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ÖZET
2014 YEREL SEÇİMLERİNDE OSMANİYE’DE YEREL BASININ SİYASAL
PARTİLERE ve ADAYLARA YAKLAŞIMI
Siyasal iletişim, insan yaşamının en önemli unsurlarından birisi olan iletişim ile güç
ve iktidarı temsil eden siyaset kavramının birleştiği noktada ortaya çıkmaktadır. Seçim
dönemlerinde ön plana çıktığı düşünülen siyasal iletişim, bireylerin yaşamlarının her anında
gazete, televizyon, internet, dergi, sinema vb. medya araçları ile yüz yüze oldukları bir
kavramdır. Siyasi aktörler ya da kurumlar görsel, işitsel, duyusal araçları propaganda,
reklam, pazarlama gibi iletişim yöntemlerini kullanarak hedef kitleye veya seçmene ulaşıp
onların

siyasi

tercihlerini

ve

algılarını

etkileyebilmeyi

ve

yönlendirebilmeyi

amaçlamaktadırlar.
Siyasi aktörler siyasi arenada hedeflerine ulaşabilmek ve iktidar olabilmek için
medyayı kullanırlar. Öyle ki medya, siyasal aktörlerle seçmen ve kamuoyu arasında köprü
konumundadır. İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler de medyanın etkisini bu alanda
arttırmaktadır. Siyasal iletişim süreci iki yönlü olduğu için medya bu süreçte mesajları hedefe
taşır, yorumlar, anlamlandırır ve olgunlaştırır, geri bildirimde bulunur. Medya siyasal
iletişim sürecinde alıcı ve verici konumundaki her iki tarafa da hizmet eder.
Siyasal iletişim sürecinin vazgeçilmez parçası olan medyanın en önemli unsurlarından
bir tanesi gazetelerdir. Gazeteler tarih boyunca insanların iletişim kurabildiği en eski ve ilk
yazılı iletişim araçlarıdır. Matbaanın buluşuyla ön plana çıkan yazılı iletişim baskı
teknolojisinin gelişmesiyle ve gazete, dergi gibi görsel iletişim araçlarının ucuzlamasıyla
geniş halk kitlelerine ulaşmıştır.
Siyasal iletişimde kamuoyunu etkileyip, ikna edip, oy verme davranışını değiştiren
iletişim araçlarından birisi yerel gazetelerdir. Özellikle yerel seçim dönemlerinde ön plana
çıkan yerel gazeteler bölgedeki siyasetçilerin veya adayların kullandığı temel iletişim
araçlarından bir tanesidir. Hedef kitlesi yerel halk olan yayın niteliğini taşıyan yerel
gazeteler, kasaba ve şehirdeki yerel haberlerin, sorunların veya konuların yer verildiği ve
belirli bir bölgede dağıtılan yayınlardır. Yerel gazeteler yayınlandıkları bölgelerde insanların
siyasi algısını biçimlendiren, siyasi yaşama katılımda önemli roller üstlenen ve demokratik
sürecin sağlıklı biçimde işleyebilmesini sağlayan önemli iletişim araçlardır.

ii

Bütün bu nedenlerden dolayı çalışmada 2014 yerel seçimlerinde Osmaniye‟de yerel
basının siyasal partilere ve adaylara yaklaşımı incelenmiştir. 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014
tarihleri arasında Osmaniye‟de yayınlanan Kınık, Elde Demokrasi, Takip, Akdeniz, Aydın
Osmaniye, Yurt, Hasret ve Olay günlük yerel gazetelerde Osmaniye MHP, AKP ve CHP
belediye başkanı adaylarının seçim çalışmaları ile ilgili haberleri Van Dijk‟ın söylem
çözümleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde siyaset,
iletişim, siyasal iletişim kavramlar; ikinci bölümünde yerel basın, Osmaniye‟de yerel basın ve
tarihçesi; üçüncü bölümde ise Osmaniye‟deki günlük yerel gazetelerin siyasal iletişim
sürecinde değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: iletişim, siyaset, siyasal iletişim, yerel basın
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ABSTRACT
The Approach of Local Media to Political Parties and Candidates in Osmaniye for 2014
Local Elections
Political communication emerges on the point where the communication which is one
of the most significant part of human life and politic swhich represents the power and pability
combine. Believed to be popular only during the elections, political communication is a
concept that comes to the stage almost every moment of human lives witht he media tools such
as newspaper, television, internet, magazine and cinema. Political actors or institutions aim
at effecting and directing the voters or target group‟s political preferences and perceptions by
using visual, audial, sensoria lcommunication methods such as publicity, advertisements,
marketing.
Political actors use the media to be able to reach their golas in politic sand to become
Ruling party. Media is like a bridge between political actors, voters and public. Besides the
rapid develeopments in communication technologies increase the power of media in that area,
too. Because the process of political communication is bidirectional, media carries the
messages to the target, comments, makes sense andmatures, gives feedback about the proces.
Media serves both of the sides, the receiver and the transmitter in the process of political
communication.
One of the most indispens able part of media in the political communication process is
newspapers. News papers are th eoldes tand the first communication methods through out the
history. Written communication coming forehead witht heinvention of printing press, the
developments in pressing technolog yand with decreasing cost in visual communication
methods as newspaper, magazines reac he the large masses of people.
One of the most indispensable part of media in the political communication process is
newspapers. Newspapers are the oldest and the first communication methods throughout the
history. Written communication coming forehead with the invention of printing press, the
developments in pressing technology and with decreasing cost in visual communication
methods as newspaper, magazines reache the large masses of people.
In political communication, local newspapers are one of them that effects, convinces
and changes the behaviour of the voters. Local newspapers which especially come out during
the local elections are one of the basic communication methods used by politics or
candidates.
Local newspapers are publications given place to the news‟ of local people, village
and the city‟s problems or themes, distributed within a specific borders. Local newspapers
iv

are very important communication means shaping the political sense of people, handling
essential roles to take part in the political career and operating a perfect democratic process.
All in whole those reasons above, this study examines the approch of local media to
the olitical parties and candidates in Osmaniye for 2014 local elections. Osmaniye „s local
newspapers, published between 1st of March in 2014 and 29th March of 2014, named Kınık,
Elde Demokrasi, Takip, Akdeniz, Aydın Osmaniye, Yurt, Hasret and Olay, the news about the
election studies of Osmaniye MHP, AKP and CHP mayor‟s candidates are analyzed by using
Van Dijk‟s speech analysis method. The first part of the study is included concepts, politics,
communication, political communication; the second part is local media, local media in
Osmaniye and its historical background; the third part is the assessment of political
communication process in Osmaniye‟s local daily newspapers.

Key Words: communication, political, political communication, local media
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GĠRĠġ
Günlük hayatımızın her alanında ve anında yer alan siyasal iletiĢim ülkemizde seçim
zamanı gündeme gelen bir kavram gibi anlamlandırılmaktadır. Oysaki siyasal iletiĢim ile
seçmenler ya da hedef kitle gazete, dergi, televizyon, internet vb. iletiĢim araçlarıyla iç içedir.
ĠletiĢim ile insanlar ihtiyaçlarını, isteklerini ve beklentilerini karĢılarken siyaset ile yaĢam
tarzlarını, algılarını, hayata hangi çerçeveden bakacaklarını belirlerler.
Siyaset, muktedir olmak, halkla iliĢkilerde yetkinlik, uzlaĢma ve uzlaĢtırabilme
yeteneğinin güç ve kaynakların kullanımıyla yakından ilgili bilim dalıdır.1 Siyasetin temel
unsuru iktidardır ve iktidarın mihenk noktası da güçtür. Bu nedenle siyaset temelde gücü
temsil eder ve bütün araçları kullanarak iktidarı ele geçirmeye ve elde tutmaya odaklanır. 2
Bütün bu hedefleri gerçekleĢtirmenin yolu da iletiĢimden geçmektedir. ĠletiĢim olmaksızın
siyaset yapılamaz. Çünkü siyaset insanlara hitap eden ve onların üstünde nüfuz etmeye
yönelik bir alandır.
Siyaset ve iletiĢim birbiriyle iç içe geçmiĢ iki kavramdır. Siyasal iletiĢim ile yazılı,
sözlü, iĢitsel ve görsel araçlar ile geniĢ kitlelere ulaĢılarak kamuoyunun siyasi tercihleri
yönlendirilir. Siyasal iletiĢimde temel amaç, geniĢ kitlelerin dikkatini çekerek verilen siyasi
mesajın paylaĢılarak benimsenmesini sağlamaktır.3
Siyasetin ve siyasal iletiĢimin temel unsuru medyadır. Medya, alıcı ile verici
arasındaki temel araç vazifesini görmektedir. Siyasal iletiĢim süreci iki yönlü olduğu için
siyasal aktörlerden gelen görüĢler medya vasıtası ile doğrudan veya dolaylı olarak yansıtılır,
yorumlanır, yeniden üretilir ve izleyiciye iletilir. Medya günümüzde sadece iletileri taĢıyan
araç niteliğini taĢımıyor. Aynı zamanda medya mesajları olgunlaĢtırmakta, yeniden
yorumlamakta ve siyasi aktörlerle hedef kitleye vermektedir.4
Siyasal iletiĢim sürecinde kullanılan ilk ve en eski temel iletiĢim aracı gazetelerdir.
Gazeteler, seçmenlerin karar süreçlerinde önem arz eden araçlardan bir tanesidir. Siyasal
iletiĢimde gazetelerin rolünün ikinci plana düĢtüğü öne sürülse de son yıllarda teknolojinin

1

Şaban Çobanoğlu, Siyasal İletişimin Gücü Zafer, Ak Parti Kültür Hizmeti, İstanbul: 2010, s.65.
Mümtazer Türköne, Siyaset, Nesil Yayın Grubu, İstanbul: 2014, s.25-27.
3
Şaban Çobanoğlu, age., 45.
4
Aysel Aziz, Siyasette Etkili İletişim Teknikleri, Başlık Yayın Grubu, İstanbul: 2011, s.19.
2

1

geliĢmesiyle ve gazetelerin bir dizi düzenleme yapmasıyla siyasal iletiĢim sürecinde etkili
duruma gelmiĢtir.5
Siyasal iletiĢim açısından gazetelerin manĢetleri, kullandıkları söylemler hangi siyasi
partiyi desteklediklerinin göstergesidir. Gazetelerin söylemlerini inĢa ederken birinci veya
üçüncü kiĢi anlatımını tercih etmeleri, haberlerde kullanılan kelimeler ve nitelemeler, haberin
yüzeysel ya da derinlemesine okuyucuya aktarılması, olay taraflarının değerlendirilmesi,
haberlerde kullanılan cümle yapıları ve fotoğraf karelerinin büyüklük oranları ve içerikleri
hangi siyasi görüĢe yakın olduklarını ortaya koyar.
Bir gazetenin herhangi bir bireyle, siyasi partiyle, konuyla vb. ilgili haberlerini analiz
etmek için çeĢitli analiz yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerden bir tanesi de Hollandalı bilim
adamı Van Dijk‟ın söylem çözümlemesidir. Söylem, hiçbir temele dayanmayan ya da
dayandırılamaz bir meta eylemdir. Söylem dil pratiği, ideoloji, bilgi, diyalog, anlatım, beyan
tarzı, müzakere, güç ve gücün mübadelesiyle eyleme dönüĢen dil pratikleridir.6
Osmaniye‟de 2014 yerel seçimlerinde yerel basının MHP, AKP ve CHP belediye
baĢkanı

adaylarına

yaklaĢımıyla

ilgili

çalıĢmaların

tespit

edilmesi

amaçlanmıĢtır.

“Osmaniye‟de 2014 yerel seçimlerinde yerel basının MHP, AKP ve CHP belediye baĢkanı
adaylarına nasıl yaklaĢmıĢtır?” sorusunun cevabını bulabilmek için de çalıĢma bağlamında
Van Dijk‟ın söylem analizi yöntemi kullanılarak Osmaniye‟de basılan günlük yerel
gazetelerde (Kınık, Elde Demokrasi, Takip, Akdeniz, Aydın Osmaniye, Hasret, Olay ve Yurt
gazeteleri) 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında MHP, AKP ve CHP belediye
baĢkanı adaylarının siyasal iletiĢim çalıĢmaları incelenmiĢtir.

5
6

Mahmut Oktay, Politikada Halkla İlişkiler, Derin Yayınları, İstanbul: 2002, s.156-157.
Edibe Sözen, Belirsizlik Mübadele Bilgi/Güç ve Refleksivite, Paradiğma Yayınları, İstanbul:1999, s.19-20.
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1. BÖLÜM: SĠYASAL ĠLETĠġĠM
1.Siyaset (Politika)
Siyaset, Arapça kökenli bir kelime olup at talimi, at eğitimi, at bakıcılığı anlamlarına
gelmektedir.7 Dilimizde siyaset kelimesi yerine “politika” kelimesi kullanılmaktadır. Ġki terim
arasında anlam bakımından fark bulunmamaktadır. Politika, kelimesi kökeni itibariyle
Yunancadır. Yunanca ‟da “politika” denildiğinde “polis” Ģehir devleti ve siteye ait iĢler
anlaĢılıyor.

8

“Siyaset” ve “Politika” deyimleri eĢanlamlı olarak kullanılıyor.9 Ancak siyaset,

politika kavramına göre daha tutarlı ve ciddi bir yaklaĢım tarzı sergilemektedir. Siyaset gücün
kullanılabilmesi, otoritenin gösterilmesi, karar alabilme yeteneği, kaynakların yürütülen
politika doğrultusunda paylaĢtırılmasıdır. Siyaset yahut politika; muktedir olma sanatı, halkla
iliĢkilerde yetkinlik, uzlaĢma ve uzlaĢtırabilme becerisi, güç ve kaynakların kullanımı ile
yakından ilgili bir sosyal bilim ve sanattır. 10
Siyaset, iktidar iliĢkisinin dayandığı “güç” üzerinden yapılır. Siyaset temelde gücü temsil
eder ve bütün araçları kullanarak iktidarı ele geçirmeye ve elde tutmaya odaklanır. Siyasette
kullanılan her araç bu güce katkıda bulunduğu sürece anlamlıdır. Bu durumda siyaset, sınırlı
kaynakları ele geçirmek için verilen mücadeledir ve güç bu mücadelede kimin kazanacağını
belirleyen en önemli unsurdur.11 Siyaset gerçekte, hem bir çatıĢma hem de bir iktidar
kavgasıdır. Toplumun bütün üyelerinin yararına olabilecek bir düzen yaratma aracıdır. 12
Bireylerin ve toplulukların yaĢam tarzlarını ve hayatlarını etkileyen siyasetin çeĢitli
özellikleri vardır. Siyaset: Öncelikle zaman ve mekân bakımından evrensellik ve süreklilik arz
eder; özü toplumdaki değerlerin dağıtımı ile ilgili bir görüĢ ve çıkar çatıĢması, iktidar
mücadelesidir; sadece bir çatıĢma değildir aynı zamanda uzlaĢmadır. Karar alma, kural koyma
ve bunları yürütme Ģeması içinde ele alınan siyasi faaliyetler; her türlü değer yargısından
uzak, çıplak bir kuvvet ve çıkar çatıĢmasından ibaret değildir, aksine insanların yaĢayıĢlarını
yakından ilgilendiren ve etkileyen bir faaliyettir. 13

7

G. Bouthoul, 1962’den akt. Bülent Dâver, Siyaset Bilimine Giriş, Doğan Yayınevi, Ankara: 1969, s.3.
Bülent Dâver, Siyaset Bilimine Giriş, Doğan Yayınevi, Ankara: 1969, s.5.
9
Mümtazer Türköne, age., s.25-27.
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Şaban Çobanoğlu, age., s.65.
11
Mümtazer Türköne, age., s.30.
12
Maurice Duverger, Sociologie Politique, 1967, s. 29’dan akt. Emine Yavaşgel, Siyasal İletişim Kavramlar ve
Ardındakiler, Babil Yayınları, Ankara: 2004, s. 141.
13
Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi,32. Basım, Ankara:2013, s.19-21.
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Siyasetin odağı insan, konusu ise iktidardır. Klasik politika bilimi, “devleti” ana konu
olarak alıyordu. Devletin kuruluĢu, amaçları, devlet ve birey iliĢkileri vb. sorunları kapsayan
geleneksel siyasal bilimi temelde “devlet bilimi” olarak kabul edilmekteydi. Günümüzde ise
“iktidar” konusu siyaset biliminin ana konusu olarak devletin yerini almıĢ durumdadır.
Lasswell‟e göre siyasal bilimi, “iktidara biçim verilmesi ve iktidarın incelenmesidir.” Ġktidar,
baĢkalarının

davranıĢlarını

tanımlanmaktadır.

