’nun açıklamaları eleştirilerek seçim
sonrasında kimin kimi muhatap alacağı konusu öne çıkarılmıştır.
Davutoğlu hükümetinin Dolmabahçe mutabakatını kabul etmesine
rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıkması ile sürecin askıya
alındığı iddia edilerek Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı’nın kontrolünde
olduğu algısı yaratılmıştır. Haber ile birlikte kullanılan resimlerin ilkinde
köylü bir vatandaşla yan yana oturan Davutoğlu görülmektedir (Şekil
6.18.).

“Kandil-Paralel

Pazarlığı

var”

önermesinde,

açıklamada

bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer verilmiştir. Başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel
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tutarlılık ilişkisi kurulmuştur. “Kimin gözden geçireceği belli olmaz”
önermede düşünsel imalar söz konusudur. Bu önermede siyasal imaya
vurgu yapılmaktadır. Haber girişinde belirtilen ikinci önermede birinci
önermede belirtilen siyasal ima ile ilişki kurulmuştur. İkinci önermede
başlığın ardından daha çok bilgi bulunmaktadır.
37. 1 Haziran 2015, tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan HDP’nin
barajı

geçmemesi

halinde

çözüm

sürecinin

devam

etmeyeceği

konusundaki spekülasyonlara yönelik açıklamalarda bulundu (Kürt
Meselesi Zaman Çizelgesi. [04.05.2015]). Başbakan Yardımcısı yalçın
Akdoğan’ın açıklaması ile ilgili gelişmeye Sabah Gazetesi ve Özgür
Gündem Gazetesinde yer verilmemiştir. Her iki gazete de habere yer
vermediğinden söylemsel farklılık incelemesi yapılamamıştır.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye Cumhuriyetinin yakın tarihinde derin izler barındıran Kürt sorunun,
demokratik açılımlarla, terörden arındırılmış bir çözüme kavuşturabilme gayreti;
2013 yılında İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan
arasında gerçekleşen görüşmelerle resmen hayat bulmuştur. Çözüm süreci olarak
adlandırılan bu dönemin başladığının ilk sinyalini 28 Aralık 2012 tarihinde,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu “Enine Boyuna” programında
kamuoyunun bilgisine getirmiştir. Bu çalışmada çözüm süreci ile ilgili olarak Sabah
Gazetesinin ve Özgür Gündem Gazetesinin süreçle ilgili yayınladığı haberler analiz
edilmiştir. Analizlerde Türkiye Hükümetini temsilen merkez basından Sabah
Gazetesi, Kürt tarafını temsilen Türkiye’de yayınlanan Özgür Gündem Gazetesi
incelenmiştir. Her iki gazetenin çözüm süreci ile ilgili duruşları, konuya nasıl
yaklaştıkları, haberlerin içeriklerine ne tür anlamlar yükledikleri satır aralarından
verdikleri mesajlar ile değerlendirilmiştir.
Her iki gazetenin çözüm süreci ile ilgili gündeme etki etmiş gelişmeleri ne ölçüde
haberlerine yansıttıklarının takibi yapılmıştır. Gazetelerin yayınladıkları haberler
makro ve mikro düzeyde söylem analizine tabi tutulmuştur. Analizlerde, gazetelerin
ideolojik duruşu söylemlerine nasıl iliştirdiklerine dair inceleme yapılmaya
çalışılmıştır. Haber söylemi hakkında gerçekleştirilen çalışmalar, haber metninde
hakim toplumsal anlamların nasıl kurulduğunu, nasıl bilgi üretildiğini ve bu bilginin
özne konumunu açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Haberi söylem olarak ele almak ve
çözümlemek, haberi hazırlandığı süreçlerden ve toplumsal yapı içinde oluşan
güç/iktidar ilişkilerinden koparmadan incelemek anlamına gelmektedir. Bağlama
ilişkin bir analiz olan söylem analizi, güç/iktidar ilişkilerinin söylem içinde nasıl
kurulduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı, haber metninde
kullanılan başlıklar, haber girişleri, fotoğraflar, ardalan-bağlam ilişkisi, ana olay
sunuş şekli, haber kaynakları, sentaks, sözcük seçimleri, haberin retoriği ve yerelküresel tutarlılık ilişkileri çözümlemeye tabi tutulmuştur. “Kürt sorununa farklı
perspektiflerle bakan gruplara hitap eden Sabah ile Özgür Gündem Gazetelerinin,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile PKK arasında yürütülen müzakere süreci ile ilgili
yayımladıkları haber metinleri, tarafların konumlarından bağımsız mıdır? Söz konusu
gazetelerin aynı sürece ilişkin yaptıkları haberlerde farklılıklar var mıdır? Soruları
sonuçlandırılmıştır.
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Türkiye Hükümeti ve PKK’nın arasında yürütülen müzakere sürecine ilişkin Sabah
ile Özgür Gündem Gazetelerinin yaptığı haberler, eleştirel söylem analizine tabi
tutularak, söz konusu gazetelerin, müzakere sürecindeki tarafların pozisyonlarını
söylemsel olarak yeniden ürettikleri, tespit edilmiştir. Bu çerçevede ayrıca şu alt
iddialar da cevaplandırılmıştır.
Alt iddia 1: Sabah Gazetesi konuyla ilgili yaptığı haberlerle, müzakere
sürecindeki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin siyasal pozisyonunu söylemsel olarak
yeniden üretmekte ve meşrulaştırma işlevi görmüştür.
Alt iddia 2: Özgür Gündem Gazetesi konuyla ilgili yaptığı haberlerde, müzakere
sürecindeki PKK’nın pozisyonunu söylemsel olarak yeniden üretmekte ve
meşrulaştırma işlevi görmüştür.
28 Aralık 2012 ile 7 Haziran 2015 tarihleri arasında Türkiye ve PKK arasında
yürütülen çözüm süreci açısından gündeme etki eden gelişmeler örnek olay olarak
seçilmiştir. Araştırmanın örneklemi ise yukarıda belirtilen tarih aralığı içerisinde
Sabah Gazetesi ve Özgür Gündem Gazetelerinin ayni gelişme ile ilgili yayınladıkları
gazete haberlerinden oluşmaktadır. Her iki gazetenin gündemle ilgili yayınladıkları
haberlerin birçok başlıkta ayni tarihte yayınlandığı tespit edilmiştir.
Türkiye ve PKK arasında yürütülen çözüm süreci müzakereleri, belirtilen zaman
aralığında; Sabah Gazetesinin ve Özgür Gündem Gazetesinin yayınladığı haberler
üzerinden, van Dijk’in geliştirdiği haberleri ele alan eleştirel söylem analizi
yöntemine göre incelenmiş olup müzakere sürecinin aşağıda gösterildiği şekilde
geçekleştiği tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi çözüm sürecinin hayata geçirildiği 2013 yılı içerisinde gündeme
etki eden 37 konudan 36’sını, 2014 yılı içerisinde gündeme etki eden 59 konudan 41
tanesini, 2015 yılı içerisinde gündeme etki eden 39 konudan 26 tanesini haber
başlıklarına taşımıştır. Sabah Gazetesi, çözüm süreci ile ilgili gündeme etki eden bazı
gelişmeleri haberlerine taşımamakla birlikte, çözüm süreci açısından süreçle alakalı
gündem dışı haberlere de yer verdiği tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi gündeme etki
eden bazı olayları haberlerine yansıtırken birden çok başlık kullanmayı tercih
etmiştir. Gazetenin bu süre içerisinde gündemine aldığı tüm bu haber başlıkları da
inceleme kapsamına alınmıştır. Özgür Gündem Gazetesi 2013 yılı içerisinde
gündeme etki eden 37 gelişmeden 36 tanesini, 2014 yılı içerisinde gündeme etki eden
59 konudan 43 tanesini, 2015 yılı içerisinde gündeme etki eden 39 konudan 20
tanesini haberlerine taşımıştır. Özgür Gündem Gazetesi de çözüm süreci ile ilgili
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gündeme etki eden bazı gelişmeleri haberlerine taşımamakla birlikte çözüm süreci
açısından süreçle alakalı gündem dışı haberlere de yer vermiştir. Özgür Gündem
Gazetesi de gündeme etki eden bazı olayları haberlerine yansıtırken birden çok başlık
kullanmayı tercih etmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin bu süre içerisinde gündemine
aldığı tüm bu haber başlıkları da inceleme kapsamına alınmıştır.
Çözüm sürecini ilgilendiren konuların gündeme alınması bakımından her iki
gazetenin haberlerinin 2013 ve 2014 yıllarında başa baş gittiği ancak 2015 yılında
Sabah Gazetesi lehine değiştiği görülmüştür. Özgür Gündem Gazetesi 2015 yılı
içerisinde çözüm süreci ile ilgili haberleri yayınlamada cimri davranmıştır. 2013 ve
2014 yılları arasında her iki gazetenin gündeme etki eden gelişmeleri yayınlamasında
haber sayısının fazla olmasından konuya ilginin yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır. İki farklı siyasi ve ideolojik görüşe sahip gruba hitap eden gazetelerin
süreci yakından takip ettiği anlaşılmaktadır. 2015 yılı içerisinde gündeme etki eden
gelişmelerin gazetelerin haber manşetlerine yansımasının azalmasında sürecin
içerisine sürüklendiği tıkanıkların etken olduğu düşünülmektedir. 2015 yılı içerisinde
yaklaşan seçimlerin ve de yeniden başlayan şiddet olaylarının da haberlere yansıyan
çözüm süreci ile ilişkili başlıkları etkilediği düşünülmektedir. 2013, 2014 ve 28
Şubat 2015’te ki Dolmabahçe Mutabakatı denilen döneme kadar yürütülen
müzakerelerde müzakere sürecinin yaşadığı tüm iniş ve çıkışlara rağmen bir sonuca
ulaştırılacağı şeklinde geliştiği tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi açısından çözüm süreci; PKK terörünün sona ereceği, anaların
artık evlatlarını toprağa gömmeyeceği, gençlerin kefen yerinde damatlık giyeceği,
göz yaşlarının son bulacağı bir netice ile sonlandırılacak bir dönem olarak
okunmuştur. Sürecin sonunda PKK’nın lav edilmesi beklentisi yüksektir. Kürt
sorununun ise demokratik açılımlar ile siyaseten sonlandırılabileceğine yönelik bir
yaklaşım vardır. Sabah Gazetesi sorunun siyaseten çözülebileceğine yönelik
beklentilerini süreç içerisinde yaşanan olumlu gelişmeleri manşetlerine yansıtarak
pekiştirmiştir. 21 Mart 2013 tarihine PKK’nın Türkiye topraklarının dışına çekilme
kararı alması ve tek taraflı olarak ateşkes ilan etmesi Sabah Gazetesi tarafından
sürecin başarıya ulaşacağı yönünde bir adım olarak değerlendirilmiştir. PKK’nın
Türkiye’den çekilmeye başlayacağını ilan ettiği 8 Mart 2013 tarihi, yine aynı ümit ve
beklenti doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu süre zarfında İmralı adasında bulunan
Abdullah Öcalan ile İmralı heyetlerinin görüşmeleri yaşanan olumlu havaya uygun
olarak Sabah Gazetesi tarafından haber yapılmıştır. Sabah Gazetesi sürecin tüm
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Türkiye tarafından benimsenmesi açısından önemli bir adım olan Akil İnsanlar
Heyeti adı altında kurulan inisiyatif ile ilgili gelişmelere de bu çerçevede geniş yer
ayırmıştır. Sabah Gazetesi yaşanan bu olumlu havayı daha fazla pekiştirmek ve
hükümetin izlediği politikayı kamuoyu nezdinde tüm Türkiye’nin sahiplenmesini
sağlamak için 2013 yılı içerisinde süreci olumlulaştıran birçok haberi gündeme etki
eden konuların içerisine sıkıştırarak yayınlamıştır. Özellikle şehit sayısının düştüğü,
dağa

çıkanların

pişmanlık

içerisinde

olduğu,

annelerin

artık

çocuklarını

gömmeyeceği günlerin geldiğinin mesajının verilmesi haberler arasında yer
bulmuştur. 2013 yılı içerisinde Kürt sorunun çözülmesine yönelik Hükümet
tarafından atılan adımlarında haberlere taşındığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi
açısından 2013 yılı içerisinde yaşanan çözüm sürecine yönelik haberlerin genel
olarak olumlulaştırılarak yayınlandığı görülmüştür. 2013 yılı içerisinde her iki taraf
arasında yaşanan en ciddi olay 29 Haziran 2013, tarihinde Diyarbakır’ın Lice İlçesi
Kayacık Köyü’nde Jandarma karakolunun yapımı süren ek inşaatını engellemek
isteyen grupla, güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmadır. Sabah Gazetesi bu
haberi gölgeleyerek sürece zarar vermeyecek şekilde yayınlamıştır. PKK’nın 9 Eylül
2013 tarihinde çekilmeyi durdurması çözüm süreci açısından yaşanan ilk kırılma
noktası olmuştur. Süreci PKK’nın tasfiyesi olarak okuyan Hükümet ve Sabah
Gazetesi açısından yaşanan bu gelişme itina ile yayınlanan haberlerle kamuoyu
korkutulmadan kaleme alınmıştır. PKK’nın çekilmeyi durdurmasına rağmen
ateşkesin devam ettiği, müzakerelerin sürdürüldüğü ve gelişmelerin hükümetin
kontrolünde olduğu yansıtılmıştır. Sabah Gazetesi 2013 yılı içerisinde yaşanan Gezi
Parkı olaylarını da çözüm sürecine yönelik bir girişim olarak haberlerine taşımıştır.
2013 yılının son günlerinde yaşanan 17 Aralık olayları Hükümetin dikkatini çözüm
süreci ile birlikte Paralel yapı olarak adlandırılan Feytullah Gülen hareketine
çevirmiştir. 2014 yılının ilk aylarında Feytullah Gülen kaynaklı operasyonların
çözüm sürecini de hedef aldığı vurgusu öne çıkartılmıştır. Sabah Gazetesi 2014
yılının genel gidişatında çözüm süreci ile ilgili haberlerine yansıttığı tartışmasız
olumlamayı yavaşlatmıştır. Hükümetin attığı adımların birçoğu haber manşetlerinde
yer bulmamıştır. Bu adımların Hükümetin tavizkar
açısından haberlere taşınmadığı düşünülmektedir.