14

etkileyebilme

ve

kontrol

edebilme

yeteneği

olarak

Vaat edilen ve seçmenlerce beklenen hizmetin verilebilmesi birinci

derecede iktidar olunabilmesi ile ilgilidir. 15
Ġktidar kavramı sosyal hayatın her yerinde geçerlidir.16 Siyasal iktidar, toplumun
sadece bir kesimi değil bütün kesiminin üzerinde geçerli olduğu için en genel iktidar olma
niteliğini taĢır. Çünkü yetki alanı geniĢtir. Siyasal iktidar toplum içinde sınırlar koyma,
denetleme, etki etme ve zor kullanma yetkisine sahiptir. 17
Siyasal iktidarın temel öğeleri meĢruluk, kapsayıcılık ve otoritedir. MeĢruiyet, bir
iktidarın rızaya dayanmasıdır. Bu rıza genel uzlaĢmanın neticesinde ortaya çıkar.

18

Kapsayıcılık yani genellik niteliği siyasal iktidarın toplumun bütün üyeleri için geçerli
oluĢudur. “Buyurma gücü” olarak tanımlanan otorite siyasal iktidarın en önemli
unsurlarındandır. 19 Siyasal hayat bir toplum tarafından kabul edilmiĢ otoriteye, meĢru iktidara
dayanan faaliyetlerden oluĢan bir bütündür. 20

2.ĠletiĢim
ĠletiĢim insan yaĢamının en önemli becerilerinden biridir ve insanların beraber
yaĢamalarının temelini oluĢturmaktadır. Ġnsanlar iliĢkilerini iletiĢimle sağlarlar. Hayvanlar
aralarında türlerine özgü içgüdüsel kodlarla iletiĢim sağlarken, insanlar öğrenilerek kazanılan
birçok faktörün etkisiyle gerek biçim gerek tarz ve gerekse içerik olarak farklı iletiĢim
kanalları kullanırlar. 21

14

Munci Kapani, ages., s. 28-29
Ahmet Tan, İlke ve Uygulamalarıyla Politik Pazarlama, Papatya Yayınları, İstanbul: 2002, s.14.
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Munci Kapani, ages., s. 28-29
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20
Bülent Daver, age. s.41.
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Nursel Telman ve Pınar Ünsal, İnsan İlişkilerinde İletişim, Epsilon Yayınevi, 2. Baskı, 2009: İstanbul, s. 9-11.
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Toplumsal bir varlık olan insanoğlunun hayatının her raddesinde karĢısına çıkan
iletiĢimin çok sayıda tanımı mevcuttur. ĠletiĢim, “bilgi, duygu ve düĢüncelerin
paylaĢılmasıdır.” ĠletiĢim, simgeler aracılığıyla bir kiĢiden ya da gruptan diğerine bilginin,
fikirlerin, tutumların veya duyguların iletiĢimidir.22ĠletiĢimin olabilmesi için her Ģeyden önce
birden çok kiĢinin olması ve bilgi, duygu ve düĢüncelerin değiĢ tokuĢ edilmesi gerekir. Bir
kiĢinin konuĢup diğerlerinin pasif dinleyici olduğu bir ortamda iletiĢimden bahsedilemez.
23

ĠletiĢim canlılar arasında gerçekleĢir, anlamların paylaĢılmasını içerir ve sembollerle

yürütülür. 24
Watzlawick ve arkadaĢlarına göre iletiĢimin baĢarılı biçimde gerçekleĢtirilebilmesi
için çeĢitli koĢulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar: ĠletiĢimsizlik mümkün
değildir. Her iletiĢimin içerik ve iliĢki boyutu vardır. Öyle ki, iliĢki boyutu daima birincisini
yönlendirmekte ve iletiĢimin ötesinde meta iletiĢim ortaya çıkmaktadır. ĠletiĢim sürecinde
etkili olan tarafların algılama yönetimi, iletiĢim akımını davranıĢ aĢamalarına bölümlendirme
dizisine dönüĢtürür. Bu da insan davranıĢını düzenleyerek insanlar arası iliĢkilerin önemli bir
parçasını oluĢtur. ĠletiĢim dijital ve anolojik olmak üzere iki biçimde gerçekleĢir. Dijital
betimleme ile nesneleri belirtmek için kullanılan iĢaretler temsil edilir. Analojik de ise nesne
ile iĢaret arasında biçimsel bir iliĢki vardır. ĠletiĢim süreci ya farklılıkların azaltılması ile ya da
birbirini tamamlaması ile ortaya çıkar. 25
Hayatın her alanında varlığını devam ettiren iletiĢimin çeĢitli iĢlevleri vardır. ĠletiĢim
yönlendirir, eğitir, denetler, eğlendirir, uyarır, sorun çözer, birleĢtirir, bütünleĢtirir. Bütün bu
iĢlevlerini yerine getirirken de bireysel ve toplumsal bir güç yaratır. Bireysel anlamda,
düĢünce, duygu, tepki ve deneyimlerin paylaĢılması, kaynak ile hedefin ortak simgelerde
buluĢması ve etkileĢim içinde olması gerekir.26
ĠletiĢim kavramı bir süreci ifade eder. Temel iletiĢim sürecinde; kaynak, kod, kanal,
mesaj, hedef kitle ve geri dönüĢüm olarak nitelendirilen unsurlar yer alır. Kaynak, iletiĢim
sürecinin asli unsuru ve süreci baĢlatan birimdir. Kaynak bir Ģeyin kökü, çıkıĢ noktasıdır.
Kod, iletiĢim sürecinin ikinci öğesidir. Kod, mesajın iĢaret haline dönüĢmesinde kullanılan
22

Theodorson ve Theodorson, 1969’dan akt., Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, 6. Basım, Sofos Kıta Basım Yayın,
Ankara: 2012, s.148.
23
Metin Işık ve Levent Biber, İletişim, İletişim Süreci ve İletişim Çeşitleri, Editör: Metin Işık, Genel ve Teknik
İletişim, Eğitim Akademi Yayınları, Konya: 2008, s. 2.
24
Nursel Telman ve Pınar Ünsal, age., s. 23.
25
Orhan Gökçe, İletişim Bilimine Giriş İnsanlar Arası İlişkilerin Sosyolojik Bir Analizi, 4. Baskı, Ankara: 2002, s. 4043.
26
Demet Gürüz, age., s. 3.
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simgeler ve bunlar arasındaki iliĢkileri düzenleyen bütündür. Bu açıdan dil bir kod sistemidir.
Kanal veya araç, kaynak tarafından kodlanan iletilerin hedef kitleye iletilmesinde kullanılır.
ĠletiĢimin her çeĢidinde iletilerin hedef kitleye ulaĢtırılması için mutlaka kanala ihtiyaç vardır.
Mesaj, süreçte ileti olarak da adlandırılmaktadır. Mesajlar, kaynak tarafından oluĢturulmakta,
kodlanarak bir kanal ile hedef kitleye sunulmaktadır. Böylece kaynak ve hedef arasında bir
iliĢki kurulmaktadır. Hedef kitle, mesajın ulaĢılması amaçlanan birey, grup veya kitledir.
Hedef kitle farklı toplumsal sınıf ve statülere sahip insanlardan oluĢmaktadır. Kaynağın, hedef
kitlenin içinde bulunduğu Ģartları iyi bilmesi gerekmektedir. ĠletiĢim sürecinin son öğesi geri
beslemedir. Geri besleme, hedef kitle olarak kabul edilen alıcının, kaynağın mesajına verdiği
cevaptır. 27
ĠletiĢim çeĢitli türlerde ortaya çıkar. Bunlar: KiĢi içi iletiĢim, kiĢilerarası iletiĢim, örgüt
iletiĢimi ve kitle iletiĢimidir. KiĢinin kendisi ile iletiĢiminde gerçekleĢtirdiği Ģey, kendiyle ve
dıĢ dünya ile iliĢkisini biçimlendirme ve sürdürmek için bilgi toplama, depolama, geri
çağırma, süreçten geçirme ve karar vermedir.

28

KiĢilerarası iletiĢim, kaynağını ve hedefini

insanların oluĢturduğu iletiĢim biçimidir. KarĢılıklı iletiĢimde bulunan kiĢiler, bilgi, sembol
üreterek, bunları birbirlerine aktararak iletiĢimi devam ettirirler. Tubbs ve Moss‟a göre
kiĢilerarası iletiĢime katılanlar yüz yüze olmalı, katılımcılar arasında karĢılıklı mesaj alıĢveriĢi
olmalı ve mesajlar sözlü-sözsüz biçimde olmalıdır.

29

Örgüt içi iletiĢim, belirli amaçları

gerçekleĢtirmek için oluĢturulan yapılarda örgüt faaliyetlerinin iĢ bölümü anlayıĢı içinde
koordine edilmesini sağlamaktadır. Örgüt içi iletiĢim; yukarıdan aĢağıya iletiĢim, aĢağıdan
yukarıya iletiĢim, çapraz iletiĢim ve yatay iletiĢim olmak üzere dört Ģekilde meydana gelir.
ĠletiĢim biçimlerinden sonuncusu ise kitle iletiĢimidir. Kitle iletiĢimi, “çeĢitli türdeki iletilerin
kitle iletiĢim araçları ile kitlelere aktarılma süreci” dir. Kitle iletiĢimde alıcı ile verici arasında
yüz yüze bir iliĢki kurulması mümkün değildir. Radyo, televizyon, gazete, dergi, internet
günümüzde sıklıkla kullanılan kitle iletiĢim araçlarıdır. 30
3.Siyasal (Politik) ĠletiĢim
Siyasal iletiĢim, demokrasi ile yakından alakalı bir kavramdır ve genel oy hakkının
kitlelere verilmesiyle baĢlayıp kitle iletiĢim teknolojisinin geliĢmesiyle günümüzdeki Ģeklini

27
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30
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almıĢtır. 31Siyasi adaylar ve liderler iktidara gelebilmek için etkili kampanya ve tekniklerden
yararlanıp bunları yerinde ve zamanında kullanmak zorundadır. Siyaset adamları ekonomik,
sosyal ve siyasi sorunlarla karĢılaĢtıklarında hızlı hareket ederek çabuk karar vermek ve
aldıkları kararların da kamuoyu tarafından onaylanıp uygulanmasını isterler. Bu nedenle
siyasal iletiĢim son derece önemlidir.32
Siyasal iletiĢim; yazılı, sözlü, iĢitsel ve görsel araçlar yolu ile geniĢ kitlelere
ulaĢabilmek amacıyla iletiĢim araçlarının (reklam, propaganda ve halkla iliĢkiler) etkili
biçimde kullanarak kamuoyunun siyasi tercihlerini etkileyebilmektir.

33

Siyasal iletiĢim,

34

“siyasal arenada birbirini anlama ve anlatma biçimi” , “siyasal aktörlerin belli ideolojik
amaçlarını belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde
eyleme dönüĢtürmek, uygulamaya koymak üzere çeĢitli iletiĢim tür ve tekniklerinin
kullanılmasıdır.” 35
Her türlü politik haber, yorum, köĢe yazısı, siyasi konuĢma ve demeç, siyasilere
atfedilen sözler, siyasi sürece dair her türlü haber, yorum ve fotoğraf; idari makamların
savunmaları ve açıklamaları, meclis tutanakları, meclisten yapılan yayınlar, açık oturumlar,
siyasi propaganda konuĢmaları ve filmleri, siyasal reklamlar; siyasal parti programları,
broĢürleri ve el ilanları, politik danıĢmanların yürüttüğü her türlü tanıtım programları, siyasal
partilerin ve adayların halkla iliĢkiler faaliyetleri; hatta görünürde politik amaç taĢımayan,
fakat gizli mesaj içeren bazı sinema-TV filmleri siyasal iletiĢim kapsamında kabul edilme
eğilimindedirler. 36
Siyasal iletiĢim genel öğeleri ile değerlendirildiğinde iletiĢim süreci ile benzerlik
göstermektedir. ĠletiĢim sürecindeki kaynak, mesaj, araç, alıcı ve geribildirim siyasal iletiĢim
sürecinde de çok küçük farkla iĢlevini yerine getirir. Siyasal iletiĢim sürecinin tam olarak
meydana gelebilmesi için bu beĢ unsurun etkili Ģekilde kullanılması ve her birinin iĢlevsel
olarak süreçte yerini alması gerekir. 37Ancak siyasal iletiĢim sürecinin kendine özgü bir takım
kuralları olduğu için iletiĢim sürecinden ayrılan tarafları mevcuttur. Bunlar: Siyasal iletiĢim
sürecinde kaynak örgütlü yapıları, alıcı seçme hakkını kazanmıĢ genç ve yetiĢkinleri, mesaj
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siyasal içerikli, kanal hedef kitleye ulaĢılabilecek teknikler, geribildirime imkân tanıyan
yöntemlerin kullanılmasıdır.38
Siyasal iletiĢimde temel hedef, insanları ikna etmekten ziyade geniĢ kitlelerin dikkatini
çekerek verilen siyasi mesajın paylaĢılarak benimsenmesini sağlamaktır.

39

Alıcı tarafın,

seçmen kitlesinin oyunu ve desteğini kazanmaktır.40 Siyasal iletiĢim her iki tarafı da yontan
balta gibidir. Hem toplum yararına hem de zararına bir görev üstlenebilir. 41
Siyasal iletiĢimin demokrasi ile yönetilen toplumlarda olumlu ve olumsuz bir takım
fonksiyonları vardır. Bunlar:
 Haber, bilgi ve kültürün topluma iletilmesini sağlamak,
 Siyasetin taĢıyıcılığını ve desteğini oluĢturmak,
 Toplumsal değerlerin iletilmesine araç olmak,
 Yönlendirmek ve ikna etmek,
 Ġktidarın desteklenmesine yardımcı olmak,
 Bazı durumlarda muhalefetin taleplerinin gerçekleĢmemesine etkide bulunmak,
 Siyasal katılımın artmasına katkıda bulunmak,
 Yönlendirme ve yalana açık propagandalara karĢı önlem almak,
 Toplumda benzeĢme ve bütünlük yaratmak,
 Bazı durumlarda ayrıĢım noktalarını körüklemek,
 Gündem yaratmak,
 Ġstenilmeyen konuları gündemden düĢürmek,
 Kamuoyu beklentilerini saptamak,
 Anti demokratik dönemlerde askeri darbelerin oluĢmasına zemin hazırlamak, 42
 Ortaya çıkan siyasal problemlerin tanımlanmasına yardımcı ,
 Bu problemlerin siyasal tartıĢma ortamlarına girerek meĢruiyet kazanmasını
sağlamak (kamuoyu araĢtırmaları ön plandadır),
 Artık tartıĢma konusu olmaktan çıkmıĢ, ortak bir görüĢ birliğine varılmıĢ
konuları gündemden düĢürmek. 43

38
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Siyasal iletiĢim çeĢitli aktörler tarafından gerçekleĢtirilir ve aktörler geniĢ bir yelpaze
içinde yer alır. Bu aktörler, siyasal iletiĢim sürecinde dile getirilen ve medya tarafından
aktarılan siyasal söylemlerin üretimine ve değiĢimine dair akla gelebilecek her Ģeydir.
Katılımcı demokrasilerde yalnız sistemde kabul gören siyasal örgütler değil siyasal süreç
içinde güçlerini kabul ettirmeye çalıĢan bireyler ve kurumlarda siyasal aktörler arasında yer
alır. Bunların arasında siyasal partiler, sivil toplum kuruluĢları, baskı ve menfaat grupları,
medya kuruluĢları, merkezi ve yerel hükümetler, vatandaĢlar,

44

lobicilik, sivil itaatsizlik ve

terör grupları yer alır. 45
Siyasal iletiĢimin baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için aktörlerin çeĢitli
niteliklere sahip olması gerekmektedir. Siyasal aktörün konuyu iyi bilerek tam donanımlı, iyi
eğitimli, kültürlü, bilgili, okuyan, yazan, araĢtıran, medyayı sürekli izleyen, karĢı tarafa güven
veren, ana dili iyi kullanan, ne dediği anlaĢılabilen Ģahıslar ve örgütler olması gerekir. Bu tür
nitelikler kiĢinin toplumla bütünleĢmesi esnasında edindiği kazanımlardır.
aktörler ikna yeteneğine, retorik sanatına ve beden diline önem vermelidirler.
Günlük

hayatta

özellikle

seçim

dönemlerinde

siyasi

46

Ayrıca siyasi

47

aktörler

tarafından

gerçekleĢtirilen siyasal iletiĢimin farklı yöntem ve teknikleri mevcuttur. Siyasal iletiĢimde
bulunan aktörler amacına, hedef kitlenin konumuna ve süreçte kullanılacak iletiĢim
kanallarına göre farklı gruplandırılır. Amacına göre siyasal iletiĢim kurum içi, ülke içi ve
uluslararası biçimde gerçekleĢir.