görünmesini engellemek
12 Şubat 2014 tarihinde,

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin toplu açılış töreninde konuşan BDP Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘demokratik özerklik’ konusunu gündeme taşıması
ve bu gelişmenin ardından Halkların Demokratik Partisi’nin siyaset arenasına
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girmesi Sabah Gazetesinin söylemelerinde değişikliklere neden olmuştur. HDP’nin
‘Türkiyelileşme’ açılımı; siyaseten AKP’ye rakip olacağı vurgularını öne çıkarması,
tekrardan kutuplaşmanın yaşanmasında ilk adımlar olmuştur. Sabah Gazetesi bu
gelişmelerin ardından PKK’nın terörist yanını, Abdullah Öcalan’ın çocuk kaçıran bir
kişi olduğu mesajını, haberlerine taşımıştır. Diyarbakır anneleri olarak anılan bir
grubun PKK ve Abdullah Öcalan aleyhine başlattıkları eylemler Sabah Gazetesi’nin
haberlerinde geniş yer bularak Kürt tarafı olumsuzlaştırılmıştır. Yaşanan bu olumsuz
gelişmelere karşın 21 Mart 2014 Nevruzunda verilen mesaj ile çözüm sürecinin
devam ettirilmekte olduğu vurgusu da haberlerde yerini bulmuştur. 1 Eylül 2014
tarihinde kurulan 62. Hükümet ile Ahmet Davutoğlu Türkiye Cumhuriyetinin yeni
Başbakanı olmuştur. Ahmet Davutoğlu’nun çözüm sürecini hükümet programına
alması olumlu bir gelişme olarak Sabah Gazetesinde yansıtılmıştır. Çözüm süreci ile
ilgili taraflar arasında yaşanan bir diğer kırılma noktası ise Suriye’de yaşanan iç
savaş nedeni ile İŞİD terör örgütünün Suriyeli Kürtleri hedef alması nedeni ile
yaşanmıştır. Suriye de ki Kürtler ile tüm Kürtleri özdeşleştiren Abdullah Öcalan ve
HDP’nin girişimleri nedeni ile tüm Türkiye’yi saran protestolar yaşanmıştır. Yaşanan
bu protestoları ayaklanma provası olarak okuyan Hükümet’in aldığı tedbirler
sonucunda çok sayıda kişinin ölmesi süreci durma noktasına getirmiştir. Sabah
Gazetesi yaşanan gelişmelerin acı tablosunu haberlerinde gölgeleyerek okuyucusuna
sunmuştur. Bu olaylar nedeni ile Hükümetin kamuoyu nezdinde eksi puan almasının
önüne geçilmeye çalışılmıştır. 17 Kasım 2014, tarihinde 6-7 Ekim Olayları sebebiyle
askıya alınan görüşmeler tekrardan başlatılarak çözüm süreci ile ilgili çalışmaların
devam edeceği Sabah Gazetesinde yer bulmuştur. 2014 yılının son gerilimi ise 27
Aralık 2014, tarihinde Suriye’nin Kobani ve Irak’ın Şengal bölgesindeki
çatışmalarda öldürülen 4 YPG’linin cenazesinin Habur’dan Cizre’ye getirilmesi
üzerine yaşanmıştır. 2014 yılı içerisinde Sabah Gazetesi açısından öne çıkan bir diğer
unsur ise Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçle ilgili sessiz kalmayı
tercih etmesidir. 2015 yılının ilk aylarında Sabah Gazetesi’nin tutumu 2014 yılında
yaşanan gelişmelerle paralellik göstermiştir. Karşılıklı yakınlaşmaların olduğu
dönemler haberlere olumlama ile yansıtılırken Kürt tarafının müzakerelerde direnme
gösterdiği dönemlerde PKK’nın olumsuzlaştırıldığı hatta hükümet tarafından tehdit
edildiği tespit edilmiştir. Sabah Gazetesinde yayınlanan haberlerin 1 Mart 2015
itibarı ile söylemsel farklılıklar taşımaya başladığı görülmüştür. 1 Mart 2015
tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe Mutabakatından memnun
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olmadığını seslendirmesi sürecin gidişatında hükümet açısından dönüm noktası
olmuştur. 2015 yılının Mart ve Nisan aylarında yayınlanan Sabah Gazetesi
haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreç ile ilgili varılan
Dolmabahçe Mutabakatını açıkça reddetmesi sürece yeni bir boyut kazandırmıştır.
Bu sürede hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında görüş ayrılığı olduğu izlenimi
yaşanmıştır. Sabah Gazetesi yayınladığı haberlerle bu ayrışmayı perdelemeye çalışsa
da Cumhurbaşkanın Dolmabahçe Mutabakatının son maddesi olan Avrupa Özerklik
anlaşması ile Kürt tarafına özerkliğin verilebileceği vurgusunu öne çıkarması;
hükümetin de Cumhurbaşkanının çizgisine dönmesine ve varılan mutabakatı rafa
kaldırmasına neden olmuştur. Sabah Gazetesi yaşanan bu tavır değişikliğinin
ardından yaklaşan genel seçimleri de dikkate alarak PKK’yı olumsuzlaştırmak için
PKK kaynaklı şiddetin geri geldiğini, HDP’nin PKK çizgisinde hareket ettiğini öne
çıkartarak sürecin Hükümet tarafından seçim sonrasında tek taraflı olarak
yürütüleceğinin sinyallerini vermiştir.
İncelemeye tabi tutulan Sabah Gazetesinin tematik analiz sonuçlarına göre
başlıklarını merak duygusu uyandıracak şekilde, bilgiyi en genel hali ile yayınladığı
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi başlıklarda sık sık sansasyonel ve duygusal ifadeleri
kullandığı; ana olayı açıklayıcı başlıkları da kullanmayı tercih ettiği görülmüştür.
Sabah Gazetesinde kullanılan haber başlıklarının, PKK ateşkesi veya Türkiye
hükümetinin yaptığı açıklamalar ile sınırlanmadığı görülmektedir. Gazete müzakere
sürecinin farklı konularını da haber başlıklarına taşıyarak, konuyu yakından takip
etmiştir. Gazete okuyucusuna, süreci değişik ve farklı boyutlarda yansıtmaktadır.
Ancak haber başlıkları dikkatlice incelendiğinde Sabah Gazetesi’nin haberlerinde
hükümet veya hükümete yakın organların sürece ilişkin olumlu adımlarının daha net
bir şekilde öne çıkarıldığı tespit edilmiştir. Türkiye ile PKK arasında yürütülen
müzakere sürecine yönelik yapılan haber başlıklarında, aktörlerin ‘Türkiye
Hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, Akil İnsanlar Heyeti, PKK/KCK, Kandil,
Abdullah Öcalan, BDP, İmralı Heyeti, HDP, Muhalefet Partileri’ olduğu
görülmektedir. Konu ile ilgili aktör sayısının fazla olması müzakere sürecinin
karmaşık ve zor olacağını düşündürse de aktörler temelde iki grupta yer almaktadır.
Müzakere sürecinin iki ana aktörü Türkiye hükümeti ve PKK’yı temsilen Abdullah
Öcalan iken, diğer aktörler yürütülen müzakerelere destek veren veya karşı çıkanlar
olarak sürece iki ana aktörün çevresinde müdahil olmaktadırlar. Bu aktörlerden
PKK/KCK halen daha Türkiye Cumhuriyeti ile aktif olarak silahlı mücadeleyi
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sürdüren tarafı, Abdullah Öcalan ise süreçte sürüp giden çatışma ortamını
sonlandırmak için çaba sarf eden tutuklu PKK liderliğini temsil etmektedir. BDP ve
HDP heyeti ise bu sürece katkı koyan Kürt siyaseti olarak rol almaktadır. CHP
sürece temkinli yaklaşan bir parti olarak görülmekle birlikte ulusalcı kanadın baskısı
ile yapıcı bir taraf olmaktan uzaktır. MHP ise süreci tam anlamı ile reddeden bir
tutum sergileyerek çözüm sürecini ihanet süreci olarak okumaktadır. Türk solu ve
aydınları ise sürece destek veren aktörler olarak görülmektedir. Akil İnsanlar Heyeti
ise her ne kadar hükümet eli ile oluşturulan bir grup olsalar da sürece olumlu bir
ivme katma yönünde hareket eden sivil toplum rolü içerisinde hareket etmektedir.
Gazetenin haber başlıklarında PKK’dan bahsederken çözüm süreci müzakereleri
esnasında yaşanan değişkenliklere paralel olarak yerine göre ‘PKK’ ifadesini
kullandığı, yerine göre ise ‘PKK Terör Örgütü’ ifadesinin kullanıldığı görülmektedir.
Süreç içerisinde tıkanmalara sebebiyet veren çatışma veyahut toplumsal olayların
yaşandığı anlarda, gazetenin PKK’ya hitaben ‘Kan-dili, Kürdistan Kavgası, infaz,
siyaset yasaklı, terör örgütü, PKK şer ittifakı, karanlık el, teröristler, vb.’ ifadelerini
kullanarak,

PKK’yı haber başlığında olumsuzlaştırdığı görülmektedir. Gazete

kullandığı bu ifadeler ile PKK’nın şiddet yanını sık sık haber başlıklarında ön plana
çıkarmaktadır.

Sabah

Gazetesi,

müzakere

sürecinde

PKK’yı

sadece

olumsuzlaştırmakla kalmamaktadır. Hükümet yanlısı aktörlerin, PKK’ya yaptığı
çağrıları sürekli haber başlıklarına taşımak suretiyle PKK’yı Kürt halkı üzerinde ki
etkisini kaybetmiş güçsüz taraf olarak sunmaktadır. Gazete PKK kanadından gelen
açıklamalara karşı temkinli bir tutum almaktadır.

Buna karşı Sabah Gazetesi

Hükümet kanadından gelen açıklamalara, olumlu mesajlar yükleyerek haber
başlıklarına bu yaklaşımı yansıtmaktadır. Sürecin başlangıcında Başbakan olan
Recep Tayyip Erdoğan’ı süreçle ilgili yaşanan olumlu gelişmelerde sürecin mimarı,
çözümün anahtarı, demokrasinin savunucusu olarak lanse ederek yaşanan olumlu
atmosferden ortaya çıkan siyasal başarının sahibi noktasına taşınmıştır. Süreç
içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamına yükselen Recep Tayyip Erdoğan’ın,
Başbakanken yüklendiği misyonu belli ölçekte sürdürdüğü görülse de yürütülen
müzakerelerde ana muhatabın hükümet olduğu görülmüştür. Buna rağmen
Cumhurbaşkanın dönemsel çıkışlarının süreci etkilediği ve de dönüştürdüğü tespit
edilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’nun
da sürece koyduğu katkılar Sabah Gazetesi tarafından haber başlıklarına taşınarak,
Davutoğlu’nun parti başkanlığını sürdürdüğü AKP lehine sunulmuştur.
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Sabah Gazetesi tarafından kullanılan haber girişlerinin genel itibarı ile başlıklar
ile uyumlu bir çerçevede kullanıldığı görülmüştür. Haber girişleri ile haber metninde
konu hakkında daha fazla bilgi sunulduğu tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi çözüm
süreci ile ilgili olarak yayınladığı haberlerin bir kısmını, gündemdeki başka olaylar
ile de ilişkilendirerek çok boyutlu bir sunum yapmıştır. Mısırda yaşanan askeri darbe,
gezi olayları, Feytullah Gülene atfedilen ve Paralel devlet yaklaşımı olarak gelişen
süreç, çözüm süreci çerçevesinde yer alan gelişmeler arasında yer bulmuştur. Çözüm
sürecinin ilerlemesi konusunu yoğunluklu olarak PKK’nın silah bırakarak Türkiye
topraklarının

dışına

çekilmesine

endeksleyen

Hükümetin

ileri

adımların

atılamamasında PKK’nın bu işlevi yerine getirmemiş olmasını gerekçe göstermiştir.
Çözüm süreci çalışmaları boyunca sürece etki eden Suriye’de ki olaylar da haber
girişlerinde yer bulmuştur. Hükümetin Suriye politikasının çözüm sürecinin diğer
tarafı olan PKK tarafından da takip edildiği anlaşılmaktadır. Özellikle Kobani’de
yaşanan gelişmelerin Türkiye’de ki yansımaları ve ardından İç Güvenlik Paketinin
gündeme gelmesi süreci duraklatmıştır. Bu durakalma dönemlerinde, Hükümetin
PKK’ya yönelik sert açıklamalarda bulunduğu haber girişlerine yansımıştır.
Hükümet ile HDP arasında 28 Şubat 2015’de Dolmabahçe’de varılan Dolmabahçe
Mutabakatı, ilk heyecanla Sabah Gazetesi tarafından olumlulaştırılarak yansıtılsa da,
Hükümet tarafından sürecin mimarı olarak görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
tepkisi ile ikinci plana itilmiştir. Sabah Gazetesi tarafından haber girişlerinde öne
çıkarılan en önemli unsurun sürecin ilerlemesinden çok Türkiye’de yaşayan Kürt
kökenlilerin haklarının savunucusu ve kollayıcısının AKP iktidarı olduğu görüşüdür.
Bu bakış açısı ile hareket edildiğinden, PKK/HDP tarafının açıklamaları Hükümetin
çıkar ve menfaatlerine uygun olduğu ölçüde yansıtılmıştır. PKK’nın Hükümeti
eleştirdiği

veyahut

gündem

ile

ilgili

yaptığı

değerlendirmelere

hükümet

politikalarının haricinde ise yer verilmemiştir.
Sabah Gazetesinin incelenen haberlerine bakıldığında, çözüm süreci ile ilgili
gelişmelerle alakalı haberlerin gazete tarafından verilmeye çalışıldığı görülmüştür.
Çözüm süreci açısından Hükümet kaynaklı yayınlanan haberlerde geçmiş bilgilere
atıfta bulunularak hükümet lehine olumlamanın yapıldığı tespit edilmiştir. Sürecin
karşılıklı olarak tıkandığı dönmelerde Kürt tarafı ile ilgili olarak PKK’nın terör
geçmişinin ardalan bilgisinin haberlere yansıtılarak Kürt tarafının olumsuzlaştırıldığı
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi haberlerdeki ardalana ait bilgileri sunarken eksikliğe
yer vermemeye çalıştığı görülmüştür. Gazetenin haberleri Türk toplumunun konuyu
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bildiği kabulü ile haber yapmasından dolayı bazı hallerde eksik bilgi sunduğu ya da
hiç bilgi vermediği görülmüştür. Sabah Gazetesi’nin Hükümet kaynaklı haberleri
yayınlarken haberlerinde, haber kaynaklarını toplumdaki güç/iktidar sahibi kişi ve
kurumlardan seçtiği tespit edilmiştir. Bu durum egemen söylemlerin yeniden
üretildiğini

ve

birincil

tamamlayıcıların

söylemlerinin

ikincil

tanımlayıcı

konumundaki gazete tarafından yayıldığına işaret etmektedir. Sabah Gazetesi kaynak
olarak Van Dijk’ın ‘kültürel seçkinler’ olarak tanımladığı, ilk tanımlayıcılara bu tip
haberlerinde bağlı kaldığı ve bu sebepten gazete söylemlerinin kullandıkları
kaynakların söylemleri çevresinde şekillendiği tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi Kürt
tarafı kaynaklı vermiş olduğu haberlerde daha az güvenilir kaynak kullandığı tespit
edilmiştir. Gazetenin kullandığı kaynakların genelde teyidi mümkün olmayan van
Dijk’ın ‘kültürel seçkinler’ tanımlamasına uymayan kaynaklar olduğu görülmüştür.
Sabah Gazetesi çözüm sürecinde yaşanan olumlu gelişmeler ile ilgili olarak sürecin
Hükümet’in gayret ve çalışmaları neticesinde ilerlediği algısını pekiştirmek açısından
süreç ve Hükümet icraatları arasında bağlam ilişkisi kurmuştur. Sabah Gazetesi Kürt
tarafına ait kaynaklara dayandırdığı haberlerde sürecin olumlu ivmede ilerlediği
durumlarda haberlerini Hükümet lehine bağlam ilişkisi kurarak yayınlamayı tercih
etmiştir. Kürt tarafının kamuoyu nezdinde tek başına olumlama almasının önüne
geçilmiştir. Sabah Gazetesinin bu yayın politikasını söylemlerde ideolojik olarak
kurmasına rağmen özellikle Abdullah Öcalan’ın süreçteki rolü açısından bağlam
ilişkilerini haberlerine yansıtmak zorunda kaldığı tespit edilmiştir. Çözüm sürecinin
tıkandığı dönemlerde Kürt tarafının terör ve şiddet içeren bir yapı olduğuna dair
bağlam ilişkilerin örnek olaylarla haberlere yansıtıldığı, PKK’nın terörist kimliği
üzerine haberlerin yeniden üretilerek kamuoyuna sunulduğu, bu olumsuz tutumun
siyaset alanında yer alan BDP/HDP’ye yansıtılarak; BDP/HDP’nin de çözüme karşı,
terör destekçisi olduklarına yönelik bağlamsal ilişkilerin kurulduğu tespit edilmiştir.
Çözüm süreci ile ilgili olarak öne çıkan haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’la

alakalı

olarak

Sabah

Gazetesinin

bağlam

ilişkisi

kurduğu,

Cumhurbaşkanını sürecin mimarı olarak nitelendirerek, çözüm sürecinde olmazsa
olmaz kişi olarak sunduğu tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesin haberlerinde fotoğraflara yer verdiği görülmektedir. Sabah
Gazetesin kullandığı fotoğrafların gündemdeki haber ile ilişkili olarak seçildiği,
haberin içeriğine uygun resimlerin yayınlandığı tespit edilmiştir. Hükümet
yetkililerinin açıklamalarının yansıtıldığı haberlerde açıklamayı yapan kişinin ana
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olay ile ilgili güncel resmine yer verildiği büyük ölçekte arşiv resimlerini
kullanmaktan kaçınıldığı tespit edilmiştir. PKK kanadının açıklamaları ile ilgili
yayınlanan resimlerde de güncel resimlerin tercih edildiği görülmüştür. Çözüm
sürecinde yakınlaşmaların olduğu dönemlerde yayınlanan KCK’ya ait resimlerde
PKK mensuplarının silahsız resimleri tercih edilerek haberin içeriğine uygun bir
yaklaşım takınılmıştır. Sürecin tıkandığı dönemlerde ve PKK’nın terör örgütü olduğu
vurgusunun yükseltildiği haberlerde ise PKK mensuplarının silahlı resimlerinin
tercih edildiği görülmüştür. Özellikle Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına
katılanların resmedildiği karelerde öne çıkan PKK’yı çağrıştırmak için kullanılan
sarı, kırmızı ve yeşil renkleri ile süslenmiş meydanlar ve de katılımcı kıyafetleri
yöresel renk ifadesi ile örtülmeye çalışılmıştır. Kürt tarafının açıklamaları ile ilgili
haberlerde PKK/KCK ve Abdullah Öcalan’ın resimlerine de yer verilse de bu
resimler sınırlı sayıda kullanılmıştır. Kürt tarafının açıklamaları genel itibarı ile yasal
alanda siyaset yapan BDP/HDP’lilerin seçildiği resim kareleri ile birlikte
yayınlanmıştır. Sabah Gazetesi PKK’nın fail olarak gösterildiği şiddet olaylarında
mağdur ve mağdur yakınlarının çok sayıda resmini kullanarak PKK yüzünden
yaşanan trajedinin vurgusunu artırma gayreti içerisinde olmuştur. PKK lehine
propaganda sayılabilecek olaylar ile ilgili kullandığı resimleri uzak bir objektiften
çekilmiş resimler arasından seçerek resmin habere katacağı vurgunun önüne
geçmeye çalışmıştır. Sabah Gazetesinde öne çıkan resimler arasında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleri özel bir yer tutmaktadır. Cumhurbaşkanının
resimleri Sabah Gazetesi tarafından itina ile seçilerek kullanılmaktadır. Haberin
içeriğinde verilen açıklamaya uygun olarak sevecen, kızgın, kucaklayıcı, güçlü
yansımaları olan resimler yayınlanarak Cumhurbaşkanı kamuoyu nezdinde
olumlulaştırılmaktadır. Sabah Gazetesi çözüm süreci ile ilişkilendirerek yayınladığı
haberlerde de haberi destekleyen içerikte fotoğraflar kullandığı tespit edilmiştir.
Sabah Gazetesi yayınladığı fotoğrafların genelinde haber konusu aktörlerin gazetenin
bakış açısına en uygun fotoğrafını seçerek yayınlaması okuyucuyu kendi bakış
açısına yönlendirme çabası içinde olduğu sonucunu çağrıştırmaktadır. Fotoğrafların
altında ana olaya ilişkin açıklamalara da yer vererek Sabah Gazetesinin fotoğraf ile
haber metni arasında ilişki kurduğu görülmüştür. Sabah Gazetesinin haber
fotoğrafları incelendiğinde, fotoğrafların başlıklar ve haber girişleri ile her zaman
uyumlu karelerden seçildiği tespit edilmiştir. Başlık ve haber girişleri ile uyumlu
seçilen fotoğrafların haber metnini bütünlediği görülmüştür. Sabah Gazetesin
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kullandığı fotoğrafların gazetenin ideolojik bakış açısını yansıtan fotoğraflar
oldukları tespit edilmiştir. Fotoğrafların altında yer alan alt yazıların gösterilen
kareleri açıklar ve haberin ana olayını tamamlar nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.
Sabah Gazetesin ana olay sunumunda temel olarak çözüm süreci ile ilgili
gelişmelere yer verdiği görülmüştür. Hükümet ile PKK arasında yürütülen müzakere
sürecini haber metinlerinde bir birlerini izleyen olaylar çerçevesinde ele aldığı tespit
edilmiştir. Sabah Gazetesin ana olay sunumunda haberleri ağırlıklı olarak güncel
konulardan seçtiği ancak konunun bütünlüğüne uygun olarak geçmiş tecrübelere de
atıfta bulunduğu tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi’nin ana olay sunumlarını çözüm
süreci ile ilişkili olarak çeşitli gelişmeler doğrultusunda ele almıştır. Çözüm
sürecinde Hükümetin yaklaşımı, sürecin ilerletilmesi Hükümet tarafından alınan
inisiyatif ana olay sunumunda yayınlanan çerçevelerden bir tanesidir. Sabah Gazetesi
haberlerine PKK/KCK kaynaklı Kürt tarafının süreç ile ilgili yaklaşımlarını da ana
olay olarak eklemiştir. Kürt tarafının kaynaklarına dayanan bu ana olay sunumlarının
gazete tarafından hükümet politikalarına uyumluluğu dikkate alınarak yayınlandığı
tespit edilmiştir. Gazetenin ana olay sunumunda taraflar arasında gerilimin yaşandığı
dönemlerde, PKK’nın şiddet içeren güvenilmez tarafını haberlerine taşıdığı, geçmiş
acı tecrübelerin ana olay sunumuna eklenerek PKK’yı olumsuzlaştırdığı görülmüştür.
Sabah Gazetesi ana olay sunumlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel
bir yer ayırarak çözüm sürecinin mimarı algısını pekiştirdiği, sürecin gidişatının
Cumhurbaşkanın inisiyatifi ile şekillendirildiğini belirtmiştir. Sabah Gazetesi haber
metinlerini sunarken AKP hükümetini olumlulaştırırken PKK ve Kürt tarafı
açısından temkinli bir tutum izlemiştir. Çözüm sürecinin olumlu yakınlaşmalar ile
geliştiği dönemlerde PKK ve Kürt tarafı açık bir şekilde olumsuzlaştırılmadan haber
metinlerinde konu edilmiştir. Sürecin tıkandığı dönmelerde ise Kürt tarafı
olumsuzlaştırılarak metinler içerisinde PKK’nın terörist kimliği öne çıkartılmıştır.
Sabah