48

Siyasal aktör ve hedef kitlenin konumuna göre siyasal

iletiĢim, yüz yüze ve araçlarla iletiĢim olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢir. Yüz yüze iletiĢim,
bir kiĢinin baĢka bir kiĢi veya grup ile karĢılıklı mesaj alıĢveriĢidir. Alıcı da verici de
birbirlerine vermek istedikleri mesajı yanlıĢsız vermeye çalıĢır. Araçla iletiĢimde, yanlıĢ
anlaĢılmayı anında düzeltmek mümkün olmadığı için mesaj açık ve net olmalıdır.49Bunlarla
beraber siyasal iletiĢim sürecinde siyasi aktörün kimliğine, hedef kitlenin sosyo-ekonomik
düzeyine, mesajın verileceği zamanın niteliklerine, mesajın verileceği araçlara, mesajın diline
önem verilmelidir. 50
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3.1.Dünyada Siyasal ĠletiĢimin Tarihçesi
Siyasal iletiĢim, kavram olarak tanımlanmadan önce uygulamalarıyla gündeme
gelmiĢtir. Bu uygulamaların baĢlangıcı mağara duvarlarına çizilen resimlere kadar
dayanmaktadır. YaĢanılan dönemin teknolojisinin kullanılması açısından resim çizme,
simgesel düĢünce ve mantık yürütme yeteneğinin geliĢtirilmesi ve sözden yazıya geçiĢte
insanoğlunun korkularını, sevinçlerini paylaĢmak, toplumsal yaĢamı düzene koymak ve
tecrübeleri geleceğe aktarmak açısından önemlidir. 51
Siyasal iletiĢim tarihi geliĢim Ģekli çerçevesinde incelendiğinde antik çağda, eski
Yunan devletlerinde, ortaçağda, yeniçağda ve günümüzdeki siyasal iletiĢimin olgu ve
sürecinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Bu farlılıklar da toplumların dinamik
yapılara sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Nüfus artıĢları, teknolojik geliĢmeler yeni
siyasal yapılanmaları gerektirerek siyasal iletiĢim olgusu ve uygulamalarını etkilemiĢtir.
Mesela eski Yunanda yüz yüze yapılan siyasal iletiĢim o günün koĢullarında etkili bir siyasal
iletiĢim yöntemiyken günümüzde toplumların nicelik olarak artmasından dolayı bu yöntem
iletiĢim biçimini kaybetmiĢtir. Ancak küçük yerel topluluklar için kullanılabilecek sınırlı
etkililiği olan bir siyasal iletiĢim konumuna gelmiĢtir. 52
Siyasal iletiĢim kavramı ve uygulaması, ikinci dünya savaĢından sonra ABD‟de doğup
geliĢmiĢ, 1960‟lı yıllarda da Batı Avrupa ülkelerinde yaygın biçimde kullanılmaya
baĢlanmıĢtır.

53

1950‟li yıllardan itibaren hızla yaygınlaĢan kamuoyu araĢtırma Ģirketleri ve

enstitüleri, devletlerin araĢtırma birimleri, akademisyenler siyasal iletiĢimin geliĢimine
katkıda bulunmuĢlardır. Diğer taraftan reklam ve halkla iliĢkiler sektörü, politik alana geçerek
politikacıların hizmetine girmiĢtir. KonuĢma metinlerinin yazılması, basın konferanslarının
düzenlenmesi, basın bildirilerinin hazırlanması ve siyasi kiĢilerin tanıtılması uzmanlık alanı
haline gelmiĢtir. Aynı zamanda bu hizmetler, pazarda çalıĢan Ģirketler ve onların profesyonel
danıĢmanları tarafından yerine getirilmeye baĢlanmıĢtır.

54

Günümüzde ise siyasal iletiĢim

uygulamaları iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelere paralel olarak oldukça yaygın biçimde
kullanılmakta ve önemi giderek artmaktadır. 55
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3.2.Türkiye’de Siyasal ĠletiĢimin Tarihçesi
Ülkemiz Cumhuriyet‟in ilanından itibaren 1946 yılana kadar tek parti ile yönetilmiĢtir.
Seçimlerin olmadığı, CHP‟nin ve devletin baĢkanlığını elinde tutan; TBMM‟yi ve hükümeti
ihtiyaçlara, dünya ve ülke koĢullarına göre yöneten tek irade hâkimdi. 1946‟da yapılan ilk çok
partili genel seçimler de hazırlanıĢ tarzı bakımından baskı altında yapılmıĢtır. Gerçek anlamda
ilk çok partili özgür ve adil seçimler 1950 yılında yapılmıĢ ve seçimler “kampanya”
denilebilecek düzeye gelmiĢtir. Radyonun da geliĢmesi propaganda açısından o dönemde
siyasal iletiĢim sürecinde önemli rol oynamıĢtır. 56
Türkiye‟de seçim kampanyalarının baĢlaması bakımından ilk talep edilen unsur, siyasi
partilerin radyolardan propaganda yapmaları olmuĢtur. Radyo ile siyasi aktörler; seçmenlerine
ulaĢmıĢ, seçmenlerin partilerini ve programlarını tanımalarını sağlanmıĢlardır. 1950 genel
seçimlerinde “Yeter Söz Milletindir” sloganlı seçim afiĢleri ilk kez Demokrat Parti tarafından
kullanılmıĢtır. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti 10 yıl boyunca ülkeyi yönetmiĢtir.
CHP‟nin tek parti iktidarından sonra DP‟nin çoğunluk partisi olarak ülkeyi tek baĢına
yönetmesi demokrasinin geliĢmesi ve yerleĢmesi açısından ülkeye katkı sağlamıĢtır.57 Ancak
Demokrat Parti 30 Haziran 1954‟de 6428 sayılı yasa ile radyoyu siyasal propagandalara
kapatmıĢtır. Kanuna göre “Devlet radyolarında iktidar ve muhalefet partilerinin propagandası
yapılamaz. Mesul devlet adamları radyoda konuĢurlar.”58 27 Mayıs 1960‟da devlet
radyosunda okunan Türk Silahlı Kuvvetleri bildirisi ile Demokrat Partinin 10 yıllık iktidarının
son bulması ile Türk siyasal yaĢamında ilk siyasi darbe olarak tarihe geçmiĢtir.59
1961‟deki genel seçimi CHP kazanmıĢtır ancak 1965‟e kadar ülke koalisyon hükümeti
tarafından yönetilmiĢtir. 1965 genel seçimlerinde Adalet Partisi tek parti olarak iktidara
gelmiĢtir ve Demokrat Parti‟nin yönetimini pekiĢtirmiĢtir. 1965 genel seçimlerinden itibaren
radyo, afiĢler siyasal kampanyalarda büyük yer tutarken mitingler, pankartlar ve sloganlar
siyasal partilerin temel çerçevesini oluĢturmuĢlardır. Bu dönemde uzun parti konvoyları ve
bol bol kurban kesilmesi gelenek haline gelmiĢtir. Adalet Partisi 1965‟deki genel seçimlerde
tek baĢına tekrar iktidar olur ancak 12 Mart 1971 Muhtırası ile iktidardan uzaklaĢtırılır. 60
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TRT‟de 1973‟de yapılan genel seçimlerde ilk kez seçimlerle ilgili haberler verilmiĢ
ancak televizyonda siyasal partilere propaganda hakkı tanınmamıĢtır. Radyo propaganda aracı
olarak kullanılmıĢtır. 1973 yılında televizyonda verilen seçim haberleriyle beraber gazetelerde
seçimleri kimin kazanacağına dair tahminler yapılmaya baĢlanmıĢtır.61 Adalet Partisi 1977‟de
Cen Ajansla çalıĢarak seçim kampanyasında gazetede siyasal reklam kullanmaya baĢlamıĢtır.
Adalet Partisi Genel BaĢkanı Süleyman Demirel, annesine çeĢitli gazeteler aracılığıyla 13 adet
mektup göndererek gazetede ilk siyasal reklam denemesi yapılmıĢtır. Aynı zamanda
kampanya esnasında 20.000 ses kaseti ile 5 milyon el ilanı kullanılmıĢtır. 5 Haziran 1977
seçimlerine doğru Türk siyasal yaĢamının en karmaĢık dönemi olmuĢtur. Terör eylemleri
artmıĢ, her gün ölüm haberleri, parlamentodaki kavgalar, liderlerin uzlaĢmazlıkları seçmenleri
bezdirmiĢtir. 1977‟de CHP genel baĢkanı Bülent Ecevit, “Kıbrıs Fatihi, Karaoğlan” gibi
sıfatlarla kitleleri arkasından sürükleyerek tarihinin en büyük oy oranını alır. 1980‟de yaĢanan
askeri müdahale ile mevcut siyasi partiler kapatılır ve siyasi parti liderlerine siyaset yapma
yasağı getirilir. 62
1983‟den itibaren siyasal kültür açısından bir takım yenilikler hayata geçirilmiĢtir.
Bunlar; TRT‟nin seçime katılma hakkı elde eden siyasi partilerin liderlerine siyasal tartıĢma
olanağı tanıması, seçim öncesi yapılan propagandanın da gazetede ilk kez yayınlanmasına izin
verilmiĢtir. 1987‟de siyaset yapma yasağı getirilen siyasi parti liderlerinin referandumla
birlikte siyasi yasakları kaldırılmıĢtır. Yasaklı siyaset adamları (Deniz Baykal, Necmettin
Erbakan, Süleyman Demirel, Alparslan TürkeĢ) tekrar siyasete dönme olanağı bulmuĢtur. Bu
durum Türk siyasal yaĢamı için önemli bir dönüm noktasıdır.

63

ANAP Genel BaĢkanı ve

BaĢbakan Turgut Özal, 1983‟den sonra ekonomide elde ettiği baĢarıları siyasette kazanca
dönüĢtürmek için 1987‟de erken seçime gitmiĢtir ve ANAP tek baĢına iktidar olmaya devam
etmiĢtir. 64
1989‟da Turgut Özal cumhurbaĢkanlığına seçilmiĢ ve 12 Eylül 1980 askeri
darbesinden sonraki ilk sivil cumhurbaĢkanı olmuĢtur. 1991 genel seçimlerine kadarki
dönemde önce Yıldırım Akbulut sonra da Mesut Yılmaz ANAP hükümetinin baĢbakanlığını
yapmıĢtır.

65

1991‟deki genel seçimde siyasal hayattaki tüm dengeler değiĢmiĢtir. Seçimle

beraber tüm partiler eski liderleriyle parlamentoya girmiĢler ve Türkiye tarihinde ilk kez
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siyasi partiler reklam ajanslarıyla geniĢ anlamda iĢbirliği yapmıĢlardır.

66

1993‟de

CumhurbaĢkanı Turgut Özal‟ın vefatı ile BaĢbakan Süleyman Demirel CumhurbaĢkanı
olurken, DYP Genel BaĢkanı Tansu Çiller‟de Türk siyasi tarihinde ilk defa bayan baĢbakan
olarak baĢbakanlık makamına oturur. 1994‟de ülkenin içine girdiği ekonomik krizden dolayı
ANAP‟ın oyları azalmıĢ Refah Partisi‟nin oyları artmıĢtır. 1995‟de yapılan erken genel
seçimde R.P % 21,4, ANAP % 19,6 ve DYP % 19,2 birbirine yakın oy oranları almıĢlardır. 67
2000‟li yıllar ise siyasi pazarlamanın öne çıktığı dönemdir. 3 Kasım 2002‟de erken
seçim kararıyla beraber siyasal partiler kamuoyu yoklamaları, gazetede siyasal reklamlar,
siyasal partilere radyo ve televizyonda parasız propaganda yapma imkânı tanınmıĢtır.
Bunlarla beraber eğlence sektörünün yıldızları mitinglerde konser vermiĢ, mitinge katılanlara
bedava ayran, döner vb. ikram edilmiĢtir. Aynı zamanda yağ, Ģeker, kahve paketleri, kömür
vb. seçim kampanyaları esnasında halka dağıtılmıĢtır. AKP, 3 Kasım 2002 seçiminde % 35
civarında oy alarak birinci parti olmuĢtur.68 2002 yılından günümüze kadarki dönemde AKP
sandıktan birinci parti çıkarak iktidarını korumuĢtur.

3.3. Siyasal ĠletiĢim Sürecinde Medya
Siyasal iletiĢim sürecinde yoğun olarak kullanılan medya, 20. yüzyılın 2. yarısına
doğru siyasal yaĢamın önemi artan vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir. ĠletiĢim
teknolojisindeki hızlı geliĢmeler, medyanın etkisini arttırdığı gibi bu alana yeni iletiĢim
mecraları da katmıĢtır. Hatta bu iletiĢim araçları hem iç içe girmiĢler hem de toplumu
etkileme güçlerini artırmıĢlardır.69
Günümüzde medya, siyasal iletiĢim sürecinde en etkili iletiĢim kanallarından birisidir.
Medya, siyasal aktörler ile hedef kitle arasında alıcı konumundadır. Süreçte iletiĢim iki
yönlüdür. Siyasal aktörlerden gelen medya aracılığı ile doğrudan veya dolaylı biçimde
görüĢler yansıtılır, yorumlanır, yeniden üretilir ve izleyiciye iletilir. Medya bugün sadece
iletileri taĢıyan araç olarak çalıĢmaz. Aynı zamanda medya aldığı mesajları olgunlaĢtırmakta,
yeniden yorumlamakta ve ağırlıklı olarak taraflara, siyasal aktörlere ve hedef kitleye
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vermektedir.

70

Medyanın kamuya karĢı en temel görevi halkı bilgilendirmektir. Halka ve

iktidarlara dair haberleri vermek, sorunları ve tarafların yaklaĢımlarını dile getirmektir. 71
Siyasal kampanyalarda medya kullanımı, siyasal parti ilanları, televizyon ve
gazetelerin yayın politikalarına göre Ģekillenmektedir. Siyasal seçim kampanyalarında
medyadan yararlanılırken iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Birincisi kendine ödenen ücret
karĢılığında ödenen medya; ikincisi de çıkar iliĢkileri, ideolojik yakınlık veya baĢka
nedenlerden dolayı desteği sağlanmıĢ medyadır. 72
Medyada, siyasette içerik ikinci plana atılarak görüntü ön plana çıkartılır ve siyasetçi
paket gibi hedef kitleye sunulur. Bu yüzden medya siyasetin Ģeklini derinden etkilemektedir.
Siyasetçiler, mesajlarını alıcılara iletebilmek için medyanın oluĢturduğu kamusal platforma
çıkmak önemli hale gelirken medya da öncelikle kendi yararına uygun siyasetçiyi ve siyasi
mesajı iletmeyi tercih eder. Bu süreçte siyasetçinin düĢüncesinin ne olduğu değil o düĢünceyi
nasıl açıkladığıdır. Siyasetçiden beklenen de siyaset alanının değerini yükselten, değiĢime ve
geliĢime dair Ģeyler söylemek yerine gösteri ağırlıklı bir dizi malzemeyi medyaya sunabilmek
Ģekline dönüĢmüĢtür. Sadece bu biçimde siyasetçi ve siyasi malzemeler medyada yer
bulmaktadır. Siyaset artık ülkenin sorunlarını inceleyen, onlara çözümler üreten ve öneriler
sunan mantıktan uzaklaĢmıĢtır. Günümüzde siyaset, içine sıkıĢtığı çerçeveyi medyanın
istediği Ģekle dönüĢtürerek hedef kitleye bu platformda ulaĢmayı amaçlamaktadır.73Bu
nedenle siyasette, seyirlik fenomen haline dönüĢmüĢtür. 74