Gazetesinin

metinlerinde

muhalefet

partisi

CHP

ve

MHP’de

olumsuzlaştırılmıştır. Sabah Gazetesi, hükümetin müzakereler ile ilişkili, meclisten
geçirdiği yasal düzenlemelere de ana olay sunumlarında yer verdiği görülmüştür.
PKK’nın ateşkes ilanı ve silah bırakma açıklamaları Sabah Gazetesin ana olay
sunumlarında yer bulmuştur. Sabah Gazetesinin sürecin kamuoyu nezdinde
desteklenmesi açısından haberlerinin metinlerine süreç ile ilgili olumlu gelişmeleri
de yansıttığı bu haberlere konu olan ana olay sunumlarında hükümeti
olumlulaştırdığı tespit edilmiştir. Müzakere sürecinin 1 Mart 2015 tarihinden sonra
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şekil değiştirerek başarısızlığa doğru bir ivme almasının ardından Sabah Gazetesinin
yayınladığı haber metinlerinde ana olay olarak Hükümetin tek taraflı olarak çözüm
sürecini devam ettirmede kararlı olduğu, Kürtlerin de Türkiye’de ki tek hamisinin
AKP iktidarı olduğu vurgusunu öne çıkardığı görülmüştür. Sabah Gazetesi özellikle
1 Mart 2015 tarihinden sonra müzakerelerin olumsuzluğa doğru sürüklenmesinin
sorumluluğunu

PKK

ve

HDP

tarafına

yıkarak

sürecin

çözümle

sonuçlanamamasından dolayı HDP’yi olumsuzlaştırdığı görülmektedir.
Gazetesinin Türkiye ile PKK arasında yürütülen çözüm süreci müzakereleri ile
ilgili verdiği haberlerde haber kaynağını göstermeye önem verdiği tespit edilmiştir.
Özellikle alıntılama yaptığı kaynakların tüm sosyal statüsünü ortaya koyacak şekilde
kaynak gösterimi yaptığı tespit edilmiştir. Haber kaynağı olarak manşete taşıdığı ve
de çözüm sürecinde önemli bir aşama olarak lanse ettiği haberlerde hükümet veya
hükümet görevlisi kişilerin açıklamalarını kullandığı tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi
PKK tarafından veyahut PKK ile ilişkili olarak hareket eden grupların da
açıklamalarına yer vermiştir. Ancak PKK tarafının sürece yönelik katkılarını ortaya
koyan bu haberler manşete taşınmamıştır. PKK tarafının haberleri sayfa 22-27
arasında, küçük bilgi notları ve konunun önemini ortaya koymaktan uzak dikkati
çekmekten uzak resimlerle yayınlanmıştır. Sabah Gazetesi haberlerinde en çok
hükümeti kaynak olarak gösterdiği, alıntılamalarının büyük çoğunluğunu hükümet
kaynaklarından yaptığı; hükümet dışı kaynak kullanımlarında ise genellikle teyidi
mümkün olmayan kaynakları kullandığı görülmüştür. Kullandığı bu tarz kaynakların
tümünün hükümeti olumlama işlevi gördüğü tespit edilmiştir. Gazetenin PKK ile
ilgili bilgi sunarken ‘PKK, KCK, HDP, KCK Yürütme Konseyi, PKK Genel Kururlu
Kararları’ gibi güvenilirliği düşük ve teyidi zor olan kaynakları kullandığı ve PKK’yı
gösterdiği bu kaynaklar ile olumsuzlayarak hükümeti olumlulaştırdığı görülmüştür.
Sabah’ın haber sunarken izlediği bu politika ile hükümet yanlısı olduğu ve müzakere
sürecini haber metinlerine taşırken hükümetin bakış açısıyla haber yaptığı
değerlendirilmektedir.
Sabah Gazetesinin haberleri mikro ölçekte de değerlendirilmiştir. Gazete sentaks
açısından incelendiğinde, Türkiye ile PKK arasında yürütülen müzakere süreci ile
ilgili yayınlanan haber başlıklarında gazete kısa, basit ve etken cümle yapıları ile
birleşik ve etken cümle yapılarını tercih etmiştir. Gazete haber başlıklarını bununla
sınırlı tutmayarak başlıkların bir kısmını, kısa, basit ve edilgen cümle yapıları ile
birlikte, birleşik ve edilgen cümle yapılarını da kullanarak yayınlamıştır. Etken
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cümle yapısı cümlenin öznesini inisiyatifi elinde bulunduran, güç/iktidar sahibi olan
taraf olarak ön plana çıkarmıştır. Sabah Gazetesinin haber başlıkları etken cümle
yapıları ile beraber incelendiğinde ana aktörün haberin ana olayını başlatan olduğu
ve haber metninin ana aktörün başlattığı olay çevresinde örüldüğü görülmektedir.
Sabah Gazetesinin vermiş olduğu haber metinlerinde edilgen cümle yapısını da
kullandığı tespit edilmiştir. Edilgen yapıyı cümlenin öznesini olumsuzlamak için
tercih eden gazetenin, haber metinlerinde kullandığı etken yapı ile cümlenin öznesini
vurgulayarak ön plana çıkarttığı görülmektedir.
Sabah

Gazetesi

haber

metinlerinde

kullandığı

sözcüklerde,

PKK’dan

bahsederken sıklıkla sadece PKK ifadesini kullandığı ancak gelişmeler ile uyumlu
şekilde PKK kelimesini sıfatlandırdığı da tespit edilmiştir. ‘PKK terör örgütü,
terörist, PKK şer İttifakı, PKK’lı teröristler v.s’. Gazete, PKK hakkında bilgi
verirken kullandığı ifadelerde sıklıkla Abdullah Öcalan’dan ve Kandil’den de
bahsetmektedir. Haberlerin içeriğinde metafor kullanılarak Abdullah Öcalan ‘İmralı’
olarak anılmıştır. KCK/PKK ise metafor kullanılarak ‘Kandil’ olarak ifade edilmiştir.
Abdullah Öcalan’dan sürecin ılımlı aşamalarında ‘PKK Lideri’ diye de bahsedildiği
tespit edilmiştir. Sabah Gazetesi bölge halkını; Güneydoğu Anadolu bölge halkı ve
Kürt kökenli vatandaşlar terimleri ile sıkça ifade etmektedir. Ancak bu terimleri PKK
ile ilişkilendirmemeye çalıştığı da görülmüştür. PKK’nın ayrılıkçı kimliğinin, Sabah
Gazetesi tarafından sıkça kullanılmadığı, süreç içerisinde yaşanan gelişmelere göre
hükümet politikalarının dışında yaşanan bir eylemin ortaya çıkması halinde Sabah
Gazetesi tarafından PKK’nın ayrılıkçı ve terörist kimliğinin öne çıkartıldığı tespit
edilmiştir. Gazete PKK’nın ayrılıkçı kimliğini ve Siyasal Kürt Partilerinin ayrılıkçı
görüşlerini aşağıda gösterildiği şekilde kullanmayı tercih etmiştir. ‘HDP Kongresi ve
Barikat siyaseti, Kürdistan Kavgası, Astsubay yaralı, 1 terörist öldü, Genelkurmay,
Licey’i saat saat anlattı, PKK çözüm sürecini baltalamak istiyor, İzinsiz Kürtçe okula
mühür, Paralel-PKK şer İttifakı, Öcalan çözümü Kobani’ye şartladı, Sınırlarda büyük
oyun, Terör örgütü yarım ton amonyum nitrat çaldı, Kör nokta suikastı, Karanlık ele
dikkat, Kandil’in tavrı sürece aykırı, HDP için oy isteyip Askere saldırdılar, Gizli
gündemleri kantonlar üretmek”. Gazete PKK’nın, solcu, ayrılıkçı ve aynı zamanda
Kürt milliyetçisi kimliklerini de yapılan tanımlamalarda vurgulandığı görülmektedir.
Çözüm sürecinde, PKK ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yürütülen görüşmelerin
ana gündem maddesini, PKK’nın silahlı mücadeleye son vererek silahlı grupların
Türkiye toprakları dışına çekilmesi üzerinde odaklanmıştır. Bu girişimi Türkiye de
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terörü sonlandırmak için atılacak öncelikli adım olarak değerlendiren AKP Hükümeti
bu hareketin ardından, Türkiye’de yaşayan Kürt kökenli vatandaşların hayat
standartlarını demokratik iyileştirmeler ile yükseltme hedefi güttüğü anlaşılmaktadır.
Sabah Gazetesin haberlerinde kullandığı kelime ve terimlerde bu hakların anayasal
değişiklikler ile neticeye ulaştırılacağından anlaşılmaktadır. 23 Şubat 2013 tarihli
Sabah Gazetesinin haberinde ‘Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’nın silah
bırakıp ateşkes yapması gerektiğini öne çıkardığı haber yayınlanmıştır’. Başbakan
tarafından müzakerelerin ilerletilmesi ile ilgili olarak ön koşul olarak görülen
silahların bırakılması ile ilgili ilk çağrı bu haberde duyurulmuştur. 22 Mart 2013
tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanan haberde, Abdullah Öcalan’ın 21 Mart 2013
tarihli Nevruz açıklamasına yer verilerek PKK’nın silahları ile birlikte Türkiye dışına
çekilmesinin çağrısı yapılmıştır. Abdullah Öcalan’ın çağrısı, PKK’nın Kandil’de
bulunan yöneticileri tarafından olumlu karşılanmıştır. 26 Nisan 2013 tarihinde
yayınlan haberde de görüleceği üzere, PKK 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren
Türkiye’den çekileceğini açıklamıştır. PKK’nın çözüm sürecinin başarıya ulaşması
için silahların susmasına verdiği olumlu yanıt, geri çekilme açısından uzun
sürmemiştir. Hükümet açısından ise sürecin ilerleyebilmesi açısından bir takım
adımların atıldığı tespit edilmiştir. PKK-KCK mensuplarının serbest kalmasına
yardımcı olabilecek dördüncü yargı paketi ile ilgili adım 12 Nisan 2013 tarihli Sabah
Gazetesinde yayınlanmıştır. Gazete bu haberi birinci sayfadan vermekle birlikte
haberin sunumunda dikkatli davranmıştır. Türkiye kamuoyunda PKK’lıların serbest
bırakılıyor algısının yaratılmaması için sözcük seçinde vurgular dikkatli seçilerek
haber detaylandırılmadan sunulmuştur.
Sabah Gazetesinin haberlerinde, kamuoyunu sürece hazırlamak açısından da
haberle yer verildiği gözlemlenmiştir. ‘Biz Kardeşiz’ başlıklı haberde kullanılan
sözcükler,

17 Kasım 2013 tarihinde yayınlanarak birlik beraberlik mesajları

verilmiştir. 22 Mart 2014 tarihinde ‘çözüme devam Nevruzu’ başlığı altında
yayınlanan haberde sürecin devam ettirildiği vurgusu öne çıkartılmıştır. Çözüm
süreci ile ilgili hükümetin beklentilerinin tıkandığı noktalarda ise PKK aleyhine
haberler

öne

çıkartılarak

PKK’nın

olumsuzlaştırıldığı

tespit

edilmiştir.

‘Çocuklarımızı geri ver Apo’ (Çocuklarımızı Geri Ver Apo, 2014: 22), ‘PKK çözüm
sürecini baltalamak istiyor, 4 ayda 94 saldırı, 19 adam kaçırma, 3 şehit’ (PKK
Çözüm Sürecini Baltalamak İstiyor, 4 Ayda 94 Saldırı, 19 Adam Kaçırma, 3 Şehit,
2014: 1), ‘Paralel- PKK şer İttifakı” (Paralel PKK Şer İttifakı, 2014: 1), “Öcalan
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Çözümü Kobani’ye şartladı” (Öcalan Çözümü Kobani’ye Şartladı, 2014: 22), “HDP
için oy isteyip Askere saldırdılar” (HDP İçin Oy İsteyip Askere Saldırdılar, 2015: 1)
v.s. gibi başlıklar bu tarz haberlere örnektir.
Sabah Gazetesi, kullandığı sözcükler ile PKK’nın çözüm sürecinden tam olarak
ne anladığını haberlerine yansıtmamıştır. Ancak 28 Şubat 2015’te ilan edilen
Dolmabahçe Mutabakatında çözüm sürecinin nihai noktasının Avrupa Özerklik
anlaşması olduğu anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi ile Hükümet
tarafından bu mutabakatın askıya alındığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Dolmabahçe mutabakatına koyduğu tepkiler “Çağrılar güzel şimdi sıra
uygulamada” (Çağrılar Güzel Şimdi Sıra Uygulamada, 2015: 1), “Kandil’in tavrı
sürece aykırı” (Kandil’in Tavrı Sürece Aykırı, 2015: 1) başlıklı haberlerde
görülmektedir. Sürecin ilerlemesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ile hükümet
arasında görüş ayrılığı olduğu izlenimin oluşması üzerine gazete tarafından bu
algının

giderilmeye

çalışıldığı

kullanılan

sözcüklerde

gözlemlenmiştir.

“Cumhurbaşkanı’nı daha fazla bilgilendirmeliyiz” (Cumhurbaşkanı’nı Daha Fazla
Bilgilendirmeliyiz, 2015: 1), “Akdoğan: Erdoğan sürecin orkesta şefi” (Akdoğan,
Erdoğan Sürecin Orkestra Şefi, 2015: 28) gibi haber başlıkları bu doğrultuda
kullanılmıştır. Sabah Gazetesi PKK ve HDP’nin görüşlerine haberlerinde yer
vermese de, 23 Nisan 2015 tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın
HDP’nin seçim bildirgesini değerlendirdiği bir habere yer vermiştir. Bu haberden
anlaşılacağı üzere HDP’nin Kürt kökenli vatandaşların yaşadığı yerlerde ÖzYönetim veyahut Özerklik kurmayı hedefleyen bir anlayış içerisinde süreci okuduğu
anlaşılmaktadır. Süreç içerisinde çözüm sürecinin kırılma noktalarından biride
“HDP 27 vekille Meclis’te” (HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20) başlıklı haberinin
ardından geliştiği tespit edilmiştir. Kürt siyasal hareketinin evrim geçirerek
Türkiyelileşme algısı ile sahneye çıkması ve kendisini AKP iktidarının alternatifi
olarak lanse etmesi, sürecin ilerleyişinin sürüncemede kalmasında etkili olmuştur.
Sürece yansıyan bir diğer olumsuz gelişme ise Suriye de meydana gelen iç savaş
nedeniyle yaşanan gelişmeler olmuştur. Sabah Gazetesi özellikle Kobani’de gelişen
olayları haberlerine taşımada seçici davranmıştır. Kobani de ki olaylar nedeni ile 6-7
Ekim tarihlerinde yaşanan toplumsal olaylara ancak “Kobani provokasyonuna üç
kurban” (Kobani Provokasyonuna Üç Kurban, 2014:18), “Dikkat Gizli eller devrede”
(Dikkat Gizli Eller Devrede, 2014: 1) başlıklı haberlerde değinilmiştir. Kobani
olayları sürece zarar vermiştir. “HDP için oy isteyip Askere saldırdılar” (HDP İçin
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Oy İsteyip Askere Saldırdılar, 2015: 1) başlıklı haber ise Hükümet açısından sürecin
rafa kaldırılması için öne çıkarılan bir gelişmeyi taşımaktadır. Bu gelişmenin
ardından Sabah Gazetesi, 1 Haziran 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
Diyarbakır mitinginde çözüme yönelik Hükümetin yeni tavrını ortaya koymuştur. Bu
habere göre 7 Haziran 2015 seçiminden sonra Hükümet, süreci farklı
yönlendireceklerine dair açıklamalarda bulunmuştur.
Haber metninde inandırıcılığı sağlamak için kullanılan retoriksel stratejilerden
olan rakam kullanımını, Sabah Gazetesi tarafından kullanılmıştır. Sayısal veri
kullanımı gazete tarafından sunulan haberin inandırıcılığı bakımından önem arz
etmektedir. Türkiye hükümeti ile PKK arasında yürütülen müzakereler ile ilgili
olarak Sabah Gazetesi, yapmış olduğu haberlerde sayı kullanımını tarihi, zaman
aralığını, olaylara dahil kişi sayısını, yasal düzenlemelere verilen sayıları, şehit
sayılarını, ölüm sayılarını, süreçteki aşamaları belirtmek için kullandığı görülmüştür.
Sabah Gazetesi, haber girişlerinde de sayısal verilerden yararlanmıştır. Gazete,
kamuoyu araştırmaları ile halkın nabzını tutarak yaptığı tespit sonuçlarının
değerlendirilmesinden oluşan yorumlarını da veri olarak kullanma yoluna gitmiştir.
Anketlerde elde edilen sonuç PKK’nın destek kaybetmekte olduğu yönündedir.
Anket sonuçları ayrıca, Hükümet politikaların halkın nezdinde değer bulduğuna
yöneliktir. Gazete, sonuçları Kürt toplumunun müzakerelerin devamını istediği
şekilde yorumlayarak, anketleri bu doğrultuda kullanılmıştır. Bu anketlerde sayısal
verilere yer verilmeyerek halkın değerlendirmesinin sunumu yapılmıştır.

AKP

hükümeti olumlulaştırılmakta iken, PKK olumsuzlaştırılarak sunulmuştur. Sabah
Gazetesi,

22

Mart

2014

Nevruz

kutlamalarına

katılan

kişilerin

sayısını

“Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğine 250 bin kişi katıldı” diye yayınlamıştır. Çözüm
süreci ile ilgili olarak müzakerelerin devam ettirilmesi kararının sevinçle karşılandığı
bu haberde sayılardan miktar belirtilerek yararlanıldığı görülmektedir. Gazetenin bu
sayıları kullanım tarzı ve sayılardan sonra kullanılan ifadeler de çözüm sürecinin
etkisinin pekiştirildiği görülmektedir. Sabah Gazetesi gösteriye katılanların sayısı
hakkında net kesin bir sayı vermiştir. 22 Mart 2014 tarihli haberde katılım sayısını
‘250 bin kişi katıldı’ ifadesi ile kesin bir rakama dayandırmıştır. Vermiş olduğu sayı
ile meydana toplanan insanların resimlere yansıyan görüntülerinde tutarsızlıklar
olduğu dikkat çekmektedir. Haberin sunumunda toplanan kalabalığın sürecin
ilerlemesi için destek olduğu algısı yaratılsa da resim karesine giren görüntüde sayıca
250 binden çok daha fazla olan insan kitlesinin PKK bayrakları ile süslenmiş bir
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meydanı doldurduğu görülmektedir. Meydanı dolduran kitlenin açık bir şekilde
Abdullah Öcalan ve PKK çizgisinde hareket ediyor olmaları Hükümet lehine haber
sunumu yapan Sabah Gazetesi tarafından haberin içeriğinde gölgelendirilmiştir.
Sabah Gazetesi PKK’nın şiddet yanını ve öldürdüğü askerlerin sayısını vurgulamak
için de sayısal verileri kullanmıştır. Sabah, yaptığı bu retorik ile aynı zamanda
PKK’nın güvenilmezliğini de ortaya koyarak PKK’yı olumsuzlamakta ve bu
olumsuzlamaya rakamlar aracılığı ile inandırıcılık sağlamaya çalışmaktadır.
Haberin inandırıcılığının sağlanması sadece sayısal veri kullanımı ile
gerçekleştirilmemektedir. Özellikle kaynak kişilerden yapılan alıntılar inandırıcılığın
oluşturulmasında katkı sağlamaktadır. Resmi kurum ve kişilerin raporları ile
onlardan yapılan alıntılarda, haberlerin retoriği kapsamında kullanılmıştır. Haber
metni içerisinde tırnak içerisinde yapılan alıntılar doğrudan alıntıyı oluştururken,
tırnak işareti kullanılmadan yapılan alıntılar dolaylı alıntıyı oluşturmaktadır.
Alıntıların metnin kendi sesine dönüşmesi ise örtük alıntı olarak adlandırılmaktadır
(Demir, 2006:139). Sabah Gazetesinin, Türkiye ve PKK arasında yürütülen terör
müzakereleri ile ilgili yaptığı haberleri incelendiğinde inandırıcılığı sağlayabilmek ve
arttırabilmek için rakamlar haricinde retorik olarak alıntıları sıklıkla kullandığı
görülmektedir. Gazetenin haberlerinde en çok doğrudan alıntı, ikincil olarak dolaylı
alıntı ve az miktarda örtük alıntı yaptığı tespit edilmiştir. Genellikle kamuda bilinen
kaynaklardan alıntı yapan gazetenin makro ölçüde oluşturduğu söylemi doğrulayacak
ifadeleri tercih ettiği görülmektedir. Sabah Gazetesinin tırnak içinde yapılan
doğrudan alıntıyı sıklıkla tercih etme sebebi olarak, verdiği mesajların kolay
algılanabilmesi ve okuyucuya ulaşabilme amacı taşıdığı değerlendirilmektedir.
Gazetenin inandırıcılığı sağlayabilmek için yaptığı alıntılarda, doğrudan alıntıları
tercih ederek kendi argümanını destekleyecek anlamlarla metnin alternatif
okuyuşlara kapanmasını sağladığı tespit edilmiştir. Bunların yanında haberlerde
tanıklardan da faydalanıldığı görülmüştür.
Sabah Gazetesi yukarıda sunulan başlıklar da, haberin retoriği açısından olaylara
da yer vermiştir. Özellikle kamuoyunu PKK aleyhine yönlendirebilecek olaylar
haberlerde tercih edilerek PKK olumsuzlaştırılmıştır. Gazete tarafından yapılan
haberlerde, haberin taşıdığı anlamı destekleyici fotoğrafların, retoriksel içeriği
yansıtacak şekilde kullanıldığı görülmüştür. Seçilen resimler, haberlerin ana konusu
ile uyum içerisindedir. Resimler, okuyucuyu haberin içeriğinde ki vurgusu
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doğrultusunda yönlendirmektedir. Gazete tarafından verilmek istenen mesajın
anlamını güçlendirerek haberi desteklemektedirler.
Metin semantiğinde incelenen önemli kavramlardan biri metnin yerel
tutarlılığıdır. Sabah Gazetesinin başlıkları metinde kullanılan ilk önerme olarak ele
alınmıştır. Metinlerde ki müteakip önermelerin nasıl birbirine bağlandığı ayrıntılı
olarak incelenmiştir. Metinlerde tespit edilen yerel tutarlılıklarının en önemli
koşullarından birinin, metin önermelerinin zaman, durum, sebep ve sonuç gibi
ilişkilerle birbirlerine bağlı olaylara atıfta bulunmaları olmuştur. Sabah Gazetesi,
haberlerinde kullandığı metin senaryolarında sosyal ve ortak bilgilerimizden
yararlanmayı sıklıkla tercih etmiştir. Gazete haberlerinde başlık, haber girişi, metin
içerisinde ki kavramlar ve önermeler arasındaki eksik bağlantıları sosyal ve ortak
bilgilerimizden yararlanarak kurmuştur. “Türkiye Hazır” başlıklı haberde, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifi ile kurulan Akil İnsanlar Heyetinin 81 ili
kapsayan çözüm süreci konulu çalışmasının, sonuç raporunun sunulduğu toplantının
haberi yayınlanmıştır (Türkiye Hazır, 2013: 1). Bu önerme ile toplumun sosyal ve
ortak bilgisine hitap edilmiştir. Haber girişinde belirtilen ikinci önerme de ise “81 ili
karış karış gezen Akil İnsanlar, raporlarını Başbakan Erdoğan’a sundu. Ortak tespit:
Türkiye barış sürecine hazır” ifadeleri kullanılmıştır. İkinci önerme ile birinci
önerme arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak metnin yerel tutarlılığı sağlanmıştır.
‘Türkiye Hazır’

önermesi okuyucu tarafından kendi değerleri üzerinde

sezinlendiğinden küresel tutarlılığı metinde yansıtmıştır. Gazetenin haberlerine
yansıttığı, dünya bilgileri ve inançlarına duyulan bu bağımlılığı öznel ve düşünsel
hale getirerek haberlerini anlamlandırmaktadır. Bu tür imasal bir tutarlılığın yanı sıra
önermeler de ikinci önerme, ilk önermeye kıyasla bir “belirtme, açıklama, karşıtlık
ya da örnek” işlevi gördüğünde, işlevsel olarak da tutarlı olabilirler.
Sabah Gazetesinde yayınlanan haberlerdeki önermelerin çoğu zaman bir
belirtme ilişkisiyle birbirlerine bağlı olduğu tespit edilmiştir. “Kandil’de ‘Çözüm’
yapılanması oldu” başlıklı haberde, PKK’da çözüme yönelik yapılan yönetim
değişikliği ile ilgili haber yayınlanmıştır (Kandil’de Çözüm Yapılanması Oldu, 2013:
25). Başlıkta belirtilen önermede, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa
yer verilmiştir. Spesifik önermeler, genel önermelerin ardından daha çok bilgi
verirler. Bir sonraki cümlede dramatik girişimin nelerden oluştuğunu ortaya koyarlar.
Kim, ne, nerede ve nasıl yaptı soruları aydınlanır. Aynı şekilde, sonraki cümleler
öncekilerin açıklamalarını ‘talep, itiraz’ içerebilirler ve spesifik değerlendirme
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imaları taşıdıklarında, düşünsel işlevleri de olabilir. Sabah Gazetesi haberlerinde
spesifik önermelere de yer vermiştir. “HDP 27 vekille Meclis’te” başlıklı haberde,
BDP ve HDP’nin, HDP çatısı altında birleşerek tek bir parti altında çalışmaya karar
vermesi haber olarak yayınlanmıştır (HDP 27 Vekille Mecliste, 2014: 20). Başlıkta
belirtilen önermede, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Haberin girişinde “iki isim BDP’de kaldı. BDP’li Sakık Ağrı Belediye
Başkanlığı seçimlerine gireceği, Demirtaş da partiyi kongreye götüreceği için bir
süre daha BDP’de kalacak. Her iki isim Kongre sonrası HDP’ye katılacak. Kemal
Aktaş , Aysel Tuğluk ve Leyla Zana ise siyaset yasaklı oldukları için HDP’ye
katılamıyor” önermesine yer verilmiştir. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın
ardından ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İkinci önerme ile yerel tutarlılık
ilişkisi kurulmuştur.
Sabah Gazetesinin incelenen örneklerinde söylemin önemli bir özelliği olan hem
yerel hem de küresel tutarlılık tespit edilmiştir. Gazetenin metinlerin de, ard arda
gelen cümleler arasındaki anlamsal ilişkilerin yanı sıra, genel bir semantik
bütünlüğünün bulunduğu görülmüştür. Okuyucunun sezinleyerek tema ya da konu
olarak bildiği kavramlar bu küresel tutarlılığa yansıtılmıştır. Haber metinlerinde
bulunan konuların kavramsal olarak metni özetlediği ve en önemli bilgileri taşıdığı
tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesinin yayınladığı haberler makro açıdan incelendiğinde,
gazetenin çözüm sürecine yönelik haberleri genel itibari ile gündeme etki eden
başlıklar arasından seçtiği tespit edilmiştir. Gazetenin 2013 ve 2014 yılları içerisinde
haberlerine yansıttığı gelişmeler Sabah Gazetesi ile uyumlu konular arasında yer alır.
Gazetenin 2015 yılı içerisinde süreç ile ilgili haberlerine taşıdığı haberlerde ciddi bir
azalmanın olduğu tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi yayın politikası gereği
süreci Kürt tarafının beklenti, talep ve arzuları doğrultusunda okumuştur. Gazetenin
yayınladığı haberlerden anlaşıldığı üzere Kürt tarafı çözüm sürecini, Kürtler ile
Türklerin arasında devam eden aktif çatışmanın sonlanması ve varılacak anlaşma ile
Türkiye’de demokratik bir çerçeve içerisinde yeni bir yapılanmanın oluşturulması
adımı olarak görmektedir. Özgür Gündem Gazetesi de Kürt tarafının bu siyasi
yaklaşımını ideolojik ölçekte haberlerinde yeniden üreterek yayınlamaktadır. Kürt
tarafı açısından çözüm süreci; barış süreci olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de
yaşayan Kürtlerin Kürt sorunu olduğu, PKK’nın ise bu sorunun çözülmesi için Kürt
halkının bünyesinden çıkan bir yapı olduğu bilgisi gazetenin haberlerinde yeniden
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üretilerek sunulmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi açısından Abdullah Öcalan
ilahlaştırılarak Kürt halkının iradesi konumuna çıkartılmıştır. Abdullah Öcalan
gazetenin haberlerinde sıklıkla yer almıştır. Gazetenin haberleri ile ilgili yapılan
incelemede Özgür Gündem Gazetesinin yayın politikası gereği Abdullah Öcalan’ın
önüne geçebilecek hiçbir kimseye haberlerinde doğrudan yer vermediği tespit
edilmiştir.

Yayınladığı

haberlerin

nerdeyse

tamamı

Abdullah

Öcalan

ile

ilişkilendirilmiştir. Gazete çözüm sürecinde Kürt tarafını, Türk devleti ile aynı
konuma yerleştirerek görüşmelerin iki eşit güç arasında devam ettiği algısını
pekiştirmiştir. Gazetenin yayınladığı haberlerde PKK’nın ve Abdullah Öcalan’ın
silahlı çatışma dönemi açısından istenilen başarıyı elde ettiği, bu nedenle de Türk
tarafının çözüm süreci masasına oturmaya zorladığı ifade edilmektedir. 21 Mart
2013 tarihinde KCK’nın ateşkes ilan etmesi ve ardından 8 Mart 2014 tarihinde
Türkiye topraklarının dışına çekileceğinin açıklanması Abdullah Öcalan’ın inisiyatifi
ile gerçekleşen gelişmeler olarak sunulmuştur. Gazete PKK’nın elinde tuttuğu Türk
makamlarına ait kişilerin serbest bırakılmasını aynı ölçekte değerlendirerek bu kişiler
için tutsak ifadesini kullanmıştır. Özgür Gündem Gazetesi sürecin başladığı ilk
dönemlerde karşılıklı atılan olumlu adımlara temkinli yaklaşmıştır. Gazetenin
haberlerinde Kürt tarafının hükümete hiç güvenmediği görülmektedir. Özgür
Gündem Gazetesi, haberlerinde Hükümeti olumlu puan getirecek olan haberleri
yayınlamaktan kaçınmıştır. Sürecin sekteye uğradığı dönmelerde gazete Hükümeti
kamuoyu nezdinde küçük düşürmek ve itibarsızlaştırmak için yayın yaptığı tespit
edilmiştir. Gazete hiçbir haberinde PKK’yı terörist bir örgüt olarak lanse etmemiştir
aksine PKK’yı ve Abdullah Öcalan’ı Kürt halkı ile özdeşleştirmiştir. Sürecin başında
çözüm süreci ile ilgili öne çıkan vurgunun demokratikleşme kelimesi üzerinden
şekillendirildiği, ancak ilerleyen süreçte çözüm sürecine bakış açısının Kürt
tarafından öz yönetim ve özerklik şeklinde okunduğu anlaşılmıştır. Gazete PKK’nın
karıştığı şiddet eylemlerini haberlerine konu etmeyerek tam tersi devletin Kürt
halkına yönelik ayrılıkçı ve katliamcı olduğu konularını haberlerine taşımıştır.
Çözüm süreci içerisinde sürece etki eden, Gezi Parkı olayları, Kobani meselesi Kürt
tarafının bakış açısı ile haberlere yansıtılmıştır. Özgür Gündem Gazetesin’de
haberlerinin satır arasında Kürdistan’ın dört parçadan oluştuğu, tüm Kürtlerin özgür
olması gerektiği gibi söylemeler tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesin’de
Suriye’de faaliyet gösteren YPG ile ilgili gelişmeleri de haberlerinde değerlendirmesi
dikkat çekmiştir. Nevruz dönemlerinde Abdullah Öcalan’dan gelen mesajların
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coşkulu bir şekilde okunmasına gazete haberlerinde geniş yer veilmiştir. 28 Şubat
2014 tarihinde yayınlanan Dolmabahçe Mutabakatında çözüm sürecinin Avrupa
Özerklik anlaşması ile neticelendirileceğinin açıklanmasına rağmen Özgür Gündem
Gazetesinin bu yaklaşıma inanmadığı, gelinen noktayı yeterli bulmadığı yayınlanan
haberlerin sunumundan anlaşılmaktadır. Bu tarihten sonra ivme kaybeden
görüşmelerin yerini almaya başlayan şiddet olaylarının kamuoyunun bilgisinden
kaçırıldığı da tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesinin, Türkiye hükümeti ile PKK arasında yürütülen
müzakere sürecini sık sık başlığına taşıdığını görmekteyiz. Müzakere süreci ile ilgili
haber yaparken PKK/KCK yetkililerinin açıklamalarına başlıklarda yer verildiği gibi,
İmralı heyeti çatısı altında hareket eden üyelerin de açıklamalarına yer verilmektedir.
HDP’nin siyasi hayata katılması ile mecliste grup oluşturarak Kürt tarafı adına
açıklama yapanlara bir yenisi daha eklenmiştir. Türkiye partisi olma girişimi ile
siyaset çizgisini geliştirmeye çalışan HDP, Kürt halkının özgürlükleri yanında, tüm
Türkiye halklarının özgürlüklerinin garantisi olma vurgusunu başlıklara taşımıştır.
Kürt tarafı adına açıklama yapma konusunda çok başlı bir yapı varmış izlenimi
oluşturacak çeşitliliğe rastlansa da, başlıklara taşınan açıklamaların geri planında
Abdullah Öcalan’ın olduğu görülmektedir. Başlıkların birçoğunda öne çıkartılan tek
kişinin Abdullah Öcalan olduğu görülmüştür.
Başlıklara taşınan diğer bir konunun ise Türkiye hükümetinin, PKK
mensuplarına müdahalesi ile oluşan mağdurlara ait konular olduğu tespit edilmiştir.
Kürt halkını temsil eden grupların uluslararası gözlemcilere de, süreç ile ilgili
düşüncelerini aktarmaktan çekinmeyerek, Türkiye dışında yürüttükleri etkinlikleri de
başlıklarına taşıdıkları görülmüştür.
Özgür Gündem Gazetesi müzakere süreci ile ilgili haber yaparken, PKK’nın
ateşkes veya ateşkese son verme kararlarıyla bağlı kalmamıştır. Müzakere sürecini
ilgilendiren birçok olayı haber yapmasından Türkiye ve PKK arasında yürütülen
müzakere sürecini yakından takip etmekte olduğunu göstermiştir. Özgür Gündem
Gazetesi, kullandığı haber başlıklarını genellikle yalın ve basit cümlecikler ile
oluşturmuştur. Ancak yalın olduğu kadar da merak uyandıracak ve okuyucuyu haberi
okumaya itecek kelime kullanımına özen gösterdiği tespit edilmiştir. Yine gazetenin
haber başlıklarında kendi yorumunu açıkça yaparak konu ile ilgili ideolojisini
okuyucuya aktarmaya çalıştığını görmekteyiz. Gazetenin haber başlıklarında
PKK’nın terörist kimliğini veya şiddet yönünü ortaya koyacak ifadeleri
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kullanmayışından