3.4.Siyasal ĠletiĢim Sürecinde Gazeteler
Tarihsel geçmiĢte kitlelere hitap ederken kullanılan yazılı medya, ilk ve en eski siyasal
iletiĢim aracıdır. Yazılı medyanın baĢlangıcı matbaanın buluĢuna kadar gider ancak siyasal
iletiĢimdeki asıl önemi basım teknolojinin her yerde kullanılmaya baĢlaması sonucu ortaya
çıkmıĢtır. Basım teknolojisinin geliĢmesi ile gazete ve dergiler ucuzlayarak, çoğalarak geniĢ
halk kitlelerine ulaĢma imkânı bulmuĢtur. 75
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Tarih sahnesinde ortaya çıkan ilk gazete, Orta Avrupa‟da ticaretin geliĢtiği, nehir
kenarlarındaki kentlerde insanlara belirli aralıklarla bilgi verme amacıyla yayınlanmıĢlardır.
Ġlk gazete Almanya‟da Bremen yakınlarında Ausgusburg‟da yayınlanan “Avis Relation Oder
Zeitung”‟dur. Avrupa‟daki ülkeler arasında yaĢanan din kaynaklı savaĢlar ve ticaretin
geliĢmesi gazetenin ortaya çıkmasını sağlayan etkenlerdir. On dokuzuncu yüzyıl da ise
gazeteciliğin geliĢmesinde ve kurumsallaĢmasında çok sayıda değiĢiklik meydana gelmiĢtir.
Ġngiltere‟de baĢlayan endüstri devrimiyle iliĢkili olarak baĢlayan enformasyon çağı devrimiyle
gazetecilikte meslek haline dönüĢmüĢtür. Gazete elit tabakaya hitap eden yayın olmaktan
çıkarak, her tabakaya yayın yapan kitle gazetesi haline gelmiĢ, toplum içinde etkili olmaya
baĢlamıĢtır. 76
Yazılı basının siyasal iletiĢimde yoğun olarak kullanılmaya baĢlanmasının tarihi olarak
ABD‟de “Philadelphia Haklar Beyannamesi‟nin kabulü (1774), Avrupa‟da Fransız Ġhtilali
(1789) olarak verilebilir.77 Gazetelerin geliĢerek daha geniĢ bir coğrafya içinde, daha çok
sayıda insana ulaĢmaya baĢlaması, gazetelerin içerik ve haber değeri açısından geliĢmeleri ve
buna paralel olarak bir meslek olarak gazeteciliğin geliĢimi gerçek anlamda Endüstri Devrimi
ile birlikte olmuĢtur.78
Gazetenin siyasi alandaki rolünü belirleyen ilk örneği, 1859‟da bir Amerikan Kongre
üyesi ile yapılan röportajın gazetede yayınlanmasıdır. Ġlk siyasal basın bülteni ise 1907‟de
yayınlanmıĢtır. 79
Gazeteler, seçmenlerin karar süreçlerinde önemli görülen araçlardan bir tanesidir.
Siyasal iletiĢimde gazetelerin kullanımının ikincil düzeye indirgendiği öne sürülse de, son
yıllarda teknolojinin geliĢmesi ve gazete yönetimlerinin bir dizi düzenleme yapması sonucu
etkili bir siyasal araç durumuna gelmiĢtir.80
Gazetelerin bir siyasal iletiĢim aracı olarak yeniden gündeme gelmesinin çok sayıda
sebebi mevcuttur. Bu sebepler, modern teknolojinin gazetelerin reklam, ilan kabul etme ve
basma süresini kısaltması ve hızlandırmasıdır. Bir ilanın ya da reklamın bir gecede basılıp
ertesi günü yayınlanması. Radyo ve televizyonun verdiği bilgileri ayrıntılı ve her zaman
okumaya müsait kalıcı Ģekilde vermesi. Seçim zamanlarında gazetelerde her zaman reklama
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açık boĢ alanların bulunması. Rekabet ortamında gazetelerin ilan ve reklam fiyatlarını
indirerek televizyon reklamlarıyla kıyaslanamayacak derecede ucuz ücretlerde reklam ve ilan
kabul etmeleri. Politikacıların konuĢma metinlerinin gazetede tamamının yer alabilmesidir. 81
Türkiye‟de siyasal partiler 298 sayılı Seçimler Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun‟a göre seçim kampanyaları sürecinde televizyonlarda siyasal reklam
yayınlayamazken gazetelere kolaylıkla ilan verebilmektedirler. Gazeteler açısından herhangi
bir yasak söz konusu değildir. Gazeteler istedikleri siyasi partinin ilanlarını seçimden bir gün
önceye kadar yayınlayabilmektedirler. 82
Yazılı basının, siyasetçilerin tanıtımı açısından önemi büyüktür. Hatta çok popüler ve
yaygın olarak kullanılmasına karĢın televizyonlardan bile daha etkili olduğu söylenebilir.83
Yayınlanmakta olan ya da belirli bir parti ya da aday tarafından kampanya
çerçevesinde yayına sokulan gazete, dergi ve broĢürler basılı iletiĢim araçları arasında ön
sırada yer alırlar. Günümüz koĢullarında, formatları neredeyse televizyon tarafından
belirlenen gazete ve dergilerin, eğitim ve gelir düzeyi yüksek kesimlere, derinlemesine mesaj
verme konumundadırlar. Bazı politikacılar, üyelik aidatları ve bölgesel reklam destekleriyle,
özellikle bölgedeki büyük gazetenin kendisini desteklemediğini hissettiklerinde, uzun vadeli
ve düzenli bir biçimde “kendi” gazetelerini yayınlarlar. Gazeteler, bu konuda uzmanlaĢmıĢ
Ģirketler ve militanlarca dağıtılırlar.84
Bu kadar etkili olan yazılı basına verilen mesajlarda da dikkatli olunması gerekir.
Çünkü gazetelere verilen mesajların tümünün yayınlanacağı garantisi yoktur. Gazeteci ve
yayın yönetmeni gelen mesajları istediği yerden alıntı yaparak verebilir. O bakımdan vurucu
mesajların öncesini ve sonrasını tartarak bir söylemde bulunulmalı, olanaklı ise yazılı olarak
verilmelidir. Gazetelerin kullanabilecekleri kadar bilgi aktarılmalı, uzun yazılardan
kaçınılmalıdır. Mesajda kullanılan bir cümle, tek baĢına alındığında farklı bir anlama
gelmemelidir.85
LUC medya stratejistleri Werner ve Brimer, gazetelerin siyasal reklamcılıkta belirli bir
yerinin bulunduğunu, abonelerinin daha çok yüksek eğitim almıĢ ve bilgi arayan insanlardan
oluĢtuğunu dile getirmektedir. Gazete okuyucularının daha çok bilgi arayan insanlardan
81
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oluĢması, onların politikaları öğrenmelerinde ve adayların konular hakkındaki pozisyonlarını
algılamalarında bu araçtan önemli ölçüde yararlandıklarını ortaya çıkarmaktadır. Konuyla
ilgili yapılan spesifik çalıĢmalar da bu doğrultuda sonuçlara ulaĢmaktadır.86
Gazetelerin manĢetleri ve manĢetlerde kullanılan söylemler, bu gazetelerin hangi
siyasal partiyi desteklediklerinin açık bir göstergesi olarak algılanabilir. Gazetelerin dili
açısından ikinci önemli konu ise gazetelerin söylemlerini inĢa ederken birinci veya üçüncü
kiĢi anlatımını tercih etmeleridir. Gazeteler okuyucularına karĢı objektif görünmek amacıyla
manĢet haberlerinin baĢlığını, ya liderlerin ağzından veya diğer üçüncü kiĢilerin
açıklamalarından aldıkları alıntılarla inĢa etmiĢlerdir.87

3.5. Siyasal ĠletiĢimin Gündem Belirleme Görevi
Medya, siyasal iletiĢim sürecinde olayların içeriğine bağlı olarak bazen de konuları
gündeme getirerek kamuoyunda tartıĢılmasını sağlamaktadır. Medya bu niteliği ile toplumun
“gündem oluĢturma” görevini üstlenmiĢtir. Siyasal iktidarlar ya da siyasal aktörler tarafından
çoğu zaman yapay gündem oluĢturulmaktadır. Siyasal iktidar ya da aktörün baĢka bir siyasi
aktörün beğenmediği, kendisini yıpratacağına inandığı haberleri değiĢtirerek toplumun
dikkatinin baĢka bir yere çevrilmesini sağlayarak yapay gündem oluĢturmaktadır. 88
Ülke siyasetinde gündem oluĢturabilmenin temel unsurları Ģunlardır:
 Güçlü sermaye gruplarının medyaya etkisi,
 Gazete sahipleri,
 Olağanüstü dönemlerin sivil, asker ve bürokratik güç odakları,
 Yazılı ve görsel basını yönlendiren editörler. 89
Medya, gündem oluĢturma görevini yerine getirirken siyasi partiler de kampanya
sürecinde hedef kitlelerine ulaĢabilmek amacıyla gündeme gelmeye çalıĢmaktadırlar. Yalnız
bir siyasi aktörün ya da partinin medyada gündeme gelmesi o kadar da kolay değildir. Çünkü
bir olayın veya kampanya faaliyetinin medyada yer alabilmesi için çeĢitli kriterlere uyması
gerekmektedir. Bu kriterler; görselliğin ön plana çıkarılması, çatıĢma yaratma, ilginçlik
86
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yaratma, yenilik sunma ve yeni bilgiler açıklama, dalgalandırıcı haberler yaratma, haber
yorumu yapma, gündemi izleme, saldırılara hızla cevap verme, popüler isimlerle görüĢme,
dilin kullanımı ve merak uyandırmadır. 90

2. BÖLÜM: OSMANĠYE’DE YEREL BASIN
2.1. Yerel Basın
Haberi, röportajı, araĢtırması ve bunları gösterme biçimi ile bir bütün olan yerel
basın91 “Anadolu Basını” ya da “taĢra basını” olarak tanımlanmaktadır. Yerel gazeteler
kasaba ve Ģehirlerdeki yerel haberlerin, sorunların veya konuların yer verildiği belirli bir
bölgede yayımlanan ve dağıtılan dolayısıyla da hedef kitlesi de yerel halk olan yayınlardır.

92

5187 sayılı Basın Kanunu‟nun 2. Maddesine göre yerel basın, “Yerel süreli yayın: Tek bir
yerleşim biriminde yayınlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla
yayınlanan yaygın ve bölgesel yayınlar.”93
Yerel basın, “Sınırları belirli bir yörede bulunan ve faaliyet gösteren, gazetecilik
mesleğinin gerektirdiği görevleri ve iĢlevleri bu yörede ifa eden ve bu doğrultuda
sorumlulukları taĢıyan, yöre halkının gözü, kulağı, dili olurken aynı zamanda yerel
kamuoyunun oluĢmasına katkılarda bulunan, yerel yönetimleri denetleyen, yaptığı haberler ve
faaliyetler neticesinde gerek yöredeki insanlar ve gruplar arasında, gerekse yöre halkı ile yerel
yönetimler arasında iletiĢim ve koordinasyonun sağlanmasına, yöredeki sosyal hayatın
düzenlenmesine yardımcı olan, özellikle yörede halkın politik bilinçlenmesine ve siyasal
hayata katılımında önemli roller üstlenerek demokrasinin özümsenmesine ve sağlıklı bir
Ģekilde iĢleyebilmesine elzem katkılarda bulunan kitle iletiĢim araçlarıdır.” 94
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Yerel basın, yayınlandıkları bölgelerde yaĢayan yöre halkı için önemli olan
kuruluĢlardır. O bölgede meydana gelen olay ulusal ya da uluslararası basında yer bulmazken
yerel basın tarafından haberleĢtirilir ve hedef kitleye iletilir. 95
Basın günümüzde, kamuoyunun oluĢumunda ağır tesiri ve belirleyiciliği olan bir
kurumdur. Ancak basın kamuoyunu yansıttığı kadar onu biçimlendirme eğilimi de
taĢımaktadır. Basının kamu görevi; haber vermek, bilgilendirmek, denetlemek, eleĢtirmek,
kamuoyunun oluĢmasına katkıda bulunmaktır. Bu nitelikler doğrultusunda basın, hem
yazarların ve yazarların bağlı bulundukları resmi veya resmi olmayan örgütlerin kanaatlerini
yönetime duyuran hem de kanaatlerin oluĢmasında görev alan bir süreç olarak
görülmektedir.96
Yöre halkı için önem arz eden yerel basının çeĢitli iĢlevleri mevcuttur. Bu iĢlevlerden
bazıları Ģunlardır: Mahalli çerçevede yayın yapan gazeteler genellikle bölgeyi ve Ģehri
ilgilendiren olayları haber yaparlar. Kentin sorunları, Ģehir halkının istek ve beklentileri,
belediyecilik faaliyetleri, kültürel etkinlikler, iĢ ilanları, trafik kazaları vb. rutin olayları ele
alırlar. Bu niteliğinden dolayı da yerel basın ulusal basını besleyen kaynaktır. Yerel
gazetelerde yer alan haberler, ülke basınının zenginliğini arttırmaktadır.

97

Ancak yerel

basının en önemli görevi Ģehrin politik hareketliliğini tasvir etmektir. Yerel gazeteler
kamuoyunun oluĢmasına yardımcı olarak bölgede yaĢayan halkın taleplerini ve sorunlarını
siyasetçilere ileten köprü vazifesi görmektedirler.

98

Aynı zamanda yerel yönetimin

görevlerini yerine getirip getirmediğini denetleyerek, zaman zaman eleĢtirerek, hem seçim
öncesinde siyasi partilerin adaylarını ve politikalarını yerel halka tanıtarak hem de seçim
sonrasında seçilen yöneticilerin politikalarının ve çalıĢmalarının bölge halkına duyurulmasını
sağlayarak demokrasinin geliĢmesine destek olmaktadır. 99
Yerel basının çok sayıda iĢlevinin yanında çeĢitli özellikleri de vardır. Bunlar:
 Yayınlandığı bölgede kiĢilerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak,
95
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 Ġnsanlar arasındaki iliĢkilerin olumlu biçimde geliĢmesini sağlamak,
 Yerel düzeyde kamuoyunun geliĢmesine katkıda bulunmak,
 Yerel yönetimleri denetleyip eleĢtirmek,
 Yöre halkının değerlerini tanımak,
 Ulusal basına kaynak sağlayıp onlara yardım etmek,
 Yönetenlerle yönetilenler arasında köprü olmak. 100
Yerel basın ulusal gazetelerin ulaĢamadığı noktalara ulaĢıp, yöredeki sorunlar içinde
yoğrulmakta,

yörenin

insanlarıyla

okur-yazar

iliĢkisinden

ziyade

aile

yakınlığına

dönüĢmektedir. Coğrafi koĢullar, ekonomi, siyaset, bölgecilik, kültürel farklılık, etnik
farklılık, okuma alıĢkanlığı, teknolojik geliĢmeler, ürünlerde farklılaĢma yayınlandıkları
bölgelerin önemli parçaları haline gelen yerel basının ortaya çıkmasını destekleyen
unsunlardır.101 Bu sebeplerden dolayı 2006 yılındaki verilere göre Türkiye‟de günlük 1000‟i
aĢkın yerel gazete, haftalık ve daha uzun zaman dilimlerinde ise 2000‟den fazla çıkan gazete
olduğu gözlemlenmektedir. 102
Türkiye‟de yayınlanan yerel gazeteler çeĢitli sorunlarla mücadele ederek yayın
hayatlarına devam etmeye çalıĢmaktadırlar. Gazete okuma oranının düĢük olması, halkın
isteklerine cevap verilmemesi, yetersiz baskı sayısı, teknolojilerden yararlanılamaması,
niteliksiz iĢçi çalıĢtırılması, çalıĢanların eğitimine önem verilmemesi, içeriğin nitelikli hale
getirilmesi yerine magazin haberlerine yer verilmesi yerel basının geliĢmesini engelleyen
temel etkenlerdir. Aynı zamanda ilgi yetersizliği, Ġstanbul gazetelerinin bölge sayfaları,
içeriğin yetersizliği, geniĢ dağıtım ağının olmayıĢı, naylon kadrolar, yetersiz alt yapı, resmi
ilan pastası yerel gazetelerin sorunları arasında yer almaktadır.103Bu sorunlardan dolayı yerel
medya kendisinden beklenen görevleri yerine getirememektedir. Gazetelerin büyük bir
bölümü resmi ilan geliri için basılmaktadır. Niteliksiz çalıĢanlar tarafından hazırlanan
gazeteler genellikle yöredeki okuyucuya ulaĢmamakta ve yerel gündemi oluĢturabilecek güce
sahip olmamaktadırlar. Temel görevlerini yerine getirmek konusunda yetersiz olan yerel
gazeteler, yerel demokrasinin geliĢmesi, yönetenlerin yönetilenler tarafından denetlenmesi ve
seçmenin bilinçli tercihler yapması gibi konularda etkili olmamaktadırlar. 104
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Basın Ġlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürlüğünden 27.11.2014 tarihinde alınan
bilgelere göre Türkiye‟de Basın Ġlan Kurumunun Ģubelerinin olduğu 36 ilde yerel gazetelerin
toplam sayısı 480 adettir. Basın Ġlan Kurumunun kaydında bulunan gazeteler de resmi ilan
alan gazetelerdir. Basın Ġlan Kurumunun olmadığı illerde gazetelerin kayıtlarına ve iletiĢim
bilgilerine valiliklerin sayfalarındaki bilgilerden ulaĢılabilmektedir. Türkiye‟de yayınlanan
günlük, haftalık, iki haftalık, üç aylık ve çeĢitli zamanlarda (seçim, bayram, kutlama vb.)
basılan yerel süreli yayınlar, Basın Kanunu‟ndaki eksikliklerden dolayı da maalesef herhangi
bir kurum tarafından tam olarak kayıt altına alınamamaktadır. Bu yüzden de Türkiye‟de
basılan yerel gazetelerin sayısal ve içerik ile ilgili sağlıklı verilerine ulaĢmak oldukça zordur.

2.2. Osmaniye’de Yerel Basının Tarihçesi
ÇalıĢmada Osmaniye‟nin yerel basın tarihiyle ilgili herhangi evrak, bilgi, belge, rapor,
araĢtırma vb. Ģeylerin kaydına ilgili yerlerde (valilik, belediye, Türkiye Ġstatistik Kurumu,
Basın Ġlan Kurumu, Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü) ulaĢılamamıĢtır. Bu yüzden
Osmaniye‟nin yerel basın tarihi hakkında bilgi toplayabilmek amacıyla Osmaniye yerel
basınında çalıĢan gazetecilerle yarı yapılandırılmıĢ görüĢme105 yapılmıĢtır. GörüĢme yapılan
gazeteciler Ali Erat, Gökhan Erkmen, Ali Cihangir, Ali Kiper, Hüseyin Ünaldı ve Mustafa
Bardak‟tır.
Osmaniye‟de basılan ilk gazete Ali Erat‟a göre Haraz gazetesidir. Haraz gazetesi 1927
yılında Cebeli Bereket Mutasarrıflığında eski yazı ile tek sayfa halinde çıkmıĢtır. Ancak
gazetenin günümüze ulaĢmıĢ herhangi bir nüshası bulunmamaktadır.