okuyucuyu

haberin

başlangıcında

PKK

hakkında

olumsuzlaştırmak istemediği sonucuna varılmaktadır. Haber başlıklarında PKK
hakkında hiçbir olumsuz ifadeye yer verilmemesinden gazetenin PKK’yı terörist
gruptan ziyade meşru mücadele veren bir grup olarak gördüğü düşünülmektedir.
Haber başlıklarında Türkiye hükümeti hakkında olumsuzlaştırma yapıldığı
görülmekle birlikte, her iki tarafı müzakere süreci içerisinde birbirine eşit iki grup
olarak ele aldığı değerlendirilmektedir.
Haber girişleri incelendiğinde, Özgür Gündem Gazetesinin PKK’dan bir defa bile
terörist grup diye bahsetmediği, Kürt özgürlük gerillaları olarak değerlendirdiği,
sadece PKK kısaltmasını kullanmadığı, PKK’nın yürütme organı olan KCK’yı,
PKK’nın yerine kullandığı görülmüştür. Gazete PKK’dan terörist grup olarak
bahsetmediği gibi PKK’yı Kürt halkı için özgürlük mücadelesi veren bir yapı olarak
lanse etmektedir. 10 Nisan 2015 tarihinde Agiri Diyadin’e bağlı Tendürek Dağındaki
HDP etkinliğinde yaşanan çatışma, fiili ateşkesin son bulduğunun göstergesidir. Bu
çatışmanın ardından tarafların birbirlerine karşı basın üzerinden sert sözlerle
yüklendiği görülmüştür. KCK’nın gerillanın Kürt halkını savunmaya hazır olduğunu
açıklaması, ateşkese son verme kararı olarak değerlendirilebilinir. PKK’nın bu
çözüm süreci boyunca kendi iç dengelerini yeniden kurmaya ve yeniden
toparlanmaya çalıştığı düşünülmektedir.
Özellikle kırsalda faaliyet gösteren PKK’nın şehirlere ve metropollere yönelik
çalışmalar yaptığı haber girişlerinden anlaşılmaktadır. Ateşkes kararı sürerken
yaşanan 6-7 Eylül 2014 Kobani eylemleri ile PKK şehir yapılanmalarının gücü test
edilmiştir. Kürt halkının çözüm sürecinin başarısız olması halinde toplu halde
‘serhildan’ dedikleri ayaklanma ile Türkiye devletine ayaklanmanın provasını
yapmışlardır. Bu ayaklanma girişiminin ateşkesi bozmadığını iddia edip tekrardan
çözüm süreci müzakerelerine dönülmüş olunsa dahi Hükümet tarafı açısından güven
kaybetmelerine neden olmuştur. Hükümet kanadının bu tip bir girişimin bir daha
olmaması için hazırladığı İç Güvenlik Paketi ise PKK tarafının tepkisini çekmiştir.
2015 seçimlerinin yaklaşmaya başlaması ile HDP lehine propaganda yapmaya
başlayan PKK ile Hükümet kanadının arasının kopma noktasına geldiği
görülmektedir. Hükümetin almaya çalıştığı tedbirlere karşı başlatılan mücadeleyi
PKK şiddet yanlısı bir cevapla karşılık verdiği sonucuna varılmaktadır. 1 Ocak 2013
tarihinden, 7 Haziran 2015 tarihine kadar çözüm süreci olarak değerlendirdiğimiz
çalışmaların yapıldığı süre içerisinde Hükümet kanadının birçok kez PKK’nın
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şiddete son vermemesi halinde muhataplıktan çıkarılacağının açıklamış olmasına
rağmen PKK’nın bu açıklamaları dikkate almadığı görülmüştür. 1 Haziran 2015
tarihinde Hükümet tarafından yapılan açıklamada PKK’nın ve onun siyasal şiddetine
alet olan tarafların artık muhatap alınmayacağının ilan edilmesiyle süreç fiilen
bitmiştir.
Özgür Gündem Gazetesinin haber girişlerinde en çok rastlanan haberlerden biri
ise gazetenin iktidarda ki AK partiyi Türkiye devletinden ayrıştırarak AKP’yi
Türkiye devletini işgal etmiş bir yapı olarak sunmasıdır. Bu yaklaşımla siyasal aktör
olarak sahneye çıkan HDP’nin Türkiye partisi olduğu algısı pekiştirip Türkiye
genelinde ki AKP iktidarına karşı olanların oylarına da talip olduğunu göstermiştir.
Bu yaklaşım nedeni ile başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP iktidarı
halkın düşmanı, demokrasinin düşmanı, özgürlüklerin düşmanı olarak sunulmuştur.
Özgür Gündem Gazetesi çözüm süreci boyunca Suriye de yaşanan olayları da
yakından takip ederek orada ki Kürt kökenlilerin kazandıkları zaferleri manşetten
duyurmuştur. Suriye de oluşan Kürt kantonlarını özgürlüğe kavuşan Kürdistan
toprağı olarak değerlendirerek Türkiye’de yaşayan Kürtleri de orada ki kardeşleri
için her türlü desteğe çağırmıştır. Suriye de ölen PKK/PYD’li Türkiye kökenli
Kürtleri şehit ilan ederek Suriye Kürtleri ile organik bir bağ kurarak çözüm süreci
içerisinde kesinlikle gizli bir PKK ajandasının olduğunu göstermiştir. Gazetenin
haber girişlerinde PKK ile ilgili olarak verdiği bilgilendirmelerde hiçbir olumsuz
ifadeler kullanılmadığı aksine PKK’nın Kürt halkının meşru gücü olduğu algısının
yaratıldığı görülmüştür. Gazetenin bu şekilde bir yaklaşım izlemesinde PKK’yı
olumsuzlaştırmak istemediği PKK’nın eylemleri sonucunda olumsuzlaşan durumu
ise devletin üzerine yıkarak PKK’yı akladığı sonucuna varılmaktadır. Haber
girişlerinde Türkiye hükümeti ile ilgili verdiği haberlerde hükümeti olumsuzlaştırdığı
görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin Türkiye ve PKK arasında yürütülen
müzakere sürecinde süreci zarara uğratan toplumsal olay, silahlı saldırı ve şiddet
eylemlerinden

sonra

PKK’yı

olumsuzlaştırmadan

Türkiye

hükümetini

olumsuzlaştırarak sunmasından PKK’nın silah bırakmasını istemediği, PKK’yı Kürt
halkının meşru gücü gördüğü ve bunun için Türkiye hükümetinin attığı adımlarda
hükümete güvenmediği sonucuna varılmıştır.
Özgür Gündem Gazetesin haberlerinde fotoğraflara yer verdiği görülmektedir.
Özgür Gündem Gazetesin kullandığı fotoğrafların gündemde çarpıcı etki bırakan
haberlerle ilişkili seçildiği, haberin içeriğine uygun, gündeme alınan konu ile ilgili
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resimlerin yayınlandığı tespit edilmiştir. Gazetenin yayınladığı haberleri genel olarak
Abdullah Öcalan ile ilişkilendirmesi nedeni ile haberlerinde sıklıkla Abdullah
Öcalan’ın resmini kullandığı, haberin sunumunda Abdullah Öcalan Kişiliğini öne
çıkartarak yayınladığı haberleri Abdullah Öcalan’ın resmini kullanarak desteklediği
tespit edilmiştir. Gazete, Hükümet yetkililerinin açıklamalarının yansıtıldığı
haberleri, hükümet aleyhine yorumlayarak sunmuştur. Özgür Gündem Gazetesi bu
yaklaşımı ile haberi kendi siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda yorumlayarak
yeniden üretip yayınlamıştır. Hükümetin açıklamaları Özgür Gündem Gazetesinde
eleştirilerek, küçük düşürülerek yayınlanmıştır. Gazetenin hükümet kaynaklı
haberleri bu şekilde yayınlaması kullanılan resimlerin seçiminde de yansıtılmıştır.
Her ne kadar açıklamayı yapan kişinin ana olay ile ilgili güncel resmine yer verilse
de, gazetenin seçtiği resimlerde yayınlanan kişinin objektiflere yansıyan olumsuz
kareleri kullanılmıştır. 3 Mayıs 2015 tarihinde çözüm süreci ile ilgili gündem
açısından önemli olan “Erdoğan düştü düşecek” başlıklı haber gazete tarafından
yayınlanmıştır (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1). Haber ile birlikte kullanılan
resimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başı yere doğru eğilmiş bir şekilde bir kağıttan
bir şeyler okurken çekilmiş bir fotoğrafı kullanılmıştır (Şekil 6.14). Fotoğrafın
çekildiği açı dikkate alındığında Erdoğan’ın sanki de yere düşmüş gibi bir izlenim
uyandırdığı görülmektedir. Gazetenin büyük ölçekte arşiv resimlerini kullanmaktan
kaçınıldığı da tespit edilmiştir. PKK kanadının açıklamaları ile ilgili yayınlanan
resimlerde de güncel resimlerin tercih edildiği özellikle PKK/KCK yetkililerinin
PKK üniformalı resimlerine sıklıkla yer verildiği görülmüştür. PKK yetkililerinin
resimleri yayınlanırken resim karesi içerisinde muhakkak PKK’ya ait bayrak ve
sembollerin de resim karesinde yer almasına özen gösterilmiştir. Bu sembollerin
arasında Abdullah Öcalan’a ait resimlerinde asılı olduğu dikkat çeken bir ayrıntıdır.
Çözüm sürecinde yakınlaşmaların olduğu dönemlerde yayınlanan KCK’ya ait
resimlerde PKK mensuplarının silahsız resimleri tercih edilerek haberin içeriğine
uygun bir yaklaşım takınılmıştır. Sürecin tıkandığı dönemlerde ve PKK’nın kendisini
Kürt halkının savunucusu olarak ifade ettiği haberlerde PKK mensuplarının silahlı
resimlerinin tercih edildiği görülmüştür. Özellikle Diyarbakır’da ki Nevruz
kutlamalarına katılanların resimlerde öne çıkan PKK bayrakları, Abdullah Öcalan
resimleri dikkat çekicidir. Bu etkinliğe katılanların PKK’yı çağrıştırmak için
kullanılan sarı, kırmızı ve yeşil renkleri ile süslenmiş kıyafetler giymesi dikkat
çekicidir. Diyarbakır meydanlarının PKK renkleri ile süslenmesi, PKK’nın şehit
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kabul ettiği kişilerin resimleri ile donatılması, asılan ilanlarda Kürdistan’a özgürlük
ifadelerinin kullanılması PKK’nın süreç ile ilgili gizli ajandasının yayınlanan
fotoğraflar ile desteklenmesine hizmet etmektedir. Kürt tarafının açıklamaları ile
ilgili haberlerde PKK/KCK’nın yetkilileri yanında BDP/HDP’li yetkililerin de
resimlerine yer verilmiştir. Ancak tüm bu haberler Abdullah Öcalan’ın Kürt Halk
Önderliği ile ilişkilendirilerek haberlerin sunumları Abdullah Öcalan’ın resimlerinin
habere eklenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi PKK’nın fail
olarak gösterildiği hiçbir şiddet olayını haberlerine almamıştır. Bunun yerine devlet
tarafından mağdur edilen Kürtler ile ilgili haberleri yayınlayarak Türkiye devletini
olumsuzlaştırmıştır. Bu haberlerde devlet tarafından öldürüldüğü iddia edilen
kişilerin resimleri yayınlanarak Kürt tarafının katliama uğradığının bilgisini
yayınlamaktadır. Bu kapsamda yayınladığı haberlerde kullanılan resimler kullanılan
açıklayıcı ifadelerle pekiştirilmiştir. PKK lehine propaganda sayılabilecek olaylar
Abdullah Öcalan’ın resimlerinin kullandığı fotoğraflarla desteklenmiştir. Özgür
Gündem Gazetesi çözüm süreci içerisinde süreç ile ilgili açıklama yapan hiçbir Kürt
yetkilinin Abdullah Öcalan’ın önüne geçmesine imkan vermemiştir. Bu nedenle
Özgür Gündem Gazetesinde öne çıkan resimler arasında Abdullah Öcalan’ın
resimleri özel bir yer tutmaktadır. Abdullah Öcalan’ın resimleri Özgür Gündem
Gazetesi tarafından itina ile seçilerek kullanılmaktadır. Abdullah Öcalan’ın tutuklu
olmasından dolayı kullanılan resimler genel itibarı ile arşiv resimleridir. Ancak süreç
içerisinde İmralı adasında çekilen resimlerinde gazetede yer aldığı görülmüştür.
Abdullah Öcalan’ın resimleri haberin içeriğinde verilen bilgiye uygun olarak
tehditkar, mücadeleci, isyankar ve güçlü ifadeler ile yayınlanmıştır. Özgür Gündem
Gazetesinin çözüm süreci ile ilişkilendirerek yayınladığı haberlerde de yayınladığı
haberi destekleyen mahiyette fotoğraflar kullandığı tespit edilmiştir. Gazete
yayınladığı fotoğrafların genelinde haber konusu aktörlerin gazetenin bakış açısına
en uygun fotoğrafını seçerek yayınlaması okuyucuyu kendi bakış açısına
yönlendirme çabası içinde olduğu sonucunu çağrıştırmaktadır. Özgür Gündem
Gazetesinin haber fotoğrafları incelendiğinde, fotoğrafların başlıklar ve haber
girişleri ile her zaman uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Haberlere konu ile çoğu
zaman zoraki ilişki kurulan Abdullah Öcalan’ın resminin yerleştirildiği tespit
edilmiştir. Gazetenin kullandığı fotoğrafların gazetenin ideolojik bakış açısını
yansıtan fotoğraflar oldukları tespit edilmiştir.
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Özgür Gündem Gazetesinin incelenen haberlerine bakıldığında, çözüm süreci ile
ilgili gelişmelerle alakalı haberlerin ardalana ait bilgilerin gazete tarafından
verilmeye çalışıldığı görülmüştür. Çözüm süreci açısından Kürt tarafına ait
kaynaklara dayanan yayınlanan haberlerde geçmiş bilgilere atıfta bulunularak Kürt
tarafı lehine olumlamanın yapıldığı tespit edilmiştir. Sürecin karşılıklı olarak sekteye
uğradığı veyahut tıkandığı dönmelerde Hükümet ve AKP

ile ilgili olarak

Hükümet’in güvenilmezliği ardalan bilgisi olarak haberlere yansıtılarak devletin
olumsuzlaştırıldığı tespit edilmiştir. Gazetenin haberleri Kürt kamuoyuna yönelik
hazırlanmıştır. Gazetenin okuyucuları için Kürt sorununun bilindiği ve bu konuda bir
sorun olduğu bilgisinin bilindiği kabulü ile haber yapılmaktadır. Bu nedenle gazete
haberlerinin bazı hallerde eksik bilgi sunduğu ya da hiç bilgi vermediği görülmüştür.
Özgür Gündem Gazetesinin PKK kaynaklı haberleri yayınlarken haberlerinde, haber
kaynaklarını PKK içerisinde i güç/iktidar sahibi kişi ve kurumlardan seçtiği tespit
edilmiştir. Özellikle Abdullah Öcalan PKK Önderi sıfatı ile öne çıkartılmaktadır. Bu
durum egemen söylemlerin yeniden üretildiğini ve birincil tamamlayıcıların
söylemlerinin ikincil tanımlayıcı konumundaki gazete tarafından yayıldığına işaret
etmektedir. Özgür Gündem Gazetesi kaynak olarak Van Dijk’ın ‘kültürel seçkinler’
olarak tanımladığı, ilk tanımlayıcılara bu tip haberlerinde bağlı kaldığı ve bu
sebepten gazete söylemlerinin kullandıkları kaynakların söylemleri çevresinde
şekillendiği tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi PKK kaynaklı haberlerde,
Abdullah Öcalan’ı ve PKK/KCK yetkililerini güvenil kişi olarak konumlandırmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi, Hükümet tarafına ait kaynaklara daha az güvenilir
bakmaktadır. Gazetenin yorumlamasında Hükümet kaynaklarını genelde teyidi
mümkün olmayan Van Dijk’ın ‘kültürel seçkinler’ tanımlamasına uymayan
kaynaklar olarak değerlendirdiği görülmüştür. Özgür Gündem Gazetesi çözüm
sürecinde yaşanan olumlu gelişmeleri Abdullah Öcalan’ın gayret ve çalışmalarına
bağlamaktadır. Gazete sürecin ana mimarının Abdullah Öcalan olduğunu her fırsatta
dile getirerek Abdullah Öcalan ile süreç arasında bağlam ilişkisi kurmaktadır. Özgür
Gündem Gazetesi Kürt tarafına ait kaynaklara dayandırdığı haberlerde sürecin
olumlu ivmede ilerlediği durumlarda haberlerini Abdullah Öcalan ve PKK lehine
bağlam ilişkisi kurarak yayınlamayı tercih etmiştir. Gazete hükümet

tarafının

kamuoyu nezdinde olumlama almasının her fırsatta önüne geçmiştir. Özgür Gündem
Gazetesinin bu yayın politikasını söylemlerde ideolojik olarak kurmasına rağmen
özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçteki rolü açısından bağlam
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ilişkilerini haberlerine yansıtmak zorunda kaldığı tespit edilmiştir. Çözüm sürecinin
tıkandığı dönemlerde Hükümet tarafının asimilasyoncu, ırkçı, Kürt kimliğini
tanımayan, soykırımcı bir yapı olduğuna dair bağlam ilişkilerini, örnek olaylarla
haberlere yansıttığı tespit edilmiştir. Türk Devletinin, Kürt karşıtlığı üzerinden
haberlerin yeniden üretilerek kamuoyuna sunulduğu, bu olumsuz tutumun iktidardaki
AKP’ye yansıtılarak; AKP’nin de çözüme karşı, asimilasyoncu olduğuna yönelik
bağlamsal ilişkilerin kurulduğu tespit edilmiştir. Çözüm süreci ile ilgili olarak öne
çıkan haberlerde Abdullah Öcalan’la alakalı olarak Özgür Gündem Gazetesinin
bağlam ilişkisi kurduğu, Kürt Halk Önderi sıfatı ile andığı Abdullah Öcalan’ı sürecin
mimarı olarak nitelendirerek, çözüm sürecinde olmazsa olmaz kişi olarak sunduğu
tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesinin, Türkiye ile PKK arasında yürütülen çözüm süreci
müzakereleri ile ilgili verdiği haberlerde haber kaynaklarına çok fazla yer vermediği
tespit edilmiştir. Kullandığı haber kaynaklarının birçoğunu Abdullah Öcalan ve
PKK’nın açıklamalarına dayandırmıştır. Açıklamaların bir kısmı ise HDP ve BDP
kanadından yasal zeminde siyaset yapan Kürt siyasetçilere aittir.

PKK/KCK

tarafından yapılan açıklamalara dayandırılan haberlerin teyidinin mümkün olmadığı
tespit edilmiştir. Bunun yanında devletin Kürt halkına yönelik ayrımcılık yaptığı,
şiddet uyguladığına dair haberlerin genel ve açık kaynaklar olduğu görülmektedir.
Gazetenin güvenilir olarak nitelediğimiz teyidi mümkün haber kaynaklarını
sunarken ise kaynağın sadece haberin ana olayı ile ilgili olan statülerini ön plana
çıkardığı görülmektedir. Haber kaynaklarının tek yanlı olarak kullanımından
gazetenin haberleştirdiği ana olay ile ilgili olarak okuyucuyu kendi ideolojik bakış
açısına yönlendirmeye çalıştığı değerlendirilmektedir. Kullandığı teyidi mümkün
olmayan açık kaynaklarda ise haber metnine inandırıcılık öğesi katma veya farklı
bakış açısı sunma ihtiyacı hissettiği sonucuna varılmaktadır. Özgür Gündem
Gazetesinin Türkiye ve PKK arasında yürütülen çözüm süreci müzakereleri ile ilgili
verdiği haberlerde kaynak olarak Abdullah Öcalan’ı kullanması; haber metinlerinin
genelinde haber yapanın yorumunun fazla yer alması sonucunu beraberinde
getirmiştir. Haber metinlerinde yer alan ana olaya ilişkin konular haber yapanın
dolayısı ile gazetenin ideolojik bakış açısından yorumlanmıştır. Hükümet kanadının
süreçle ilgili yaptığı açıklamalara genel itibarı ile yer verilmemiştir. Ancak çok kısıtlı
da olsa Hükümet kanadının açıklamalarına yer verildiğinde ise haberin içerisine
muhakkak gazetenin ideolojik görüşünü yansıtacak unsurlar eklenerek Hükümet
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tarafının açıklamaları önemsizleştirilmeye çalışılmaktadır. Hükümet kanadının barış
adına attığı adımlar gazete tarafından haberlerine yansıtılmamıştır. Gazete bilinçli
olarak hükümetin adımlarını göz ardı ederek haberlerine taşımamıştır.
Özgür Gündem Gazetesi Türkiye ve PKK arasında yürütülen çözüm
müzakerelerinde Abdullah Öcalan’ı ‘Kürt Halk Önderi’ olduğu vurgusunu öne
çıkararak, Öcalan’la ile ilgili sürekli olarak sürecin mimarı diye bahsetmektedir.
Özgür Gündem Gazetesinin yürütülmekte olan ‘çözüm sürecini’ bir ‘barış süreci’
olarak okumaktadır. PKK ile Türkiye arasında uzun bir süreden beri devam eden
savaşı, Kürtlerin bir barış anlaşması ile sonlandıracakları algısı taşıdığı
görülmektedir. PKK için beklenti, sürecin sonunda zafer kazanan taraf olarak Kürt
özerkliğinin tanınmasının kabulü olduğu anlaşılmaktadır. PKK’nın bu sebepten
ateşkesler ilan ettiğini ve yine bu yüzden silahlı mücadeleye ara verdiğini
okuyucusuna sunmuştur. Özgür Gündem Gazetesin ana olay sunumunda temel
olarak çözüm süreci ile ilgili gelişmelere yer verdiği görülmüştür. Hükümet ile PKK
arasında yürütülen müzakere sürecini tıpkı Sabah Gazetesinde olduğu gibi haber
metinlerinde bir birlerini izleyen olaylar çerçevesinde ele aldığı tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesin ana olay sunumunda haberleri ağırlıklı olarak güncel
konulardan seçtiği ancak konunun bütünlüğüne uygun olarak geçmiş tecrübelere de
atıfta bulunduğu tespit edilmiştir. Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan’ın yaklaşımı,
sürecin ilerletilmesi, PKK’nın tutumu, HDP’nin sürece koyduğu katkı, ana olay
sunumunda yayınlanan haberlerin genel çerçevesini çizmektedir. Kürt tarafının
kaynaklarına dayanan bu ana olay sunumlarının gazete tarafından Abdullah
Öcalan’ın politikaları çerçevesinde şekillendiği tespit edilmiştir. Gazete Hükümet
kaynaklı haberlere de ana olay sunumunda yer verse de bu haberlerin Kürt tarafı
lehine yorumlanarak sunulduğu, Hükümetin küçük düşürülerek veyahut aşağılanarak
konu edildiği görülmüştür.

Gazetenin ana olay sunumunda taraflar arasında

gerilimin yaşandığı dönemlerde, PKK’nın şiddet içeren tarafını haberlerine hiç
taşımadığı, aksine devletin Kürtlere karşı uyguladığı asimilasyon ve soykırım
politikalarını geçmiş acı tecrübelerden örneklerle birlikte ana olay sunumuna eklediği
tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi, PKK’yı Kürt halkının savunucusu olarak
değerlendirdiği, Hükümeti ise PKK ve Abdullah Öcalan karşısında olumsuzlaştırdığı
görülmüştür. Özgür Gündem Gazetesi ana olay sunumlarında Abdullah Öcalan’a
özel bir yer ayırarak çözüm sürecinin mimarı algısını pekiştirdiği, sürecin gidişatının
Öcalan’ın inisiyatifi ile şekillendirildiğini belirtmiştir.

Çözüm sürecinin olumlu
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yakınlaşmalar ile geliştiği dönemlerde AKP ve Türk devleti açık bir şekilde
olumsuzlaştırılmadan haber metinlerinde konu edilmiştir ancak haberlerin içeriğine
gazetenin yayın politikası gereği hükümete karşı hep bir şüpheli yaklaşım izlenimi
yerleştirilmiştir. Sürecin tıkandığı dönmelerde ise Hükümet tarafı olumsuzlaştırılarak
metinler içerisinde Hükümetin Kürt karşıtlığı öne çıkartılmıştır. Özgür Gündem
Gazetesi, hükümetin müzakereler ile ilişkili, meclisten geçirdiği yasal düzenlemelere
de zaman zaman ana olay sunumlarında yer verdiği görülmüştür. Ancak gazete
Hükmet lehine olumlu puan kazandırabilecek bu adımları her zaman için eksik ve
yetersiz bulduğunu belirterek Hükümeti olumsuzlaştırmıştır. PKK’nın ateşkes ilanı
ve silah bırakma açıklamaları Özgür Gündem Gazetesin ana olay sunumlarında yer
bulmuştur. Bu çerçevede yayınlanan haberlerde atılan adımın Abdullah Öcalan’ın
emir ve direktifleri ile atıldığı öne çıkartılarak Abdullah Öcalan olumlulaştırılmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi sürecin Kürt kamuoyunun nezdinde desteklenmesi
açısından haberlerinin içerisinde nihayi hedefin özerklik ve ardından tam bağımsızlık
olduğunun sinyallerini metinlerinin içerisine serpiştirmiştir. Müzakere sürecinin 1
Mart 2015 tarihinden sonra şekil değiştirerek başarısızlığa doğru bir ivme almasının
ardından Özgür Gündem Gazetesinin yayınladığı haber metinlerinde ana olay olarak
Hükümetin savaş istediği, PKK’nın ise Kürt halkının savunmaya hazır olduğunun
mesajı verilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi, Kürtlerin Türkiye’de ki tek
güvencesinin PKK olduğu vurgusunu sürekli olarak tekrarladığı tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi özellikle 1 Mart 2015 tarihinden sonra müzakerelerin
olumsuzluğa doğru sürüklenmesinin sorumluluğunu Hükümet tarafına yıkarak
sürecin

çözümle

görülmektedir.

sonuçlanamamasından

Özgür

Gündem

dolayı

Gazetesi

AKP’yi

haberleri

olumsuzlaştırdığı

mikro

ölçekte

de

değerlendirilmiştir. Gazete sentaks açısından incelendiğinde, Özgür Gündem
Gazetesi, haber metinlerini oluştururken haber başlıklarında ve metinlerinde; kısa,
basit ve etken cümle kullanımı yanında uzun, bileşik ve etken cümle, kısa, basit
edilgen cümle ve uzun, bileşik edilgen cümle yapılarını kullanmayı tercih etmiştir.
Gazetenin sıkı sık tercih ettiği basit ve kısa cümleler okuyucuya hızlı okuma ve
anlama kolaylığı sağlamaktadır. Haber başlıklarında ve metinlerde kullandığı kısa ve
basit yapı ile gazete, okuyucuya hızlı ulaşmayı hedeflemektedir. Gazetenin haberin
metninde uzun ve bileşik cümle kullanımı da tercih ettiği görülmektedir. Bileşik
cümle kullanımı ile Türkiye gündemi açısından haberleri ele alarak, konuyla ilgili
açıklamalarla okuyucuyu bilgilendirme isteğinin olduğu düşünülmektedir. Gazetede
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etken cümlenin farklı amaçlar için kullanıldığı görülmektedir. Eylemi gerçekleştiren
etken özne kimi zaman güçlü konumda gösterilip yüceltilirken, kimi zaman ise
güçsüzleştirilip pasifleştirilmektedir. Edilgen cümle kullanımında ise genel itibarı ile
hükümet tarafı olumsuzlaştırılarak sunulmuştur.
Özgür Gündem Gazetesinde kullanılan ‘Kürt siyasetçiler’ kelimelerinin, BDP ve
HDP çatısı altında, Türkiye Cumhuriyetin de resmi siyaset yapan kişileri ifade ettiği
tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesi BDP ve HDP çatısı altında siyaset
yapanları bu şekilde tanımlaması Türkiye’de bir Kürt varlığının ve mevcudiyetinin
kamuoyu

nezdinde

ilan

edilerek

vurgulanması

gayesi

güttüğü

algısını

pekiştirmektedir. Gazete tarafından ‘CHP ve MHP’ için sıkça kullanılan ifade ‘ırkçı
blok’ ifadesidir. Her iki partinin çözüm sürecine tepkili yaklaşması, bu süreci
olumsuz değerlendirmesi önemlidir.

Bu partilerin tutumları karşısında gazete

tarafından her ikisi de olumsuzlaştırılarak ifade edilmişlerdir. Bu partiler için seçilen
sözcükler,

okuyucuyu

bu

partilerin

politikalarının

aleyhine

düşünmeye

yönlendirmektedir. Özgür Gündem Gazetesi tarafından kullanılan ‘devlet’ kelimesi
‘Devlet seyretti’ (Devlet Seyretti, 2013: 1) ifadesinde de görülebileceği üzere, devleti
Kürtlere karşı yapılan eylemlerde seyirci olmakla suçlayarak devletin Kürtlerden ayrı
hareket eden, Kürtlere karşı bir yapılanma olarak ifade etmektedir. Özgür Gündem
Gazetesi, PKK ile Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik birimleri arasında yaşanan
silahlı gerginlikleri ifade ederken ‘savaş’ kelimesini kullanmayı tercih etmektedir.
Gazetenin bu kelimeye yüklediği anlam, PKK unsurlarına yönelik devletin her türlü
operasyonunu da kapsamaktadır. ‘Savaş’ kelimesine bu anlamın yüklenmesi ile
PKK’nın kamuoyu nezdinde ki konumu güçlendirilmektedir.
Kürt tarafı açısından çözüm sürecinin ne anlam ifade ettiğini “Tarihi bir süreç”
(Tarihi Bir Süreç, 2013: 1), “Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Çözümü asla zora
sokmayız” (Demirtaş Erdoğan’a Seslendi Çözümü Asla Zora Sokmayız, 2013: 1)
başlıklı haberlerin içeriğinde görmekteyiz. Özgür Gündem Gazetesi, sürece Türkiye
ile uzun bir süreden beri devam eden silahlı savaşın Kürtlerin gayret ve çabaları ile
son bulacağı ancak mücadelenin demokratik zeminde silahlı mücadelenin
kazanımları üzerinde devam edeceği anlamını yüklemektedir. “KCK’dan tarihi çağrı:
Demokratik kurtuluş için görev başına” (KCK’dan Tarihi Çağrı Demokratik Kurtuluş
İçin Görev Başına, 2013: 1) bu anlama örnek teşkil eden başlıklardan biridir.
Özgür Gündemin haberlerinde dikkat çeken bir diğer sözcük seçimi ise gazetenin
şehir isimlerini kullanırken kullandığı kelimelerde görülmektedir. Gazete tarafından
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Türkiye’nin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri Kürdistan olarak ifade
edilerek, buradaki şehir ve yer isimlerini kullanırken Kürtçe isimleri tercih ettiği
görülmektedir. “Kürdistan’a karşı birleştiler” (Kürdistan’a Karşı Birleştiler, 2013:1),
“Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem başladı”
(Milyonların Şahitliğinde Öcalan Amed’den Seslendi Yeni Bir Dönem Başladı,
2013: 1), “Cizir’deki AKP destekli Hür Dava partisinin saldırılarına ilişkin konuşan
DTP Eşbaşkanı Dicle, saldırıyı ‘derin güçlerin provokasyonu’ olarak değerlendirdi”
(Derin Provokasyon, 2014: 1), “AKP, suçüstü yakalandığı Agiri’den sonra
Colemerg’de de savaş hazırlığı yapıyor. İmralı heyeti üyesi Dicle ve Baluken,
HDP’ye ‘terör çetesi’ diyen Davutoğlu, Erdoğan ve AKP’nin HDP’yi baraj altında
bırakmak için savaş kışkırtıcılığı yaptığını vurguladı” (AKP’den Kanlı Provokasyon,
2015: 1), “Kürt sorunu yok, diyerek süreci hançerleyen Erdoğan Amed ve Elih’te
Kürtlere hem dinsiz, hem de yoksunuz” dedi. Erdoğan’ın ‘düştü düşecek’ dediği
Kobane’nin inşasına ev sahipliği yapan Amed ve Elih ise ‘HDP barajı yıkacak,
Erdoğan düşecek dedi (Erdoğan Düştü Düşecek, 2015:1). Özgür Gündem Gazetesi
şehir ve yer isimlerini Kürtçe kelimeler kullanarak yayınlayarak ayrılıkçı Kürt
politikasını desteklemektedir. Türkiye topraklarının bir kısmının Kürdistan’a ait
topraklardan oluştuğu vurgusunu gündemde tutmaktadır.
Özgür Gündem Gazetesi PKK kelimesi yanında haberlerinde PKK’yı temsilen
PKK’nın altında oluşturulmuş yapılanmaları ayrı ayrı kullanmayı da tercih etmiştir.
Bunlarla birlikte PKK ve unsurlarını temsilen metafor kullanılarak ‘Kandil’ kelimesi
de sıklıkla kullanılmıştır. “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine gündeme
gelen esir askerler, dün serbest bırakıldı. Kürt tarafının iyi niyet adımına hükümetin
nasıl karşılık vereceği merakla beklenirken, esirler ise süreçten umutlu oldukların
belirtti” (Eski Askerler Serbest İşte Samimiyet, 2013: 1), “KCK’dan ateşkes”
(KCK’den Ateşkes, 2013: 1), “HSP Karargah Komutanı Murat Karayılan, kritik
açıklamalar yaptı: ‘AKP, askeri gerillanın üzerine sürüyor” (AKP Cenaze İstiyor,
2015: 1) başlıklarında bu örnekler görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin PKK,
KCK, HSP gibi PKK’yı temsilen kullandığı kelimelere olumsuzluk yüklemediği, bu
yapılara Kürt halkını temsil eden anlamlar yüklediği tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi tarafından Abdullah Öcalan’a atfedilen anlam
irdelendiğinde Abdullah Öcalan’ın neredeyse Kürt halkı için kutsal bir varlıkmış gibi
sunulduğu görülmüştür. Abdullah Öcalan kimliği altında Kürt halkının mücadelesi
özdeşleştirilerek Abdullah Öcalan’a “Kürt Halk Önderi” sıfatı takılmıştır:
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“Kürtlerden Öcalan’a Doğumun Doğuşumuzdur!” (Kürtlerden Öcalan’a Doğumun
Doğuşumuzdur, 2013: 1), “KCK Önderi Öcalan: Anlamlı müzakereye geçilmeli”
(KCK Önderi Öcalan Anlamlı Müzakereye Geçilmeli, 2013: 1), “Kürt Halk Önderi
Öcalan: Dönem karakter değişti, Ya çözüm, ya çatışma” (Ya çözüm Ya Çatışma,
2014: 1), başlıklarında bu örnekler görülmektedir Özgür Gündem Gazetesi tarafından
Abdullah Öcalan için PKK Lideri ve Önder Apo ifadelerinin de kullanıldığı tespit
edilmiştir. Abdullah Öcalan ile ilgili olarak kullanılan diğer bir ifade de “İmralı”
kelimesidir. Bu kelime ile Abdullah Öcalan ve İmralı arasında metafor kullanıldığı
tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi tarafından PKK mensuplarına ‘gerilla’ denmektedir. Bu
kelimeye yüklenen anlam Kürt halkı için mücadele eden savaşçılardır. “Gerilla
çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği zamanı” (Gerilla Çekilmeye Başladı Şimdi
Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1) başlığı gerilla kelimesinin kullanımına örnektir.
Özgür Gündem gazetesinin anlam yükleme de öne çıkardığı diğer bir sözcük
grubu ise asker, polis gibi devletin resmi kurumlarıdır. Gazete tarafından bu
kurumlar Kürtlerin aleyhine, Kürtlere karşı, AKP iktidarının emrinde çalışan yapılar
olarak sunulmuştur. Asker ve polis Özgür Gündem Gazetesinin haberlerinde
olumsuzlaştırılmıştır. “Sürece asker kurşunu” (Sürece Asker Kurşunu, 2013: 1),
“Sinop’ta HDK heyetinin bulunduğu binanın önünde toplanarak saldıran ve linç
girişiminde bulunan ırkçılara polis ve jandarma müdahale etmeyerek linçlere çanak
tuttu” (Devlet Seyretti, 2013: 1), “Çözüm ve barış tartışmalarının yoğunlaştığı
bugünlerde askeri operasyonlar durmuyor” (Savaşa Karşı Lice Kalkanı, 2013: 1),
“Lice’de karakol yapımını protesto eden yurttaşlara asker kurşun yağdırdı. Çözüm
sürecini hedef alan asker saldırısında Medeni Yıldırım adlı yurttaş yaşamını yitirdi. 7
kişi yaralandı. Hükümet çözümü hedef alan provokatörleri derhal açığa çıkarmalı ve
yargılamalıdır” (Sürece Asker Kurşunu, 2013: 1), “Lice’de barışçıl eylem yapan
halka Erdoğan’ın emriyle kurşun sıkan asker, iki yurttaşı katletti. Katliam infiale yol
açtı. Türkiye ve Kürdistan’da yüz binler serhildana kalktı. KCK cevap verileceğini
belirtti. HPG misilleme yaptı” (Katliama Karşı Serhıldan, 2014: 1), “Ve beklenen
provokasyon: Erdoğan’ın çözüm süreci sabote etmek ve büyük umut yaratan
HDP’nin yükselişini durdurmak için işaretlerini verdiği provokasyonlar devrede.
TSK, Agiri Diyadin’e bağlı Tendürek Dağındaki HDP etkinliğine saldırdı, gerilla
güçlerine yönelik kanlı bir operasyon yaptı” (AKP’den Kanlı Provokasyon, 2015: 1),
başlıkları bu yaklaşıma örneklerdir.
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Özgür Gündem Gazetesinde öne çıktığı tespit edilen bir diğer sözcük vurgusu ise
“Türkiye Halklarının görevi!” (Türkiye Halklarının Görevi, 2013: 1) başlığında
görüleceği üzere Türkiye de yaşayan halklar üzerinden yapılmaktadır. Özgür
Gündem Gazetesi Türkiye’nin üniter devlet yapısını reddederek Türkiye de tek bir
halkın yaşamadığını, Türkiye de Türkler gibi yaşayan ancak hakları ihlal edilen bir
Kürt halkı olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle Türk halkı kelimesini
söylemlerinde kullanmayarak onun yerine “Türkiye halkları” kelimesini kullanmayı
tercih etmektedir.
Özgür Gündem Gazetesi tarafından anlam yüklenen bir diğer kelime de ‘dağ’
kelimesidir. Kırsalda devlet ile mücadele eden silahlı PKK mensuplarının bulunduğu
alanı simgelemek için kullanılmaktadır. Dağ kelimesi ayrıca metafor kullanılarak
‘PKK’ kelimesini ifade etmek için de kullanılmıştır: “Aman bırakma, dağa giderler”
(Aman Bırakma Dağa Giderler, 2014: 1). Özgür Gündem Gazetesi tarafından
kullanılan ve Kürt halkının ayaklanması ile isyanını temsilen eden önemli bir
sözcükte Serhıldan’dır.