106

Gökhan Erkmen,

Hüseyin Ünaldı ve Mustafa Bardak‟a göre de Osmaniye‟de 1927 ile 1928 yılları arasında
basılan ilk gazete Cebel-i Bereket gazetesidir.107 Cebel-i Bereket gazetesi pembe renkli bir
gazetedir.108Gazete 1927 yılında Osmaniye‟nin vilayet olduğu dönemde yayına baĢlamıĢtır.
Gazetenin kurucusu ve sahibi Vasfi Bolat‟tır. Cebel-i Bereket gazetesi Osmanlıca harflerle
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pazartesi, salı ve perĢembe günleri yayınlanıyordu. 1928 yılında Harf Ġnkılabıyla Arap
harflerinden Latin harflerine geçilmesiyle gazete yayınını durdurmuĢtur. 109

1928 yılından 1950‟li yıllara kadar Osmaniye‟de maddi imkânların kısıtlı olmasından
dolayı herhangi bir gazete basılmamıĢtır. Harf Ġnkılabından sonra gazeteler Türkçe olarak
yayınlanmıĢtır. 1950 yılında Osmaniye Postası yayınlanmıĢtır. Bu gazetenin mesul müdürü
(sorumlu yazı iĢleri müdürü) Velettin Temel, sahibi Yemliha Yazar ve Nuri Arıkan‟dır.110Salı
ve cuma günleri çıkan Müstakil Mahalli Gazete Osmaniye Postası 1960 yılında yayın
hayatına son vermiĢtir.

111

Ancak gazetenin Osmaniye Kent Müzesi‟ndeki arĢivine

bakıldığında Osmaniye Postası gazetesinin 1952 yılında kurulduğu ve 1963 yılında da yayın
hayatına devam ettiği ve fiyatının da 10 kuruĢ olduğu görülmektedir. Osmaniye Kent
Müzesinden elde edilen nüshalarında o dönemde hem uluslararası hem de yerel haberlere yer
verildiği görülmektedir. Osmaniye Postası‟nın 18 ġubat 1958 Salı günü çıkan yayınında
“Romanya‟da ayaklanma. Hükümet ve Rus kuvvetleriyle köylüler arasında kanlı çarpıĢmalar
oldu”, “Belediye Meclisi Cuma günü oturumu” nda alınan kararlar gazete ile halka
duyurulmaktadır. Yine hava tahmini yapılmaktadır. Gazetenin arka sayfasında ise ilanlara ve
reklamlara yer verilmiĢtir. 112
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7 Ocak siyasi ve iktisadi gazetesi 1955 yılında yayın hayatına baĢlamıĢtır. Gazetenin
sahibi Mehmet Cemal ġenadam, mesul müdürü ise Avukat Necdet Kılıç‟tır.113Salı ve cuma
günleri yayınlanan gazete 34 yıllık yayın hayatından sonra Mehmet Cemal ġenadam‟ın
rahatsızlanması nedeniyle yayınını durdurmuĢtur.

114

34 yıllık mazisi bulunan 7 Ocak

gazetesinden günümüze Ali Erat‟ın arĢivindeki “8 Kasım 1963 Cuma” tarihli fotokopi nüshası
dıĢında yayını ulaĢmamıĢtır. Fotokopi nüshasındaki gazetenin fiyatı 10 kuruĢtur. 8 Kasım
1963 Cuma günü yayınlanan tek sayfalık 7 Ocak gazetesinde o dönemde Osmaniye‟ye çeĢitli
sıkıntılar içinde bir bulvar yapıldığını ve bu bulvarın adının da dönemin kaymakamı
tarafından “Malatya Bulvarı” konulduğu belirtiliyor. Ancak 7 Ocak gazetesinden “Okçu”
rumuzlu bir kiĢi bulvarın ismine çeĢitli gerekçeler nedeniyle karĢı çıkmaktadır. Yine dönemin
Adalet Partisi baĢkan adayı Ahmet Ersoy bulvar yapımında yapmıĢ olduğu maddi ve manevi
desteği ve CHP belediye baĢkan adayı ile arasındaki münasebete değinmiĢtir.115 7 Ocak
gazetesi o dönemde insanların birbirleriyle iletiĢim kurma, kendilerini ifade etme, olaylara
tepki gösterme aracı olmuĢtur.

Osmaniye basınına damgasını vuran gazetelerden bir tanesi de Hakikat gazetesidir.
Gazete 1964 yılında DurmuĢ Ali Pekcan tarafından yayınlanmaya baĢlanmıĢtır. 1969 yılında
gazetenin sahipliğini Mehmet Öküzcü devralmıĢtır. Gazetenin yayın süresi iki gündür.
116

Gökhan Erkmen‟e göre Hakikat gazetesi 1979‟da, Mustafa Bardak‟a göre ise 1981‟de

yayın hayatına son vermiĢtir. Ancak Hakikat gazetesinin mevcut görsellerine bakıldığında
1985 bile yayınlandığı görülmektedir.
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Elde Demokrasi gazetesinden elde edilen Hakikat

gazetesinin nüshası incelendiğinde “CHP gençlik kolları seçiminin yapıldığı, Yazması Bizden
Yargı Halktan Ekmekler Bozuk Çıkıyor, asfaltların hendekleri, kaldırımların iĢgali” gibi
sosyal, yöre halkının sorunlarını bire bir dile getiren haberlere yer verilmiĢtir. Ayrıca gazetede
113
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CHP ile ilgili haberlerin yer alması onun siyasi duruĢunu temsil etmektedir. Yine Hakikat
gazetesinin 26 Mayıs 1985 tarihinde yayınlanan nüshasında, Çukurova Üniversitesi Osmaniye
Yüksek Okulu Öğrenci Yurdunun temelinin atıldığı yazmaktadır. Yurdun da 300 kiĢilik
kapasitede olduğu belirtilmiĢtir.118

1969 yılında “Günlük Bağımsız Siyasi Gazete” sloganı ile kurulan Osmaniye gazetesi
Ali Rıza Karadağ tarafından yayına baĢlamıĢtır. Salı ve cuma günleri yayınlanmaktadır.

119

Osmaniye gazetesi 10 Kasım 1990 yılında Ali Rıza Karadağ‟ın vefatından sonra Tamer
Karadağ ve Ġsmail Karadağ tarafından bir süre daha yayınlanmıĢtır. Daha sonra da yayınına
ara vermiĢtir. 120Osmaniye Kent müzesinden elde edilen görsellerde döneme ait çeĢitli veriler
bulunmaktadır. 2 Ağustos 1974 tarihli gazetede “Hava Kuvvetleri Vakfına yapılan yardımlar”
baĢlığı altında bir ailenin Hava Kuvvetlerine 15.000 tl yardımda bulunduğu yazıyor. Yine
gazetenin 1 Ağustos 1974 tarihli sayısında Kıbrıs harekâtıyla ilgili “ġehit Albayımız Ġbrahim
Karaoğlanoğlu muhtemelen bugün toprağa verilecek” diye bir baĢlık mevcut. Yalnız baĢlıktan
da anlaĢıldığı gibi dönemin iletiĢim olanaklarının ne kadar kısıtlı olduğu ortaya çıkmaktadır.
Öyle ki albay rütbesinde bir Ģehidin bile ne zaman defnedileceğine dair net bilgiler gazeteciler
arasında öğrenilememektedir. Yine aynı sayılı gazetede “Kıbrıs Girne çıkarmasında yaralanan
Yarbay Cevdet Ayken Mersin Hastanesinde Tedavi Ediliyor” haberi bulunmaktadır.
121

Osmaniye gazetesi bu haberleri ile o zaman ülkemizde meydana gelen sıcak geliĢmelere

yer vermiĢtir. Gazete bu niteliği ile bir nevi geçmiĢe ıĢık tutmaktadır.
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Osmaniye‟de yerel basın tarihine damgasını vuran gazetelerden birisi de siyasi ve
milliyetçi Çataloluk gazetesidir. Farklı kaynaklarda Çataloluk gazetesinin 1970 ve 1968 de
kurulduğu yazsa da Elde Demokrasi gazetesinin arĢivinden alınan görselde gazetenin 1969‟da
kurulduğu ortaya çıkmaktadır. Gazete Sedat Yazar tarafından kurulmuĢ ve mesul
müdürlüğünü Ünal Besen yapmaktadır.

Salı ve cuma günleri yayınlanmaktadır. Aynı

zamanda 1979 yılındaki fiyatı 100 kuruĢtur. Gazetenin adının yazdığı sol üst köĢede italik
harflerle “Oluklar Çatal, Birinden Türklük Birinden Ġslam Akar” sloganı yer almaktadır. Aynı
zamanda Çataloluk yazısının altında da italik harflerle “Türk Ġslam Medeniyeti Dünyasına
KavuĢana Kadar” cümlesi bulunmaktadır.122 Çataloluk gazetesinin 19 Ekim 1979 Cuma günü
basılan sayısı incelendiğinde Ģu haberler dikkat çekmektedir. “Ülkü-Bir Yakıldı. Osmaniye
Ülkü-Bir binası 18 ekim 1979 da yakıldı. Son bir buçuk yıl içinde 18 defa kundaklanmıĢtır.
Osmaniye‟nin çalıĢkan ve eğitimli itfaiyesi 500 metre mesafedeki yangına susuz itfaiye aracı
ile ancak yetiĢti ve sıcak küllere soğuk su sıktı. Belediyeye ait olan Ülkü-Bir binası ısrarla
boĢaltılmak isteniyordu. Acaba itfaiyecilerin gayretleri reislerini gücendirecek mi?” Yine
Osmaniye‟nin ünlü Ģairlerinden Salih Sefa o dönemde gazetede bahsi geçen haberden dolayı
sitemini dile getiriyor. Salih Sefa “Artık yeter!..Bir bina ki Ģehrin en merkezi yerinde olsun,
art arda bombalansın, dinamitlensin, yakılsın, yıkılsın ve bir suçlu bulunmasın. Bir dernek ki
üyelerinin tek kabahati milleti ve vatanı bir bütün halinde tarihiyle mukaddesleriyle sevmek
yüceltmek…” Yine gazetede “Yorumcu” rumuzu ile “GeçmiĢ olsun Ülkücü öğretmenler”
baĢlığı altında haber bulunmaktadır. Bütün bu haber içerikleri Çataloluk gazetesinin
milliyetçi, ülkücü duruĢunu göstermektedir. ġehirde halkın “sağcılar-solcular” Ģeklinde nasıl
kutuplaĢtığı da haberlerde gözlemlenmektedir. Çataloluk gazetesinde siyasi haberler dıĢında
tebessüm ettiren bir ilan da yer almaktadır. Ġlana göre “Orkide pasta salonu peynirli kadayıf
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(KÜNEFE) tatlısına yakında baĢlayacaktır” ibaresi yer almaktadır. Künefe halk arasında o
dönemde pek bilinmediği için “peynirli kadayıf” olarak tanımlanmaktadır. 123

Osmaniye‟de geçmiĢten günümüze kadar yayın hayatına devam eden tek gazete Hasret
gazetesidir. Hasret gazetesi 1979‟dan bu yana basılan ve yayına devam eden en eski gazetedir.
Gazetenin sahibi Gökhan Erkmen, yazı iĢleri müdürü de Ali Erat‟tır.

124

Hasret gazetesi 1985

yılına kadar haftada iki defa yayınlanırken o tarihten sonra günlük yayına baĢlamıĢtır.
Gazetenin 20 Ağustos 1979 tarihli ilk sayısında Ģu haberlere yer verilmiĢtir: “Öğrencilerin
baĢarısızlığından okul idarecileri dertli, bozuk düzen mi gevĢek otorite mi” baĢlıkları vardır.
Fotoğraf

kalitesi

düĢük

olduğu

için

gazetede

yer

alan

haberlerin

içerikleri

değerlendirilememektedir. Tek sayfa halinde basılan gazetenin ikinci sayfasında ilanlar ve
reklamlar bulunmaktadır. 125

Osmaniye‟nin yerel basın tarihine damgasını vuran bir diğer gazete de Yeni Osmaniye
gazetesidir. Gazetenin kuruluĢ tarihi 1973‟dür.126 Mehmet Yasak tarafından kurulan gazetenin
mesul müdürlüğünü Ali Erat yapmıĢtır.

127

O dönemlerde çıkan gazeteler haftanın iki günü

yayın yaparken Yeni Osmaniye gazetesi günlük yayın yapmaktadır. Ġlerleyen zamanlarda
gazetenin sahipliğini Hüseyin Ünaldı yapmıĢtır ve gazete 2000‟lı yıllarda kapanmıĢtır.
123
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128

Yapılan araĢtırmalar neticesinde Yeni Osmaniye gazetesinin herhangi bir nüshasına ve