Türkçe anlamı ayaklanma olan kelimeye Kürt halkının

başkaldırısı manası yüklenerek gazete tarafından kullanılmıştır: “Katliama karşı
Serhıldan” (Katliama Karşı Serhıldan, 2014: 1), “Kobane’de katliama karşı halk
serhildana kalktı, her sokak Kobane” (Her Sokak Kobane, 2014: 1); başlıklarında bu
kelime görülmektedir.
Özgür Gündem Gazetesi tarafından metafor kullanılarak sıkça kullanılan
‘Kandil’ kelimesi ile PKK’nın halen hazırda Kandil dağında faaliyet gösteren
yapılanması ifade edilmektedir. Kandil kelimesine yüklenen mana, PKK’nın
Abdullah Öcalan dışında kalan unsurlarını da içerisine almaktadır: “Taslak, hükümet
ve Kandil’e sunulacak” (Taslak Hükümet Ve Kandil’e Sunulacak,

2014: 6)

başlıklarında görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin AKP’ye süreç içerisinde
farklı yaklaşımlarla manalar yüklediği tespit edilse de gazetenin genel itibarı ile
AKP’ye ve AKP iktidarına güvenmediği, bu nedenle de AKP’yi haberlerinde
olumsuzlaştırarak AKP’den zararlı bir yapı olarak bahsettiği, AKP’yi bu kapsamda
sıfatlandırdığı tespit edilmiştir: “AKP’den kanlı provokasyon” (AKP’den Kanlı
Provokasyon, 2015: 1), “AKP’nin seçimi savaş” (AKP’nin Seçimi Savaş, 2015:1),
“AKP cenaze istiyor” (AKP Cenaze İstiyor, 2015: 1) şeklinde kullanmıştır.
Özgür Gündem Gazetesin de, PKK’nın terörist kimliği ile ilgili haberlere hiç yer
verilmemiştir. PKK; Kürt halkının özgürlüğü için uzun bir müddetten beri savaş
veren bir yapı olarak sunulmaktadır. PKK’nın, Kürt ayrılıkçılığının ve 35 yıllık
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savaşın

aktörü

olduğu

ilişkisinin

okuyucu

tarafından

kurulması

istendiği

düşünülmektedir. PKK’nın çözüm sürecini başlatma sebebi bir yenilgi olarak
sunulmamaktadır. Süreç, kesin bir dille ifade edilmese de silah bırakma ve geri
çekilme inisiyatifini elinde tutan taraf olarak PKK lehine gelişen bir dönem olarak
sunulmuştur. Silahlı mücadeleyi örtülü olarak kazanan PKK, bu doğrultuda devleti
kendi talepleri doğrultunda masaya oturtabilen taraf olarak Özgür Gündem
Gazetesinde pazarlanmaktadır. PKK için çözüm süreci, Avrupa Özerklik anlaşması
ile nihayete erecek bir süreçtir, Abdullah Öcalan tarafından hazırlanan Dolmabahçe
Mutabakatının son maddesi budur. PKK ve Kürtler için çözüm sürecin sonucu,
Kürtlerin özerk bir yapı, veyahut özyönetim adını verdikleri bir yapılanma ile kendi
kendilerini yönetecekleri bir dönüşümdür. Bu dönüşümün ana karakteri olarak
gördükleri Abdullah Öcalan etrafında kilitlenen bir anlayışın Kürt tarafı açısından
egemen olduğu Özgür Gündem Gazetesinin haberlere ve haberlerde ki sözcüklere
yüklediği anlamlarda görülmektedir.
BDP ve HDP Partileri hakkında da başlangıçta herhangi bir vurgunun
bulunmadığı tespit edilmiştir. Haber başlıklarında okuyucu bu partilerin normal bir
siyasi parti gibi işlevi olduğu yönünde fikre kapılmaktadır. Oysa Selahattin
Demirtaş’ın ve İdris Baluken’in açıklamalarından anlaşılacağı üzere bu partilerin
siyasetlerini Abdullah Öcalan’ın ve Kandil’in istikameti doğrultusunda yaptıkları
tespit edilmiştir. Abdullah Öcalan için KCK’nın kullandığı Kürt Halk Önderi
ifadeleri,

HDP

için

de

aynen

geçerlilik

taşımaktadır.

Bu

yaklaşım

ile

değerlendirildiğinde HDP ve BDP’nin ancak PKK’nın siyasi uzantısı olduğu
görüntüsü ortaya çıkmaktadır. Bu konu ile ilgili dikkati çeken diğer bir unsur ise
Özgür Gündem Gazetesi tarafından HDP ve BDP partilerinden olan siyasilerin
açıklamalarını sınırlı olarak haberlerine taşımasıdır. Gazete tarafından, Abdullah
Öcalan karakterinin önüne geçebilecek bir kişinin işaret edilmesi engellenmektedir.
Haberlerde öne çıkan diğer bir unsur ise, PKK’nın ateşkes ilan etmesine rağmen
hükümete ve AKP’ye karşı güvensiz olmasıdır. Geri çekilme sürecinin
sonlandırılmasında hükümetin adım atmaması, üzerine düşeni gerçekleştirmemesi
haber başlıklarına taşınmıştır.
Özgür Gündem Gazetesi tarafından PKK’nın yaptığı saldırı ve baskınlar haber
olarak yayınlanmamıştır. Bunun yanında hükümete bağlı silahlı güvenlik güçlerinin,
PKK’ya müdahalesi başlıklara taşınarak Hükümet süreci bozmaya çalışan taraf
olarak lanse edilmiştir. İncelen süreç içerisinde tespit edilen bir diğer unsur ise
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PKK’nın sadece Türkiye de yaşayan Kürtlerin problemleri ile değil, tüm Kürtlerin
problemleri ile ilgilendiğidir: “KCK Genel Başkanı Öcalan’ın uzun yıllardır
toplanmasını istediği Kürt Ulusal Kongresi için büyük adım Kürdistan’ın 4
parçasından 39 siyasi çevrenin katıldığı toplantıyla atıldı” (Dört Parça Tek Çatı
Hedef Herkese Demokrasi, 2013: 1) başlıklı haber buna örnektir. Süreç içerisinde
PKK’nın Suriye ve Irak’ta meydana gelen gelişmelere de müdahil olduğu, özellikle
Suriye’de faaliyet gösteren Kürt gruplar ile ortak ilişkiler içerisinde hareket ettiği
tespit edilmiştir. Özgür Gündem Gazetesinin bu konu ile ilgili yayınladığı haberlerde
“YPG/YPJ güçleri, Kobane’de İşid katilleriyle sokak sokak çatışırken, Kürdistan,
Türkiye ve Avrupa’da halk ayaklanması başladı. KCK, milyonları tüm sokakları
Kobane’ye dönüştürmeye çağırdı” (Her Sokak Kobane, 2014: 1) gibi haberler
incelendiğinde bu ilişki tespit edilmiştir. PKK’nın Türkiye dışında da faaliyetler
içerisinde olması PKK’ya başka bir anlam daha yüklemektedir. Kanaatimizce
PKK’nın yerel bir örgüt olarak değil, Türkiye de doğup Kürtlerin yaşadığı tüm
coğrafyalarda faaliyet gösteren bir uluslararası bir örgüt olarak tanımlanması daha
doğru olacaktır.
Sözcük seçiminde öne çıkan diğer bir kelime grubu ise çözüm sürecine verilen
anlam olarak öne çıkmaktadır. Çözüm sürecinin kamuoyuna yansıyan ana olayı,
PKK’nın ateşkes ilan ederek 8 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye topraklarından
çekilmeye başladığını ilan etmesi ile gelişmeye başlayan bir gelişme olarak
başlamıştır. 1 Eylül 2013 tarihinde geri çekilmeyi durdurduğunu açıklayan PKK geri
çekilmeye son vermesini Hükümetin atması gereken adımları atmamasına
bağlamıştır: “Durdurma AKP eseri!” (Durdurma AKP Eseri, 2013: 1) başlığında bu
gelişme görülmektedir. Bu gelişmenin ardından çözüm süreci ‘demokratikleşme
süreci’, ‘Anayasal değişim’, ‘Kürt sorunu’ gibi anlamlar ile ifade edilmiştir. Haber
başlıklarında ve haber metinlerinde kullanılan sözcüklere yansıyan diğer bir yaklaşım
ise Kürt tarafının hükümet kanadını suçlarken kullandığı kelimelerde gizlidir. Kürt
tarafı, AKP iktidarını adım atmamakla suçlarken; Hükümetin PKK’dan beklediği
açılımlara yer vermemiştir. Özgür Gündem Gazetesi yayınladığı haberlerde tek bir
bakış açısı ile gelişmelere yaklaşarak Kürt tarafının yaklaşımlarını haberlerine
taşımıştır. Ateşkesin bozulduğu dönemlerde de ateşkesi bozanın hükümet olduğu
vurgusunu öne çıkartarak hükümeti olumsuzlaştırmıştır. Bu bağlamda yayınlanan
haberlerde, Hükümeti güvensiz bir yapı olarak sunmuştur. 28 Şubat 2015’te
yayınlanan Dolmabahçe Mutabakatında hükümet ile PKK’nın müzakere edeceği
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konuların neler olduğu anlaşılmaktadır. Hükümetin bu konular ile ilgili görüşüme
yapmak için hazırlık yaptığı anlaşılmaktadır. Anacak Hükümetin, PKK kesin tasfiye
edilmeden ve müzakere süreci başarıya ulaşamayacağı yönünde ki değerlendirmeleri
haberlere doğrudan yansıtılmamıştır. Buna rağmen sürecin ilerlememesinde
Hükümetin tavrı ana etken olarak sunulmuştur. PKK’nın bu konular dışında yeni
taviz taleplerini reddettiği tespit edilmiştir. İrdelenen tüm bu haber başlıklarında ve
bu haberlerin içeriklerinde kullanılan sözcüklerde Özgür Gündem Gazetesinin
PKK’yı terörist olarak görmediği tespit edilmiştir.
Analiz konusu olan Türkiye ve PKK arasında yürütülen terör müzakereleri
sosyolojik bir olgu olmasına rağmen, Özgür Gündem Gazetesinin retoriksel bir
strateji olarak rakam kullanımını uyguladığı tespit edilmiştir. Sayısal veri kullanımı
gazete tarafından sunulan haberin inandırıcılığı bakımından önem arz etmektedir.
Haberin

inandırıcılığının

gerçekleştirilememektedir.

sağlanması
Özellikle

sadece
kaynak

sayısal
kişilerden

veri

kullanımı

yapılan

ile

alıntılar

inandırıcılığın oluşturulmasında katkı sağlamaktadır. Özgür Gündem Gazetesi
tarafından haber metni içerisinde tırnak içerisinde yapılan alıntılar doğrudan alıntı
olarak aktarılmıştır. Tırnak işareti kullanılmadan yapılan alıntılar dolaylı alıntı,
alıntıların metnin kendi sesine dönüşmesi ise örtük alıntı olarak kullanılmıştır.
Özgür Gündem Gazetesinin, Türkiye ve PKK arasında yürütülen terör
müzakereleri ile ilgili yaptığı haberleri incelendiğinde inandırıcılığı sağlayabilmek ve
arttırabilmek için rakamlar haricinde retorik olarak alıntıları sıklıkla kullandığı
görülmektedir. Genellikle kendi savunduğu görüşlere yakın kaynaklardan alıntı
yapan gazetenin makro ölçüde oluşturduğu söylemi doğrulayacak ifadeleri tercih
ettiği görülmektedir. Özgür Gündem Gazetesinin tırnak içinde yapılan doğrudan
alıntıyı sıklıkla tercih etme sebebi olarak, verdiği mesajların kolay algılanabilmesi ve
okuyucuya ulaşabilme amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. Gazetenin inandırıcılığı
sağlayabilmek için yaptığı alıntılarda, doğrudan alıntıları tercih ederek kendi
argümanını destekleyecek anlamlarla metnin alternatif okuyuşlara kapanmasını
sağladığı görülmektedir. Haber metinlerinde tespit edilen bir diğer retorik ise gazete
tarafından olay aktarımlarıdır. Özellikle devlet kanadından gelen bir saldırı veyahut
ölümle neticelenen olay, detaylı şekilde okuyucunun bilgisine sunularak Kürt
halkının sürekli olarak baskı altında olduğu algısının pekiştirildiği, bu baskıya karşı
ise PKK’nın tek savunma gücü olduğu bilgisinin aktarıldığı tespit edilmiştir.
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Zaman kavramlarının da haberin içeriğinde kullanılarak haberin içeriğinin
güçlendirildiği görülmüştür. Özellikle olay aktarımlarının sunulduğu haberlerde
zamansal hatırlatmalara gidilerek durum modelleri yaratıldığı, geçmiş acı
tecrübelerle, çözüm sürecine rağmen Türk devletinin değişmediği bilgisinin
okuyucuya sunulduğu görülmüştür. Haberlerin sunumunda Abdullah Öcalan’ın Kürt
Halkının lideri ve tek temsilcisi olduğu algısının korunmaya çalışıldığı, KCK, HDP
kaynaklı açıklamalarda dahi Abdullah Öcalan’a muhakkak atıfta bulunularak
okuyucu nezdinde Öcalan’ın itibarının sürekli korunduğu tespit edilmiştir. Haberlerin
inandırıcılığını artırmak açısından kullanılan diğer bir öğe ise fotoğraflardır.
Haberlerin içeriği ile uyumlu olarak seçildikleri tespit edilen fotoğrafların haber
konusunu destekler mahiyette haberlere katkı koydukları tespit edilmiştir.
Özgür Gündem Gazetesi Van Djik’in yerel ve küresel tutarlılık yaklaşımı ile
incelenmiştir. Van Dijk’inde belirttiği gibi; yerel ve küresel tutarlılık öncelikle
anlamla ilgilenir. Yerel ve küresel tutarlılık metin veya konuşmanın neyle ilgili
olduğu, ne anlama geldiği, ne gibi imalar taşıdığını sorgular. Bu tür soruların
cevabının bir kısmı ise, kelimeler, cümleler, paragraflar veya bütün söylemler için
metin semantiğinde yer alır. Anlamı tanımlamak için kullanılan önemli bir semantik
kavram, bir cümlenin kavramsal anlam yapısı olarak tanımlanabilen önermeleridir.
Özgür Gündem Gazetesinin incelemesinde haber başlıkları birinci önerme olarak
değerlendirilmiştir. Metin de belirtilen haber girişleri, metin içeriğinde sunulan bilgi
ikinci önerme olarak değerlendirilerek her iki önerme arasında ki yerel ve küresel
tutarlılık araştırılmıştır. Metin semantiğinde incelenen önemli kavramlardan biri olan
metnin yerel tutarlılığı, metnin müteakip önermeleri nasıl birbirine bağlı olduğu
konularını inceler. Metinlerin böylesi yerel tutarlılıklarının en önemli koşullarından
biri, metin önermelerinin zaman, durum, sebep ve sonuç gibi ilişkilerle birbirlerine
bağlı olaylara atıfta bulunmalarıdır. Metin senaryoları hakkındaki sosyal ve ortak
bilgimiz, metnin kavramları ve önermeleri arasındaki eksik bağlantıları kurar. Dünya
bilgileri ve inançlarına duyulan bu bağımlılık tutarlılığı öznel ve düşünsel hale
getirir. Bu tür imasal bir tutarlılığın yanı sıra önermeler