arĢivine ulaĢılamamıĢtır. Gazetenin yukarıda yer alan görseli de “Türkiye‟de Yerel Basın
Anadolu Basını 1978 Özendirme YarıĢması” eserinden alınmıĢtır.
Osmaniye‟de basılan 7 Ocak gazetesi, Hakikat gazetesi, Osmaniye gazetesi, Çataloluk
gazetesi ve Yeni Osmaniye gazetelerinin yaklaĢık 20 ile 35 yıllık yayın süreleri mevcuttur.
GeçmiĢten günümüze istikrarlı bir biçimde yayınlanan tek gazete Hasret gazetesidir. Bu
gazetelerin dıĢında Osmaniye‟de çok sayıda gazete basılmıĢtır fakat gazeteler uzun soluklu
olmamıĢtır. Mustafa Bardak‟ın arĢivinden alınan bilgilere göre 2000‟li yıllara kadar
Osmaniye‟de basılan gazeteler Ģunlardır:
1. Doğu Akdeniz Gazetesi: 1977 yılında Ali Türkmen ile Mustafa Bolat‟ın
sahipliğinde salı ve cuma günleri yayınlanmaya baĢladı. 1980 yılında yayınını
durdurdu.
2. Osmaniye Haber Gazetesi: 1988 yılında Gülsüm Türkmen‟in sahipliğinde yayına
haftalık olarak baĢladı. 1990 yılında yayınını durdurdu.
3. Topluma Yeni BakıĢ Gazetesi: 15.07.1988 tarihinde haftalık olarak Mustafa
Bardak tarafından yayına baĢladı. 1991 yılında Osmaniye‟de ilk ofset dizgi baskı
tekniğine geçen gazete oldu. 1997 yılında gazetenin imtiyaz sahipliğini Hasan
Demir üstlendi. Gazete haftalık olarak yayınını sürdürüyor.
4. Cebelibereket Gazetesi: 1971 yılında Mehmet Yasat tarafından Salı ve Cuma
günleri yayınlanmaya baĢladı. 1978 yılında yayınını durdurdu.
5. Ülkü Ses Gazetesi: 1977 yılında Gökhan Erkmen‟in sahipliğinde haftalık olarak
yayına baĢladı. 1979 yılında yayınını durdurdu.
6. Ülkü Haber Gazetesi: 1976 yılında ġevket Keskin tarafından haftalık olarak
yayına baĢladı. 1979 yılında yayınını durdurdu.
7. Devinim Gazetesi: 1973 yılında haftalık olarak Cengiz Özer ve Nusret Gündoğan
tarafından yayına baĢladı. 1977 yılında yayınını durdurdu.
8. Ayyıldız Gazetesi: 1978 yılında Hasan ĠĢçi sahipliğinde haftanın Salı ve Cuma
günleri yayınlanmaya baĢladı. 1980 yılında yayınını durdurdu.
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9. Olay Gazetesi: 15.08.1988 tarihinde haftalık olarak Hasan Kılıç tarafından yayına
baĢladı. 1996 yılında gazete yayınını durdurdu.
10. BaĢak Gazetesi: 15.08.1988 tarihinde haftalık olarak Bahri Çolpan tarafından
yayına baĢladı. Gazete halen haftalık olarak ve bölgesel gazete ölçülerinde yayınını
sürdürüyor.
11. Sosyal Demokrat Gazetesi: 1993 yılında 15 günlük olarak Ahmet Birgül
tarafından yayına baĢladı. Gazete 1994 yılında yayınını durdurdu.
12. Gözlem Gazetesi: Ġsmail Karadağ tarafından haftalık olarak yayına baĢladı, bir
süre sonra da yayınını durdurdu.
13. Çınar Gazetesi: Salih Sefa Yazar tarafından haftalık olarak yayına baĢladı. 4 sayı
sonra yayınını durdurdu.
14. Öz Akdeniz Gazetesi: 13.03.1996 tarihinde haftalık olarak Lutfi Taner Deniz
tarafından yayına baĢladı. 2000 yılında gazete Akdeniz adı ile yayınını sürdürmeye
baĢladı. Akdeniz Gazetesi 2000 yılından itibaren günlük olarak yayınını
sürdürüyor.
15. Osmaniye’den Mesaj Gazetesi: 1996 yılının Aralık ayında aylık olarak Osmaniye
Gazeteciler Derneği‟nin yayın organı olarak yayına baĢladı. Menderes Demir
sahipliğindeki gazete 6 sayı sonunda yayınını durdurdu.
16. ĠĢte Meydan Gazetesi: Haftalık olarak Hasan Has tarafından yayınlanmaya
baĢladı. Kısa bir süre sonra yayınını durdurdu.
17. Doğru Yol Gazetesi: Hasan Has tarafından haftalık olarak bir süre yayınlandıktan
sonra yayınını durdurdu.
18. GökkuĢağı Gazetesi: 1996 yılında Ali Kemal Kiper tarafından haftalık olarak
yayınlanmaya baĢladı. Bir süre sonra Yeni GökkuĢağı olarak yayına devam eden
gazete haftalık olarak yayınını sürdürmektedir.
19. Akdeniz Gazetesi: 1994 yılında Ali Binboğa tarafından yayına baĢladı. 1995
yılında yayınını durdurdu.
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20. YeĢil Osmaniye Sefa-ü Merve Gazetesi: 1994 yılında Ali Kemal Kiper
tarafından haftalık olarak yayına baĢladı. 1996 yılında yayınını durdurdu.
21. Kıvılcım Gazetesi: 1978 yılında on beĢ günlük kültür sanat gazetesi olarak
M.Ġlhan Öküzcü tarafından yayına baĢladı. 1979 yılında yayınını durdurdu.
22. Yeni Sesimiz Gazetesi: 1996 yılında haftalık olarak Mehmet TaĢer tarafından
yayına baĢladı. 1997 yılında yayınını durdurdu.
23. Cebelibereket Gazetesi: 1994 yılında haftalık olarak Remzi Çakmak tarafından
yayınına baĢladı. 1995 yılında yayınına ara verdi. 1998 yılında yeniden yayına
baĢladı. 2003 yılının Mart ayında yayınını durdurdu.
24. Yeni Cebelibereket Gazetesi: 06.12.1996 tarihinde Mustafa Talani tarafından
haftalık olarak yayına baĢladı. 4 sayı sonunda yayınını durdurdu.
25. Bizim Sesimiz Gazetesi: 1997 yılında haftalık, Bedensel Özürlüler Derneği yayın
organı olarak Ali Kabül sahipliğinde yayına baĢladı. 38 hafta sonra yayınını
durdurdu.
26. Haftalık Haber Gazetesi: 1997 yılında haftalık olarak Hasan Demir tarafından
yayına baĢladı. 1998 yılında yayınına ara verdi. 2002 yılında yeniden yayına
baĢladı, 2003 yılının Ocak ayında yayınını durdurdu.
27. Özgür Çukurova Gazetesi: 1994 yılında 15 günlük olarak Doğun Tolu
sahipliğinde yayına baĢladı. Aralık 1995 tarihinde yayınını durdurdu.
28. Menzil Gazetesi: 1989 yılında Kozan‟da yayına baĢlayan ve 1997 yılında
Osmaniye‟ye taĢınarak sahipliğini Mahir BaĢdoğan‟ın yürüttüğü gazete haftalık
olarak yayınlanmakta idi. 1997 yılı sonlarında yayınını durdurdu.
29. Haberci Gazetesi: 1 Ocak 1998 tarihinde günlük olarak Hasan Bölük tarafından
yayına baĢladı. 20 Nisan 1998 günü yayınını durdurdu.
30. 7 Gün Gazetesi: Haftalık olarak Faruk Çetin tarafından yayınlanan gazete kısa bir
süre sonra yayınını durdurdu.
31. Star Gazetesi: 1993 yılında haftalık olarak Erdal Bilgiç tarafından bir yıl kadar
yayınlanan gazete daha sonra yayınını durdurdu.
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32. Türkmen Gazetesi: 15 günde bir olmak üzere 23.05.1998 tarihinde yayına
baĢladı. Karip Polat tarafından yayınlanan gazete 2002 yılı sonlarında yayınını
durdurdu.
33. Toprak Gazetesi: Suzan Kılıç tarafından haftalık olarak yayına baĢladı. 2002 yılı
sonlarında yayınını durdurdu.
34. Asi Gazetesi: 15 günlük olarak Osmaniye merkezde Karip Bolat sahipliğinde
yaklaĢık 4 yıldır yayınlanmaktadır.
35. Denge Gazetesi: Haftalık olarak Ali Abdil sahipliğinde 3 yıldır yayınını
sürdürmektedir.
36. Haraz Gazetesi: Hasan Has tarafından haftalık olarak 2 yıldır yayınını
sürdürmektedir.
37. Elde Demokrasi Gazetesi: Aynur Boz tarafından haftalık olarak 2002 yılında
yayına baĢladı.
38. Osmaniye Sabır Gazetesi: Mustafa DemirbaĢ tarafından haftalık olarak yayına
baĢlayan gazete 2003 yılında merkezini Düziçi ilçesine taĢıyarak, Sabır adı ile
haftalık olarak yeniden yayına baĢladı.
39. Kınık Gazetesi: Haftalık olarak Adil Çakar tarafından 3 yıldır yayınlanmaktadır.
40. Yurt Gazetesi: Oğuzhan Erkmen tarafından 2002 yılında yayına haftalık olarak
baĢladı. Bir süre günlük yayınlandı. 2003 yılında yayınını durdurdu.
41. Haberde Önder Gazetesi: Haftalık olarak 5 yıldır Hasan Bölük tarafından ulusal
gazete boyutunda yayınını sürdürmektedir.
42. BakıĢ Açısı Gazetesi: Mustafa Cengiz tarafından haftalık olarak bir yıl yayınlandı.
1999 yılında yayınına ara verdi. 15.04.2003 tarihinde yeniden yayınlanmaya
baĢladı.129
Osmaniye‟nin yerel basın tarihi ile ilgili çalıĢmada elde edilen veriler ıĢığında bu
bilgilere ulaĢılmıĢtır. Osmaniye halkından, gazete patronlarından ve gazete çalıĢanlarından
hiçbiri yayınlanan gazeteleri saklamadığından ve arĢiv oluĢturmadığından dolayı çok sayıda
129
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gazetenin nüshasına ulaĢılamamıĢtır. AraĢtırmalar neticesinde konuyla ilgili elde edilen
veriler tasniflenip paylaĢılmıĢtır. Ayrıca Osmaniye tarihine damgasını vuran yerel gazeteler
“tipo baskı” ile basılmaktaydı.130 Bu teknik ile basılacak yazılar kurĢun harfler ile tek tek elle
“kumpas” denilen kalıplara yerleĢtirilip baskıya verilmektedir.131 Görselliğe pek fazla hitap
etmeyen tipo baskı yöntemi ile gazete basmak ve yayınlamak oldukça zahmetli bir iĢti.
Hüseyin Ünaldı‟ya132 göre tipo baskı tekniği 2000‟li yıllara kadar Osmaniye‟de kullanılmıĢtır.
Osmaniye‟nin yerel basın tarihiyle ilgili yapılan

görüĢmelerde katılımcılar

Osmaniye‟deki yerel basınla ilgili çeĢitli sorunları dile getirmiĢlerdir. Bu sorunlar:


Osmaniye‟de Basın Ġlan Kurulunun Ģubesinin bulunmamasından dolayı Osmaniye
basının valilik tarafından denetlenmesi,



Günlük yerel gazetelerin kazançlarını Basın Ġlan Kurumu‟ndan aldıkları aylık
(Osmaniye‟de haftalık 9 gazete var ve hepsi Basın Ġlan Kurumundan her ay 8.000
tl para almaktadır) gelir ile ayakta durmalarından dolayı hükümeti eleĢtiren yazılar
yazamamaları,133



Günlük yerel gazetelerin devletten ilan paralarını alabilmeleri için Vergi
Dairesinden “Borcu yoktur” kâğıdı istenmesinden ötürü Vergi Dairesindeki
eksiklikler kaleme alınamaması134,



Gazetelerin dıĢ görünüĢ itibariyle son derece Ģık olmasına rağmen günlük haber
yapma kaygısından dolayı haber niteliğinin düĢük olması,135



Osmaniye

halkının

gazete

okuma

alıĢkanlığının

olmaması,

gazetelerin

kırtasiyelerde, kitapçılarda vb. yerlerde satılmaması abone usulü ile çalıĢmaları,136


Bazı gazetelerin “çamur at izi kalsın, Ģantaj vb.” niyetler ile çıkarılması,



Osmaniye‟deki gazetelerde yer alan haberlerin iki veya üç tane ajans
muhabirlerinin elinden çıkması diğer haberlerin de farklı isimler altında bu
muhabirler tarafından yayınlanmasından dolayı haber tekniklerinin kalıplaĢması,



Basın Kanundaki boĢluklardan dolayı lise mezunu olan herkesin gazete
çıkarabilmesi ve bir gazetenin sorumlu yazı iĢleri müdürü olabilmesi
Osmaniye‟deki yerel basının temel sorunları arasında yer almaktadır.137
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Osmaniye‟de halk, devlet daireleri (kaymakamlık, valilik, belediye, kütüphane,
Adana Valiliği vb.) ve gazeteciler tarafından arĢiv tutulmamıĢtır. Aynı zamanda
Basın Kanundaki yasal boĢluklardan dolayı çıkan gazeteler gerekli idari birimler
tarafından kayıt altına alınmamaktadır. Bu yüzden kimin, ne zaman, ne kadar süre
ile gazete çıkardığına dair valilik, belediye veya savcılıktan resmi bir bilgiye
ulaĢılamamıĢtır.

Yukarıda Osmaniye‟nin güncel basını ile ilgili sorunlar Atilla Girgin, Suat Gezgin ve
Mustafa ġeker‟in Türkiye‟de yerel basınla ilgili çalıĢmalarında ve eserlerinde bahsettikleri
sorunlarla paralellik göstermektedir.

2.3. Osmaniye’de Güncel Yerel Basın
Osmaniye‟de yerel düzeyde çok sayıda günlük, haftalık ve iki haftalık sürelerle gazete
ve dergi basılmaktadır. Ancak bu gazeteler ve dergilerin sistematik bir biçimde her hangi bir
yerde (Osmaniye Valiliği, BaĢbakanlık Basın Enformasyon Müdürlüğü, Türkiye Ġstatistik
Kurumu, Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Kütüphanesi vb.) envanteri, veri bankası, niteliksel
ve niceliksel özelliklerine dair bilgi kaydı bulunmamaktadır. Aynı zamanda Osmaniye‟de
yerel basının geçmiĢine ve geliĢme aĢamalarına iliĢkin de bilgi ve belge mevcut değildir. Bu
Ģartlar altında Osmaniye‟de yerel basınla ilgili farklı kurumlardan elde edilen bilgiler
Ģunlardır.
Türkiye Ġstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğü ĠBSS 2. düzeyde (Türkiye‟nin 26
alt bölgeye ayrılması) Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye‟de 2012 yılı verilerine göre
yayınlarla ilgili bilgiler: 138
Yayın türü

Yerel

%

Bölgesel

%

Ulusal

%

Toplam

Gazete

182

96.81

5

ġub. 66

1

0.53

188

Dergi

23

60.53

6

15.79

9

23.68

38

Toplam

205

90.71

11

Nis. 87

10

Nis. 42
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Osmaniye‟de yerel basın ile ilgili, beĢ adet mesleki kuruluĢ temsilciliği bulunmaktadır.
Bunlar;
1. Aktif Gazeteciler Cemiyeti,
137
138

Bknz. Ek 3.
Türkiye İstatistik Kurumu Yazılı Medya İstatistikleri Veri Tabanı/http://www.tuik.gov.tr./Erişim: 19.05.2014.
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2. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti,
3. Osmaniye Önder Gazeteciler Cemiyeti,
4. Yedi Ocak Gazeteciler Cemiyeti,
5. Kadirli Gazeteciler Cemiyeti‟dir.
Osmaniye‟de yerel ve ulusal basında çalıĢan gazeteciler bu cemiyetlere üye
olmaktadırlar.
Osmaniye‟de ulusal haber ajansı temsilciliklerinden Ģu ajanslar mevcuttur: Anadolu
Ajansı, Cihan Haber Ajansı, Ciner Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı, Elektronik Haber
Ajansı, Ġhlas Haber Ajansı ve TRT Temsilciliği.
Osmaniye‟de yaygın yayın kuruluĢu temsilciliklerinden; Cumhuriyet Gazetesi, Dünya
Gazetesi, Sabah Gazetesi, Star Gazetesi ve Zaman Gazetesi mevcuttur. 139
Adana Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Osmaniye‟de
günlük dokuz adet gazete basılmaktadır, gazetelerin her birinin günlük trajları 500 adet
fiyatları 20 kuruĢtur. Gazeteler:
1. Akdeniz Gazetesi,
2. Aydın Osmaniye Gazetesi,
3. Hasret Gazetesi,
4. Elde Demokrasi Gazetesi,
5. Kınık Gazetesi,
6. Medya Gazetesi,
7. Olay Gazetesi,
8. Takip Gazetesi,
9. Yurt Gazetesi‟dir.
Osmaniye‟de basılan haftalık yerel gazeteler de Ģunlardır:
1. Ak Haber Gazetesi,
2. BaĢak Gazetesi,
3. Bölgem Haber Gazetesi,
4. Denge Gazetesi,
5. El-Ruha Gazetesi,
139

http://www.osmaniye.gov.tr/?/yaygin-yayin-kurulus-temsilcileri/ Erişim: 26.05.2014.
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6. GökkuĢağı Gazetesi,
7. Haberde Önder Gazetesi,
8. Haraz Gazetesi,
9. Hedef Gazetesi,
10. MeĢale Gazetesi,
11. Nefes Gazetesi,
12. Osmaniye Gazetesi,
13. Osmaniye Haber Gazetesi,
14. Osmaniye Posta Gazetesi,
15. Sözün Özü Gazetesi,
16. Yeni BakıĢ Gazetesi,
17. Bahçenin Sesi,
18. Haber Gazetesi,
19. Kadirli Anadolu Gazetesi‟dir.

3. BÖLÜM: 2014 YEREL SEÇĠMLERĠNDE OSMANĠYE’DE YEREL BASININ
SĠYASAL PARTĠLERE ve ADAYLARA YAKLAġIMI
3.1. Metodoloji
Türkiye‟de beĢ yılda bir yapılan yerel seçimler yerel yönetimler için önem arz
etmektedir. Farklı partilerin adayları il ve ilçelerde belediye baĢkanı olabilmek için çeĢitli
siyasal iletiĢim çalıĢmalarında bulunmaktadırlar. Adayların seçim zamanı siyasal iletiĢim
çalıĢmalarını yürütürken hedef kitleleri ile iletiĢim kurabilmek amacı ile kullandıkları en
önemli araçlardan bir tanesi de gazetelerdir. Gazeteler ideolojilerine ve yayın politikalarına
göre il ve ilçe belediye baĢkanı adaylarının seçim çalıĢmalarına yer vermektedirler.
Bu çalıĢmada, 2014 yerel seçimlerinde Osmaniye‟de MHP, CHP ve AKP belediye
baĢkanı adaylarının yerel basında nasıl yer aldığına dair bir inceleme yapılacaktır. Söylem
analizi tekniği kullanılarak gazeteler üzerinden yapılacak değerlendirmede Osmaniye‟deki
yerel basının MHP, CHP ve AKP belediye baĢkanı adaylarına yaklaĢımı tespit edilmeye
çalıĢılacaktır.
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Amaç
Yerel seçimlerde parti adaylarının oy oranlarını artırabilmek ve iktidar olabilmek için
siyasal iletiĢim çalıĢmaları yaptıkları bilinmektedir. Adaylar siyasal iletiĢim çalıĢmalarını
yaparken de hedef kitlelerine ulaĢabilmek amacıyla çeĢitli kitle iletiĢim araçlarından
yararlanmaktadırlar.
Bu nedenle araĢtırmada, Osmaniye‟de 2014 yerel seçimlerinde yerel basının AKP,
MHP ve CHP belediye baĢkan adaylarına yaklaĢımıyla ilgili çalıĢmaların tespiti
amaçlanmaktadır.
Problem
Osmaniye‟de 2014 yerel seçimlerinde yerel basın AKP, MHP ve CHP belediye baĢkan
adaylarına nasıl yaklaĢmıĢtır?
Sınırlılık
ÇalıĢmanın sınırlılığı, 1Mart 2014-30 Mart 2014 tarihleri arasında Osmaniye‟de
yayınlanan günlük yerel gazetelerde “Kınık Gazetesi, Elde Demokrasi Gazetesi, Akdeniz
Gazetesi, Aydın Osmaniye Gazetesi, Takip Gazetesi, Hasret Gazetesi, Olay Gazetesi ve Yurt
Gazetesi” deki MHP, AKP ve CHP Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberleri ve
fotoğraf kareleridir.
Yöntem
1Mart 2014 - 30 Mart 2014 tarihleri arasında Osmaniye‟de yayınlanan günlük yerel
gazetelerde AKP, MHP ve CHP partisi adaylarının seçim çalıĢmaları ile ilgili yer alan
haberler söylem analizi yöntemi ile tespit edilecektir.
Söylem, dünyayı belirli bir biçimde anlama ve hakkında konuĢma biçimidir.140Sözen‟e
göre söylem bir dil pratiğidir; ideoloji, bilgi, diyalog, anlatım, beyan tarzı, müzakere, güç ve
gücün mübadelesiyle eyleme dönüĢen dil pratiklerine dair süreçlerdir. Bir süreç olarak
söylem, anlatım konuĢma eylemlerinin içsel kurallarıyla düzenlenir. Söylemin kendi içsel
kuralları onun düzenlerini oluĢturur. 141

140

Jorgens ve Phillips, 2002, s.1’den akt. Yusuf Devran, Haber Söylem İdeoloji, Başlık Yayın Grubu, İstanbul:
2010, s.56.
141
Edibe Sözen, Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, Paradigma Kitap, İstanbul:1999, s.20.
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Söylem üzerinde çalıĢan dil bilimciler farklı eleĢtirel söylem çeĢitleri geliĢtirmiĢlerdir.
Bu yüzden birden fazla eleĢtirel söylem çözümlemesi mevcuttur. EleĢtirel söylem
çözümlemesinin en önemli temsilcileri Norman Fairclough, Ruth Wodak, Teun van Dijk ve
Paul Chilton gibi teorisyenlerdir.
 Fairclough sistematik iĢlevsel dil bilimi,
 Teun van Dijk metin ve algısal dilbilimi,
 Ruth Wodak etkileĢimli çalıĢmalar,
 Paul Chilton dilbilimi, göstergebilimi ve iletiĢim çalıĢmaları konusuna odaklanmıĢtır.
Söylem çözümlemesi haber metinleri üzerine yoğunlaĢır. Haber metinlerindeki
ideoloji, güç ve iktidar iliĢkisini ortaya koymayı hedefler. Bu konuda yerli ve yabancı bilim
adamlarının çeĢitli görüĢleri mevcuttur. Fiske‟ye göre “haber kurgusal metinler gibi bir
söylemdir ve onlara benzer biçimde öyküler dolayımı ile gerçekliği anlamlandırır. Haber
gerçek bireylerden oluşur fakat olayları insanlar dolayımı ile temsil ederken klasik
gerçekliğin uzlaşımlarını izler. Haber gerçekliğin otantik ve anlaşılabilir bir versiyonunun
katılan kişilerin eylem, sözcük ve tepkileri aracılığıyla inşa edilebileceğini öngörür. Bunun
sonucu olarak olayların toplumsal kökenleri ortadan kaybolur ve bireylerin motivasyonu tüm
eylemlerin kökü olarak görülür.”142Haberin söylemi içinde egemen söylemler doğallaĢarak
egemen ideoloji yeniden kurulur.143
Ġnal‟a göre haber metinlerinin oluĢumu temelde dört unsura dayanmaktadır. Bunlar:
 Haberin söylemi, gazeteciliğin günlük pratikleri içinde oluĢur. Habercilik, zamansal,
mekansal ve mali sınırlılıkları aĢmaya yönelik bir iĢ olarak örgütlenmiĢtir.
 Haberin söylemi gazetecilerin profesyonel söylemi içinde oluĢur. Basının ticari bir
iĢletmeye dönüĢümü ve daha sonra oluĢan yatay ve dikey tekelleĢme olgusu ile birlikte
geliĢen gazetecilik normları söylemi biçimlendirir.
 Haberin söylemi haber metinlerinin üretildiği somut tarihsel koĢullar ve üretim anı ile
belirlenir. Siyasal, ekonomik güç/iktidar iliĢkileri metinlere yansır.

142
143

Fiske, 1987, s.294’den akt., M. Ayşe İnal, 1996, age., s.102.
M. Ayşe İnal, 1996, age., s.102.
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 Haberin söylemi medyanın ekonomi politikası içinde yapılanır. Karlılık kaygısı, daha
fazla kiĢiye yönelik içeriklerin hazırlanmasını gerektirir. Bu da çeĢitliliği sınırlandırıp
benzeĢmeye yol açmaktadır. Daha çok satan konuların seçilmesine neden olur.144
Adrian Teun van Dijk‟e göre haber söylemi, el altında bulunan söylemlerin bir
türüdür. Burada da iki unsur göz önünde bulundurulmaktadır. Birincisi, haber metinlerinin
kendine özgün söyleminin olduğu; ikincisi de haberin söyleminin kaynak kiĢi ve
kuruluĢlarının söylemlerinden ayrı olmadığı ancak üretildiği koĢulların yani haberin bağlamı
içinde anlaĢılabileceğidir. 145
Van Dijk‟a göre eleĢtirel söylem çözümlemesinin çeĢitli Ģartları mevcuttur. Bunlar;
 EleĢtirel söylem çözümlemesi, kabul görebilmek için diğer araĢtırmalardan daha iyi
niteliklere sahip olması gerekmektedir.
 Zamanın moda konuları yerine öncelikle toplumsal ve siyasi konulara odaklanır.
 Toplumsal sorunları deneysel eleĢtirel çözümleme yaparak en iyi Ģekilde
araĢtırabilmek için çok disiplinli bir çalıĢma gerektirir.
 Söylem yapılarının sadece tasvir etmekle kalmaktan ziyade onları toplumsal etkileĢim
ve toplumsal yapının özelliklerini açıklayabilme niteliğini taĢır.
Bu Ģartlar altında eleĢtirel söylem çözümlemesi, özellikle de toplumun içinde güç ve
tahakkümün hangi söylem yapılarını kullanarak kendisini meĢrulaĢtırdığını, yürürlüğe
koyduğunu, onay ve yenilenme mekanizmalarını çalıĢtırdığını araĢtırır. 146
ÇalıĢmada Van Dijk‟ın söylem çözümlemesi yöntemi 1 Mart 2014-29 Mart 2014
tarihleri arasında haftalık yerel gazetelerde yer alan haber metinleri makro ve mikro baĢlıklar
çerçevesinde ele alınacaktır. Makro yapı içinde metnin teması, tematik yapısı ve konusu,
metnin paragrafları birer cümle halinde ifade edilmekte ve bu cümleler birkaç cümleye ve en
sonunda tek bir cümleye indirgenerek metnin ne demek istediği ortaya çıkmaktadır; mikro
yapı içinde metnin sesleri, sözcükleri, cümle yapıları ve anlamları ele alınarak aynı konunun
farklı Ģekillerde nasıl dile getirildiği üzerinde durulmaktadır. 147

144

M. Ayşe İnal, Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul: 1996, s.96-98.
Ayşe İnal, Yazılı Basın Haberlerinde “yapısal” Yanlılık, Toplum ve Bilim Dergisi, sayı:67 Güz, 1995, s.116.
146
Van Dijk, 2001, s.352’den akt. Aymil Doğan, Sözlü ve Yazılı Çeviri Odaklı Söylem Çözümlemesi, Siyasal Yayın
Dağıtım, Ankara:2014, s.318-319.
147
Van Dijk, 1998, s.13-85’den akt. Yusuf Devran, Haber Söylem İdeoloji, Başlık Yayın Grubu, İstanbul: 2010,
s.64-65.
145
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Bir gazete ya da dergi sayfası ele alındığında ilk dikkati çeken unsur, genel itibariyle
haberlerin baĢlıklarıdır. BaĢlık, haberin birkaç kelimeden oluĢan ve çoğunlukla bir yargı
bildiren kısa özettir.

148

Söylem çözümlemesinin önemli bir parçası olan “baĢlıklar” bu

çalıĢmada “MHP, AKP ve CHP” adayları adı altında incelenmiĢtir. Söylem analizi ile ilgili
yapılan bazı çalıĢmalarda “baĢlıklar” çerçevesinde “manĢetler” de değerlendirilmektedir.
Ancak yerel gazetelerde ulusal gazeteler gibi manĢet anlayıĢı olmadığı için çalıĢma haber
baĢlıklarının analizi ile baĢlamıĢtır.
Haber giriĢi büyük oranda haberin bütünün yapısını kararlaĢtırır. Yeni habercilik
anlayıĢına göre haberin az ve öz verilmesiyle ilk paragraf haberin giriĢi olmaktadır. Ġkinci
paragraf ise ayrıntılı bir biçimde haberin özetini verir. Bundan sonra kullanılan diğer
paragraflar ise, birinci ve ikinci paragraflarda dokunulan ayrıntılar geniĢletilerek azalan önem
sırasına göre düzenlenmektedir. Ters piramit kuralına göre anlatılan haber yazım Ģeklinde
haber alttan kesildiyse değerini kaybetmez.

149

GiriĢ cümlesinin öneminden dolayı haberin bu

cümlede baĢladığı ve bittiği söylenebilir. Bu cümle ilginç, renkli, süslemeli, dikkat çekici,
sorular soran ve ilgi uyandıran, duygular aktaran bir ifade içerebilir. Haber giriĢindeki
cümlede en ilginç, etkili ve çarpıcı öğeler barındırılması gerekmektedir.

150

Habere özetle

girilmesi metni döngüsel bir ritme oturtur. Haber olan olayın çerçevelenmesi, haberin özet
giriĢi içinde oluĢur.151
Olay

taraflarının

değerlendirilmesinde,

incelenen

haberde

muhabirin

kendi

152

Tırnaklı

gözlemlerine kaynaklık ettiği, birinci el baĢvurulup vurulmadığına dikkate alır.

ifadeler, alıntı konuĢmalar, haberlerde sıkça karĢılaĢılan özelliklerin metnin sesi haline gelip
gelmediğine dikkat

edilmektedir. Çünkü ideolojinin

yeniden üretilmesi

nedeniyle

gazetelerdeki haberlerde söylemlerin aktarılma Ģekli, parti liderleri arasındaki konuĢmaların
yansıtılması, kullanılan alıntılara odaklanılır. 153
Bağlam, içinde bulunulan yer ve zaman, o anki Ģartlar ve imkânlar olarak tanımlanır.
Bir söylemde sarf edilen sözcüklerin maddi kapsamları ancak bir bağlam içinde mübadele
edilebilir. Söylemler boĢlukta durmaz; bir bağlam içinde geliĢir, diğer söylem ve bağlamlarda
iliĢkiye girer ve dıĢsallaĢır. Söylemler, anlatımlar toplamının bir yerinden çıkartılması değil,
bir sosyal bağlamda hareketi sağlayan, bağlamca belirlenen ve bağlamın varlığını devam

148

Erkan Yüksel ve Halil İbrahim Gürcan, Haber Toplama ve Yazma, Tablet Kitapevi, Konya:2005, s.20.
Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Kitap Evi, Ankara-İstanbul, 2003, s. 249-250.
150
Erkan Yüksel ve Halil İbrahim Gürcan, age., s.117.
151
M. Ayşe İnal, 1996, akt., s.101.
152
Özlem Doruk, age., s.122.
153
Dilhan Öztamur, age., s.85-86.
149
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ettiren ifadeler ve cümle gruplarıdır.154Metinler bağlamdan yalıtılarak analiz edilemez.
155

Söylem bağlama iliĢkin bir analizdir. Söylemin çıkıĢ noktası metinler değil toplumsal

yapılardır. ĠliĢkiler dil ve söylem içinde kurulma biçimlerinin açığa çıkarılması hedeflenir.
Sentaktik (cümle yapısı) çözümlemede haberde yer alan cümlelerin yapılarına,
öznenin nasıl konumlandığına ve cümlenin nasıl kurulduğuna bakılmaktadır.156 Söylem
öznenin sürecidir. Özne söylemi öncelemez. Özne bir anlamlandırma süreci olarak ele alınır
ve özne konumları de iletiĢimsel süreç içinde oluĢur.

157

Sözcüklerin vurgusu ve anlam da

sentaks içinde meydana gelir.158 Olumlu bir olayda pasif cümlelerin kullanılarak öznenin
üzerinde durulmaması o metni hazırlayan yazarın söz konusu özneyi ön plana çıkarmak
istemeyiĢinden kaynaklanabilir. Tam tersi de mümkündür. Olumsuz bir olayda öznenin
öncelikle vurgulanması o kiĢi veya kurum hakkında olumsuz kanaatin yaratılması amaçlanmıĢ
olabilir.159
Haber söylemlerinin çözümlenmesinde metinlerin kelime seçimi yani sözcüksel
boyutu incelenmektedir. Belirli sözcüklerin tercih edilmesi yazarın niyetini ve ideolojisini net
bir Ģekilde ortaya koyar. Mesela “mücadeleci” yerine “hırçın”, “dindar” yerine “dinci”,
“terörist” yerine “özgürlük savaĢçısı” nın kullanılması gibi. Ya da bir konunun tarihi veya
tartıĢmalı olduğunun vurgulanması gibi. Mesela, “tarihi açılım”, “tartıĢmalı” veya “sıkıntılı
dönem” ifadelerindeki Ģekil gibi.160Haber içindeki sözcük seçimleri belirli bir ideolojik
161

seçimi ve tavrı yansıtır. Bu tavır da söylem içinde güç ve iktidar iliĢkilerini ortaya koyar.
Van Dijk‟a göre söylemin ikna edici olabilmesi için metinlerde Ģu konuların

incelenmesi gerekmektedir.
 Olayın açıkça ifade edilmesi: Olayın açıkça tanımlanması, görgü tanıklarının
kullanılması, güvenilir kaynakların ve profesyonellerin tanıklığına baĢvurulması, olaya
dair zamansal ve rakamsal bilginin açıklanması ve doğrudan alıntıların metnin içine
yerleĢtirilmesi.
 Metin içerisindeki olaylar arasında güçlü bir biçimsel sebep sonuç iliĢkilerinin
kullanılması. Bir olaya sebep olan olayın ve devamında sonuçlarının belirtilmesi,
metnin baĢarılı bir Ģekilde yapılandırılarak örnek olayda metinden söz edilmesi.
154