de ikinci önerme, ilk

önermeye kıyasla bir ‘belirtme, açıklama, karşıtlık ya da örnek”’ işlevi gördüğünde,
işlevsel olarak da tutarlı olabilirler. Özgür Gündem Gazetesinin haberlerinde
önermeler çoğu zaman bir belirtme ilişkisiyle birbirlerine bağlıdırlar. “Devlet
seyretti” başlıklı haberde, Halkların Demokratik Kongresi Heyetinin Sinop’ta
uğradığı saldırı haber olarak yayınlanmıştır (Devlet Seyretti, 2013: 1). Başlıkta
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belirtilen önermede, belirtmede bulunularak metinde küresel tutarlılığa yer
verilmiştir. Spesifik önermeler, genel önermelerin ardından daha çok bilgi verirler.
Bir sonraki cümlede dramatik girişimin nelerden oluştuğunu ortaya koyarlar. Kim,
ne, nerede ve nasıl yaptı soruları aydınlanır. Aynı şekilde, sonraki cümleler
öncekilerin açıklamalarını ‘talep, itiraz’ içerebilirler ve spesifik değerlendirme
imaları taşıdıklarında, düşünsel işlevleri de olabilir. Özgür Gündem Gazetesini
haberlerinde bu şekilde kaleme alınmış önermelere de rastlanmıştır. “Gerilla
çekilmeye başladı: Şimdi Yol Temizliği zamanı” başlıklı haberde, Abdullah
Öcalan’ın Amed Newruz’un da ki çağrısı üzerine Türkiye dışına çekileceğini
açıklayan PKK/KCK’nın çekilmeye başladığı duyurulmaktadır (Gerilla Çekilmeye
Başladı Şimdi Yol Temizliği Zamanı, 2013: 1). Haber başlığı genel bir önerme
olarak sunulmuştur. Haberin girişinde “PKK Lideri Öcalan’ın Amed Newruz’un da
ki tarihi çıkışı ile başlayan “demokratik çözüm sürecinin en önemli adımlarından biri
dün atıldı” ifadesi kullanılmıştır. Haber girişi spesifik önermedir, başlığın ardından
ikinci önerme daha çok bilgi taşımaktadır. İlk önerme küresel tutarlılığı okuyucuya
sunmaktadır, ikinci önerme birinci önerme ile durum ilişkisi içerisinde yerel
tutarlılığı okuyucuya sunmaktadır. Söylemin önemli bir özelliği de hem yerel hem de
küresel olarak tutarlı olmasıdır. Bir metnin, art arda gelen cümleler arasındaki
anlamsal ilişkilerinin yanı sıra genel bir semantik bütünlüğü bulunur. Bizim
sezinleyerek tema ya da konu olarak bildiğimiz kavramlar bu küresel tutarlılığı
tanımlar. Konular kavramsal olarak metni özetler ve onun en önemli bilgilerini
belirtir. Kuramsal bir biçimde, bu tür konular semantik büyük önermeler olarak, yani
metindeki bir sıra önermeden türeyen önermeler olarak, tanımlanabilir.
28 Aralık 2012 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuk olduğu
“Enine Boyuna” programında ki açıklaması, Türkiye ve PKK arasında uzun yıllardan
beri devam etmekte olan çatışmaların; ‘demokratik açılımlarla’ sonlandırılması için
başlatılan müzakerelerin ilk adımı olarak kabul edilmiştir. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın kamuoyunu bilgilendirdiği bu açıklama ile başlayan sürecin inceleme
kapsamı, 7 Haziran 2015 tarihli Türkiye Cumhuriyeti parlamento seçimlerine kadar
olan zaman aralığıdır. Sürecin duraksamasında 28 Şubat 2015 tarihinde taraflar
arasında kabul edilen Dolmabahçe Mutabakatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından eleştirilmesi etkili olmuştur. 1 Mayıs 2015 tarihinden sonra
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK ve HDP aleyhine artırdığı eleştirilerin ardından,
Hükümetin de PKK’ın şiddet olaylarını tekrardan başlattığını duyurması neticesinde
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süreç tıkanmıştır. PKK’nın genel seçimler öncesi tekrardan başlattığı silahlı eylemler
sürecin sonlandırılmasında etken olmuştur. 1 Haziran 2015 tarihinde Başbakan
Davutoğlu’nun 7 Haziran 2105 seçimlerinden sonra sürecin muhataplarının
değişeceğini açıklaması hükümet açısından resmi müzakere sürecini bitirmiştir. 12
Nisan 2015, tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesinde “HDP için oy isteyip Askere
saldırdılar” başlıklı haberde (HDP İçin Oy İsteyip Askere Saldırdılar, 2015: 1).
Ağrı’da ağaç dikme etkinliği sırasında Asker ile PKK’nın çatıştığı, PKK tarafından 5
kişinin öldürüldüğü askeri kanattan ise yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Bu
gelişme PKK’nın tek taraflı ilan ettiği ateşkes sürecini kaldırması olarak
yorumlanmıştır. Çözüm süreci ile ilgili olarak yürütülen tez çalışmasının,
müzakereler ile ilgili olarak belirlenen araştırma soruları cevap bulmuştur. PKK’nın
21 Mart 2013 tarihin de aldığı tek taraflı ateşkes kararında ve akabinde silahlı
unsurların 8 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye topraklarının dışına çıkma kararında,
Türkiye hükümetinin PKK ile yürütmüş olduğu müzakerelerin etkili olduğu tespit
edilmiştir. 21 Mart 2013 tarihine kadar yürütülen müzakerelerde hükümetin çözüm
sürecinin ilerleyebilmesi için PKK’nın tek taraflı ateşkes ilan edip Türkiye
topraklarından çekilmesini talep ettiği anlaşılmaktadır. Bu süreç, hükümet açısından
PKK’nın tasfiyesi için ilk adım olarak değerlendirilmiştir. Hükümetin bu adımın
ardından müzakereleri yoğunlaştırarak soruna demokratik açılımlar çerçevesinde bir
çözüm getireceğinin bilgisini kamuoyuna sunmuştur. Hükümet PKK’nın ateşkes
yapmasının ve Türkiye dışına çekilme kararı almasını desteklemek için belirtilen
tarihe kadar İmralı ile yürütülen müzakerelere büyük önem vermiştir. Türkiye
kamuoyunun süreci benimsemesi için olumlu söylem ve açılımlarda bulunmuştur.
Hükümetin bu yaklaşımının PKK’nın ateşkes ilanı ve Türkiye topraklarının dışına
çekilme sürecinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Müzakere süreci boyunca, gerek
Türkiye hükümetinin, gerekse PKK’nın yaptıkları talep ve tavizler incelendiğinde
Hükümetin PKK’dan öncelikli olarak talebi, PKK’nın tek taraflı olarak ateşkes ilan
ederek silahlı unsurlarını Türkiye topraklarının dışına çıkarmasıdır. 21 Mart 2013
tarihinde hükümetin bu talepleri karşılık bulmuştur. PKK 21 Mart 2013 tarihinde tek
taraflı olarak ateşkes ilan ettiğini açıklayarak 8 Mayıs 2013 tarihinde silahlı
unsurlarını Türkiye Cumhuriyetinin dışına çıkarmaya başladığını ilan etmiştir.
Hükümetin süreç ile ilgili bu talebi doğrultusunda yaşanan olumlu gelişme PKK’nın
1 Eylül 2013 tarihinde çekilmeyi durdurduğunu ilan etmesi ile son bulmuştur.
Hükümetin talepleri açısından yaşanan bu olumsuz gelişmeye rağmen süreç devem
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ettirilmiştir. Hükümet kanadı ilerleyen süreçte PKK’nın ateşkese devam etmesini
müzakereler açısından talep etmiştir. Süreç içerisinde Suriye’de yaşanan gelişmelerin
PKK ile yürütülen müzakerelere etki etmemesi hususunda Hükümetin Kürt
tarafından talepleri olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Kürt tarafının kendisini Suriye’de
saldırıya uğrayan Kürtlerle özdeşleştirmesi, onlarla birlikte hareket etme talepleri
doğrultunda tavır almaları çözüm sürecini büyük ölçekte olumsuz yönde etkilemiştir.
Kobani olayları olarak anılan sürecin ardından taraflar arasında ki yakınlaşmaların
durakladığı güvensizliğin geliştiği tespit edilmiştir. Çözüm süreci içerisinde
Hükümet tarafının öne çıkan bir diğer talebi ise Kürt tarafının sorunları daha çok
siyaset arenasına taşımasına yönelik olmuştur. Ancak bu talepte gerçek anlamda
karşılık bulmamıştır. Kürt tarafı çözümün anahtarı olarak PKK’nın tutuklu lideri
Abdullah Öcalan’ı ve PKK’yı çözüm süreci içerisinde ana aktör olarak
benimsemiştir. Yasal siyasette bulunan Kürt siyasetçilerin ise PKK’dan bağımsız bir
yaklaşım geliştirmediği tespit edilmiştir. Çözüm süreci boyunca sonuç alıcı
müzakerelere geçilebilmesi açısından Hükümetin taleplerinin sürekli olarak Kürt
tarafına iletildiği tespit edilmiştir. Hükümet bu talepleri Türkiye genelinde yürürlüğe
girecek demokratik bir Anayasa çerçevesi içerisinde şekillendirmiştir. Hükümetin bu
talepleri de karşılık bulmamıştır. Kürt tarafı yeni anayasa çalışmasından önce
sorunun özü olarak nitelendirdikleri hususların müzakere edilmesi gerektiği
hususunu gündeme getirmiştir. Kürt tarafının müzakere çerçevesi olarak adlandırdığı
10 maddelik Dolmabahçe bildirisi çözüm sürecini tekrardan şekillendirmiştir. Bu
bildirim Dolmabahçe Mutabakatı olarak anılsa da kısa süre içerisinde Hükümet
tarafının beklenti ve taleplerinin dışında hükümler ile şekillendiğinden hayat
bulmamıştır. Kürt tarafı açısından çözüm süreci çok farklı bir şekilde okunmuştur.
Kürt tarafı süreci başından beri PKK’nın bir zaferi olarak değerlendirerek Türk
tarafının Abdullah Öcalan’ın istek ve taleplerine boyun eğeceği tutumu ile
değerlendirmiştir. Sürecin başlarında yaşanan karşılıklı adımlarda Kürt tarafının ilk
talebi süreç ile ilgili olarak Kürt tarafını temsilen İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah
Öcalan’ın muhatap kabul edilmesi olmuştur. Kürt tarafı bu beklenti ve talebini
Hükümete kabul ettirmiştir. Abdullah Öcalan’ın resmi muhatap kabul edilmesi
üzerine başlayan karşılıklı müzakereler neticesinde ateş kes ve geri çekilme çağrıları
hayat bulmuştur. Kürt tarafının 1 Eylül 2013 tarihide çekilmeyi durdurmasının
ardından süreç devam ettirilmiştir. Bu tarihten sonra Kürt tarafının demokratik
açılımdan ne anladığı dillendirilmeye başlanmıştır. Kürt tarafı sürecin sonunda Türk
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devletinden özerklik veya öz yönetim dediği yeni bir yapılanmayı talep etmiştir. Kürt
tarafının bu talepleri yoğun müzakereye geçilmeli talepleri ile hükümete süreç
boyunca iletilmiştir. Hükümet kanadının sürece ayni çerçevede bakmadığı
anlaşılmaktadır. Hükümet müzakereler ile ortak bir noktada buluşabilme ümidini
uzun süre devam ettirmiştir. Çözüm süreci içerisinde Kürt tarafının Türk askeri
varlığının kırsal kesimde operasyonlardan uzak durmasını talep ettiği tespit
edilmiştir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni karakol yapımı gibi askeri
faaliyetleri sonlandırma talepleri de Kürt tarafının talepleri arasında yer almıştır.
Suriye’de yaşanan İşid terörü nedeni ile Kobani’de meydana gelen olaylar Kürt
tarafınca Türkiye’ye yansıtılmıştır. Türkiye genelinde yaşanan olaylarda PKK ve
HDP halka ‘serhildan’ çağrısı yaparak ayaklanma denemesinde bulunmuştur. Bu
gelişmelerin ardından Kürt tarafı Kürdistan devleti ile ilgili taleplerini ve
ihtiyaçlarını yüksek perdeden seslendirerek hükümetin özerklik konusunda taviz
vermesini talep etmişlerdir.

Türkiye

ile PKK arasında yürütülen terör

müzakerelerinde tarafların yaptıkları talep ve tavizler haber metinlerinin içinde
bulunmaktadır. Başbakan Recep Tayip Erdoğan’nın, akabinde Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun, bakanların ve hükümet sözcülerinin yaptığı açıklamalar hükümetin
resmi beyanı olarak kabul edilmiştir. Abdullah Öcalan’ın yaptığı açıklamalar,
PKK’nın yaptığı duyurular ve Halkın Demokrasi

Partisinin yaptığı açıklamalar

PKK’nın resmi beyanı olarak kabul edilmiştir. Bu tez kapsamında, Teun van Dijk’ın
eleştirel söylem analizi modeli ile yapılan analiz işlemi neticesinde; Türkiye ile PKK
arasında yürütülen çözüm süreci müzakerelerinin PKK’nın tasfiye edilmesinde etkili
olmadığı, tarafların müzakere sürecinde yaptıkları talep ve verdikleri tavizlere
rağmen siyasi olarak soruna çözüm bulmaktan uzak oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Türkiye devletinin terörün sonlandırılması konusunda önemli adımlar attığı, şiddeti
sonlandırma konusunda süreç boyunca istekli davrandığı tespit dilmiştir. Bu tespitler
tezin sonuç bölümünde detaylı anlatılmıştır. Sürecin başarıya ulaşmamasında Kürt
tarafı olarak adlandırılan tarafın Türkiye’de demokratikleşme sürecini, her kese geniş
kapsamlı özgüllük anlayışından çok, Kürt etnik grubuna bağlı olan kişilerin kendi
özerk yapılarını oluşturabileceği bir süreç olarak algılaması nedeni ile süreç çıkmaza
sürüklenmiştir. Türkiye ile PKK arasında yürütülen müzakerelerin yazılı basında ele
alınış biçimi özelinde yapılan söylem analizi gerek bu tezin ilgi alanı, gerek
incelemeye alınan zaman aralığının uzunluğu, gerekse de “van Dijk’in söylem analizi
modelinde ortaya koyduğu çeşitli ideolojik çözümleme kategorilerinin, hem Türkiye
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hükümeti, hem de PKK söylemlerinin analizinde kullanılmış olması” sebebiyle, bu
alanındaki çalışmalar açısından bir yenilik olma özelliği taşımaktadır. Türkiye
hükümetinin izlemiş olduğu ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakere sürecinin müspet
bir neticeye ulaşmamasının nedenleri sonuç bölümünde değerlendirilmiştir. Teröre
şiddet kullanmadan son vermek, ülkedeki etnik ayrımcılığın demokratik yollara
sonlandırılabilmesi için terör örgütü ile müzakere seçeneğini kullanan Türkiye
Cumhuriyeti’nin, PKK ile gerçekleştirdiği müzakere sürecinin yazılı basına
yansımalarına yoğunlaşan ve tarafların yaptıkları talep ve tavizlerin açığa
çıkarılmasında oldukça işlevsel olan bu türden analiz çalışmalarının yüksek lisans ya
da doktora konusu olarak çalışılması “terör örgütü ile müzakere sürecinin”
anlaşılması ve müzakere sürecinde izlenecek politikanın belirlenmesi noktasında
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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Şekil 6.8.: Özgür Gündem; 19 Mart 2015

Şekil 6.9.: Özgür Gündem; 22 Mart 2015
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Şekil 6.10.: Özgür Gündem; 24 Mart 2015

Şekil 6.11.: Özgür Gündem; 12 Nisan 2015

Şekil 6.12.: Özgür Gündem; 22 Nisan 2015
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Şekil 6.13.: Özgür Gündem; 27 Nisan 2015

Şekil 6.14.:Özgür Gündem; 3 Mayıs 2015

Şekil 6.15.: Özgür Gündem; 18 Mayıs 2015
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Şekil 6.16.: Özgür Gündem; 20 Mayıs 2015

Şekil 6.17.: Özgür Gündem; 28 Mayıs 2015

Şekil 6.18.: Özgür Gündem, 1 Haziran 2015
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AKADEMİK CV
1998 yılında Ankara Polis Akademisinden mezun oldum. Ayni yıl Yakın Doğu
Hukuk Fakültesine yazıldım. 2004 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2011
yılında Girne Amerikan Üniversitesinde Polis Halk İlişkileri üzerine Yüksek Lisans
Tezimi hazırlayıp ayni yıl master derecesini aldım. 2012 yılından beridir Medya ve
İletişim alanında Yakın Doğu Ünibersitesi İletişim Fakültesinde doktora eğitimi
almaktayım.