Mills, 1997: 11’den akt., Edibe Sözen, age., s. 27.
M. Ayşe İnal, 1996. age., s.96.
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Doruk, 2013, age, s. 123.
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M. Ayşe İnal, 1996, age., s.96.
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M. Ayşe İnal, 1996, age., s.118.
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Yusuf Devran, 2010, age., 66.
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Yusuf Devran, 2010, age., 66.
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M. Ayşe İnal, 1996, age., s.119.
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 Olaylar duygusal Ģekilde ifade edilirse daha kolay ve uzun süre hafızalarda tutulabilir.
Olaya dair arka plan (bağlam) bilgisi verilirse mesaj daha ikna edici olabilir. 162
Fotoğraflar haber metninde temayı oluĢturan yapının bir unsuru olarak ele
alınmaktadır.163 Ġdeolojik anlamda mesajlar barındıran fotoğraflar, boyut, sayı ve içerik
açısından anlam taĢımaktadır.164 Haberi tamamlayan, güçlendiren ve bazen de haberde ön
plana çıkan en önem önemli unsurdur fotoğraflar. Fotoğraflarda mümkün olduğu kadar haberi
tanımlayan, destekleyen, güçlendiren öğeler dikkat çeker. Bir haber fotoğrafı haber olayına
tanıklık eder, olayı belgeler, haberin inandırıcılığını sağlar. Haber fotoğrafçılığı çoğu zaman
haberin özünü yansıtmayı hedeflediği için fotoğrafın kendisi tek baĢına haber sayılabilir.
Haber fotoğrafında olması gereken nitelikler Ģunlardır:
 Fotoğraf 5N1K‟daki sorulardan ne kadarına yanıt veriyorsa o kadar değerlidir.
 Fotoğraf olay hakkında bilgi vermeli, olay haberle ilgili olmalıdır ve olaya tanıklık
etmelidir.
 Haber fotoğrafları aksiyon, hareket içermeli, içeriğinden haberin hikayesi, gerçekleĢen
olaylardan gerçek kareler bulunmalıdır.
 Haberi tanımlamalı, desteklemeli ve güçlendirmelidir.
 Fotoğrafın daha çok ilgi uyandırması için farklı açılardan, yüksekten, alçaktan veya
dar açılardan çekilmelidir.
 Fotoğraf haberin gerçekleĢtiği yerde çekilmeli ve haberdeki eylemi vermelidir.
 Fotoğraf doğal olmalı, yapmacık olmamalıdır.
 Fotoğrafta en çok beĢ kiĢi bulunmalı ancak bir olayla ilgili kalabalığı göstermek için
geniĢ açıyla çekilen fotoğraflar kullanılabilir.165
3.2. 2009 ve 2014 Yerel Seçimlerde Osmaniye
Türkiye‟de beĢ yılda bir yapılan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye baĢkanları halkın
iradesi neticesinde seçilmektedir. Bu seçimler sonucunda Osmaniye‟de farklı partilerin 2009
ve 2014 yerel seçimlerinde almıĢ oldukları oylar Ģu Ģekildedir:
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2009 Yerel seçimlerde Osmaniye
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29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Osmaniye ilinde % 48,8‟lik oy oranı ile MHP
birinci, % 38,8‟lik oy oranı ile AKP ikinci, % 6,3‟lük oy oranı ile CHP de üçüncü, DTP % 2.2
ile dördüncü, SP % 1.7 ile beĢinci, BBP % 1.3 ile altıncı, DP % 0.4 ile yedinci, DSP % 0.2 ile
sekizinci, BTP % 0,1 ile dokuzuncu, TKP % 0.1 ile onuncu olmuĢtur.
2014 Yerel seçimlerde Osmaniye
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30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Osmaniye‟de açılan MHP % 47,3 ile birinci, AKP %
37,4 ile ikinci, CHP ise % 9,9 ile üçüncü, HDP % 2.6 ile dördüncü, SP % 1,2 ile beĢinci, BBP
% 0,7 ile altıncı, DP % 0,4 ile yedinci, BTP % 0,1 ile sekizinci, MP % 0,1 ile dokuzuncu,
HAK-PAR % 0,1 ile onuncu olmuĢtur. 166
Oy oranları 2009 yılındaki yerel seçimler ile karĢılaĢtırıldığında MHP ve AKP
arasında oy oranı olarak değiĢiklik olmadığı, CHP‟nin ise oylarını % 3,3 oranında arttırdığı
gözlemlenmektedir. Ayrıca 2009 yılında sandıktan oy alan DTP, DSP ve TKP 2014 yılı yerel
seçimlerinde Osmaniye‟den oy alamamıĢtır. Onların yerine 2014 yerel seçimlerinde HDP,
BDP, MP ve HAKPAR sandıktan oy alabilmiĢtir.
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3.3. PARTĠLERĠN SĠYASĠ GÖRÜġLERĠ
ÇalıĢmada, partilerin gazetelerdeki söylemlerine ve görsellerine anlam verebilmek ve
yorumlayabilmek amacıyla ideolojik görüĢlerinin bilinmesi önemlidir. Bu nedenle söylem
analizine baĢlamadan önce MHP, CHP ve AKP‟nin ideolojik görüĢleri değerlendirilecektir.
3.3.1. MHP’nin Siyasi GörüĢü
MHP, 1969 yılında kurulan, Türk-Ġslam ülküsü ve Türk milliyetçiliğini savunan sağsiyasi bir partidir. Kurucusu Alparslan TürkeĢ‟tir. Partinin günümüzdeki baĢkanı ise Devlet
Bahçeli‟dir. Partinin amblemi kırmızı zemin üzerine üç beyaz hilaldir. MHP Ġslam dini
tarafından Ģekillenen Türk milliyetçiliğini temel alan “Dokuz IĢık” temsil etmektedir. Antikapitalist, anti-komünist, milliyetçi bir siyaseti savunan ülkücülükde (idealizm) milliyetçilik
önemli bir yere sahiptir. 167
MHP‟nin parti tüzüğüne göre çeĢitli temel amaçları mevcuttur. Bunlar:
 MeĢruiyeti milli irade olan, insan odaklı, seviyeli, ilkeli, dürüst bir siyaset anlayıĢı ile
adaleti ve insaniyeti esas alan bir yönetim anlayıĢını tesis etmek; toplumsal barıĢ ve
huzuru hâkim kılmak,
 Yüce Türk Milletinin milli ve manevi değerleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerine
sahip çıkmak,
 Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hak ve menfaatlerini korumak,
 Ġnançlı, yüksek ahlaklı ve çağın gerektirdiği niteliklere sahip nesiller yetiĢtirmek,
 Temel insan hak ve hürriyetlerini geliĢtirmek, hukukun üstünlüğünü hakim kılmak,
demokratik standartlara yükseltmek,
 Hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eĢitliğini esas alan, milli, insani ve ahlaki
değerlerin ön plana çıktığı siyasi ve toplumsal düzen ile kültürel iklimi tesis etmek,
 KardeĢlik hukukunu ve dayanıĢma kültürünü geliĢtirmek, milli birlik ve bütünlüğü
tesis etmek,
 Türk milletinin maddi ve manevi geliĢmesi önündeki engelleri kaldırmak; dengeli ve
adaletli bölüĢüm sistemine dayanan bir gelir dağılım oluĢturmak,
 Yatırım ve istihdam kapasitesi yüksek, ileri teknolojiye ve teĢebbüs hürriyetin esas
alan, uluslar arası rekabet gücüne sahip sürdürülebilir büyümeyi gerçekleĢtirecek bir
ekonomi tesis etmek,
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 BarıĢ, mutluluk ve adaletin hâkim olduğu bir dünya nizamının tesisinde ülkemizin söz
sahibi olmasını sağlamak suretiyle milletimiz çağın kudretli, itibarlı ve önder
toplumlarından biri yapmak ve tarih sahnesinde ebedi kılmak. 168
MHP‟nin ideolojisi Dokuz IĢıkçı görüĢtür. Dokuz IĢıkçılık Türk milletine, tarih ve
kültürüne dayanan ona inanan bir doktrindir. Bu görüĢ dokuz ana ilkeye ayrılmaktadır. Bu
ilkeler sırasıyla Ģunlardır:
Milliyetçilik, her Ģey Türk milleti için, Türk milleti ile beraber, Türk milletine bağlılık,
sevgi ve Türkiye devletine sadakat ve hizmettir. “Milliyetçilik, aidiyetlik duygusunun verdiği
gururla Türk milletinin çağın kudretli, itibarlı ve güçlü toplumlarından biri olarak milletler
camiasının en ileri safında yer almasını sağlamada, sosyal ekonomik ve kültürel geliĢmelerin
fikri temelini ve itici gücünü oluĢturduğuna inanmaktır.”169Türk Milliyetçiliği, Türk milletinin
kendi varlığını, meĢru savunma isteğinden, meĢru savunma duygusundan doğmuĢ bir Ģuur ve
duygudur. Türkçülük, milliyetçilik anlayıĢımız; manevi bilince dayanır. Bu temel üstünde
Türklük Ģuuruna eriĢmiĢ, samimi olarak “Ben Türküm” diyen herkes Türk‟tür. Türkçülük ve
Türk‟ün yönünde sapık ölçülere, özellikle mezhepçiliğe, cografyacılığa, laboratuvar
ırkçılığına inanmıyoruz. BaĢka milletleri küçük gören, dünya barıĢını tehlikeye sokan,
antropolojik ırkçılık Türk milliyetçilik ülküsünün dıĢındadır. Milliyetçilik anlayıĢımız,
maneviyatçı, akılcı, demokratik, çağdaĢ bir milliyetçiliktir. Milliyetçi hareket milli devlet
fikrine inanır, bütün devletlerin eĢitlik ve bağımsızlığını savunur, her milli devletin ülke ve
millet bütünlüğüne saygı duyar. 170
Ülkücülük, devlete ve millete hizmet aĢkıyla çok çalıĢmayı, feragati ve fedakarlığı
ifade eder. 171Batı dillerinden dilimize giren idealist kelimesiyle aynı anlama gelen ülkücülük,
insan kafasının içinde elde edilmesi, varılması en mükemmel, en güzel, kendisini mutlu
edecek hedeflerin tasarlanması ve bu hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için arzu gösterilerek
çalıĢılmasıdır. Ülkücülük de idealizm de insanların ve insan topluluklarının kendileri için
varılması mutluluk sağlayacak, varılmasıyla en geliĢmiĢ en yükselmiĢ Ģartlar sağlayarak bir
hayalin düĢünülmesi ve bireyin beyninde tasarlanarak Ģekillenmesidir. 172
Ahlakçılık, Türk milletinin ruhuna, örf ve adetlerine uygun, yüksek varlığını korumayı
ve geliĢtirmeyi ön gören esaslardır. Bir toplumda insanların birbirlerini incitmeden, zarar
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vermeden, sağlıklarını koruyarak, tabiat güçlerinin tesirlerinden en iyi yararlanacak Ģekilde
hareketlerini tanzim etmelerini sağlamaya yarayan kuralların toplamı ahlakı meydana getirir.
Ahlak insanların inancından ve dünya görüĢünden doğmaktadır. Türk toplumunun dünya
görüĢünün, yaĢama felsefesinin kendi dini inançlarından, Ġslamiyet‟ten ve milli tarihten
kökünü almıĢtır. Milletimizin dini olan Ġslamiyet esasları ve Ġslam inançları ahlakçılığın
kaynağıdır. Ahlakçılıkta esas, Türklük ananelerine, Türk töresine, Ġslam esaslarına ve hayata
uygun olmasıdır. 173
Ġlimcilik, olayları ve varlığı ön yargılardan ve art düĢüncelerden sıyırarak ilim mantığı
çerçevesinde incelemek ve giriĢilecek her faaliyette ilimi önder kılmaktır. Günümüzde dünya
üzerinde ilimdeki büyük geliĢmeler insanlara uçsuz bucaksız ufuklar açmıĢtır. Bir memleketin
refahlı olması, güçlü olması o memlekette yaĢayan insanların ilimde, teknikte ileri bir
seviyeye ulaĢmıĢ olmaları ile mümkündür. Ġlimde, teknikte geri kalmıĢ ülkelerin insanları ne
kadar kahraman yaradılıĢlı olurlarsa olsunlar onların askeri yönden kuvvetli olmaları mümkün
değildir. Bu nedenle Türkiye‟nin ilimde, teknikte hızlı bir Ģekilde yüksek seviyeye çıkması,
modern sanayisini kurması, tarımını modernleĢtirmesi sağlamak için dünya çapında yüksek
kaliteli ilim adamları yetiĢtirmek Ģarttır.174
Toplumculuk, her çeĢit faaliyetin toplumun yararına olacak biçimde yürütülmesidir.
Toplumculuk içtimai ve iktisadi olmak üzere iki ayrı bölümden oluĢmaktadır. Ġktisadi görüĢ
olarak mülkiyeti esas kabul eden ancak mülkiyetin millet zararına kötüye kullanılmasına karĢı
bir görüĢtür. Karma ekonomiyi ve ana stratejik faaliyetlerin devlet kontrolünde bulunmasını
öngörür. Sosyal görüĢ olarak sosyal adalet düzeni, fırsat eĢitliği, sosyal güvenlik ve sosyal
yardımlaĢma teĢkilatı kurulmasını kabul eder. 175
Köycülük, köyleri tarım kentleri halinde birleĢtirerek kalkındırmaktır. Köylerde
yaĢayan insanlar doktorsuz. Bakımsız, ıĢıksız ve birçok ihtiyaçları halledilmemiĢ durumdadır.
Bu sıkıntıların hızlı bir Ģekilde ortadan kalkması için köylülerin teĢkilatlandırılması,
kalkındırılması gerekmektedir. Köylere tarım kentleri teĢkilatı kurulmalıdır. Birbirine yakın
köylerden bir tanesini merkez haline getirip okul, sağlık ocağı vb. ihtiyaçlarını orada
karĢılamalıyız. 176
Hürriyetçilik ve Ģahsiyetçilik, BirleĢmiĢ Milletler Anayasasında yazılı bütün
hürriyetlerin sağlanmasını amaç edinmektir. Ġnsanlar en iyi hürriyet içinde geliĢip mutlu
olabilirler. Ġnsanların hür olabilmesi için onların mülkiyet ve varlık sahibi olması
173
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gerekmektedir. Ġnsanların kiĢiliği önemlidir. Ġnsan sadece milyonlarına milyon katmayı
düĢünen bir varlık değildir. Ġnanları sömürmek isteyen ferdiyetçilik; Ģahsiyeti ezen bir
toplumculuk bizim görüĢlerimiz dıĢındadır.177
GeliĢmecilik ve halkçılık, medeniyetin daima daha iyiyi, daha güzel, daha mükemmeli
istemek ve bunu elde etmek için gayret gösterme Ģuurudur. Medeniyetler insanların içinde
bulundukları durumlarla yetinmeyip daima daha iyiyi, daha güzeli, daha mükemmeli
istemelerinden, araĢtırmalarından ve bir de tabiat kuvvetlerinin tahakkümünden kurtulma
arzusundadırlar. GeliĢmecilikle ilgili yapılan tüm hamleler milli Ģuur ve geleneklere uygun
olmalıdır. Halkçılık ise, her Ģeyin halk için, halkla beraber ve halka doğru olmasıdır. Halka
tepeden bakmak, halktan üstün olduğunu kabul etmek vb. tutumlar uygun görülmez. 178
Endüstricilik ve teknikçilik, Türk milletinin kalkınması için sanayileĢmeye önem
vermek.
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Türk milletinin bir an önce refaha kavuĢması, mutlu olması ve her tehlikeye karĢı

kendi gücüyle ayakta durabilmek için Türkiye‟yi büyük bir seferberlik yaparak en kısa
zamanda en yüksek seviyede endüstriye çıkarmak ve teknikte ileri bir toplum haline getirmek
temel amacımızdır. 180
3.3.2. AKP’nin Siyasi GörüĢü
Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yılında mevcut baĢkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından kurulmuĢtur. AKP, temiz siyaset, temiz toplum, tam adalet, müreffeh ve huzurlu
bir hayat vaat ederek hedeflere ulaĢmada “adalet ve kalkınma” temel alınmaktadır. Parti,
toplumda barıĢın, huzurun ve refahın sağlanması için öncelikle adaletin sağlanması
gerektiğine inanmaktadır. YaĢanan sorunların temelinde, adalet sistemindeki sıkıntıların sebep
olduğuna, sadece hukuk alanında değil sosyal, siyasi ve ekonomik alanda da tam ve
zamanında adaletin Ģart olduğunu savunulur.
AKP, insanların mutluluğu için kalkınmanın da önemli olduğuna inanıp, sürdürülebilir
bir kalkınmadan yanadır. AKP, milletin refah ve huzuru için sadece artan ekonomik gelir ve
fiziki Ģartlar yeterli bulmayıp, çevreye duyarlı ve demokratik yönetim gibi içine almayı
hedeflemektedir. Recep Tayyip Erdoğan AKP‟nin siyasi duruĢu ile ilgili Ģunları
söylemektedir; “Kökü mazide milletimizin hamuruyla yoğrulan AK PARTĠ, ürettiği siyasetle
sonuna kadar milletimizin temel değerlerine sahip çıkacaktır. AK PARTĠ, Ģartlar ne olursa
olsun, milletimizin tarihi medeniyet yürüyüĢüne sadakatle kılavuzluk etmeyi Ģeref
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addetmektedir. AK PARTĠ‟ nin siyasi iddiası, hedefi ve gayesi; Türkiye‟mizin tamamını
refah ve huzura kavuĢturmak, kalkınmayı sağlamak, demokrasimizi geliĢtirmek, eksiksiz bir
hukuk devleti tesisi ile ülkemizi güçlendirmektir.”181
AKP, siyaseti topluma hizmet etme aracı olarak görür. Siyasetin kirlendiği, siyasi
alanın daraldığı ülkemizde AKP siyasetin ve siyasetçinin yeniden saygın ve güven veren bir
konuma getirilmesini hedeflemektedir.182
AKP, temiz siyaset, temiz toplum, tam adalet, refah ve huzurlu bir hayat vaadiyle
milletin karĢına çıkmıĢtır. Parti hedeflerine ulaĢmada “Adalet” ve “Kalkınma” temel teĢkil
etmektedir. Toplumda barıĢın, huzurun ve refahın sağlanması için öncelikle adaletin tesis
edilmesi gerektiğine inanan AKP sadece hukuk alanında değil sosyal, siyasi ve ekonomik
alanda da tam ve zamanında adaletin Ģart olduğunu savunur. 183
“AK” adı, aydınlık ve yeni bir dönemi çağrıĢtırır, Ģeffaf ve temiz yönetim anlayıĢını
temsil eder. Aynı zamanda kamusal alanda yapılan görevlendirmelerde ehliyet, liyakat ve
güven esasın da üstünde durur.
Partinin amblemi, yanan bir ampuldür. Ampul; ıĢığı, aydınlığı ve Ģeffaf yönetimi
temsil eder. Ampuldeki yanma hareketi de gayreti ifade eder. Ampulün etrafındaki yedi ıĢık
huzmesi Türkiye‟nin yedi bölgesini temsil eder. AKP; adaleti, kalkınmayı, aydınlanmayı
Türkiye‟nin her bölgesinde tesis etmek için gayret içinde çalıĢmaktadır.
Partinin kurumsal renkleri sarı ve siyahtır, tamamlayıcı renk ise mavidir. Sarı: IĢığı,
umudu, canlılığı, tevazuu, bilgiyi ve bilgeliği; siyah: Gücü, otoriteyi ve bağlılığı; mavi:
Sakinliği, güveni, yeteneği, güzelliği, sorumluluğu, barıĢı, sevgiyi, umudu, inancı ve
özgürlüğü temsil eder.
Parti söylemlerinde, toplumsal gelenekleri, kanaatlere ve evrensel değerlere önem
verirken toplumsal hassasiyetlere dikkat edilir. Söylemler anlaĢılır, sade, tutarlı, gerçekçi,
güncel ve dinamiktir. Diyaloga, hoĢgörüye açık, uzlaĢmacı ve birleĢtirici bir dil ve üslup
kullanılır. 184
AKP‟ye göre temel hak ve özgürlükler Ģunlardır:
 Ak Parti, insanı özgür bir varlık olarak tanımlar. Bireysel ve toplumsal özgürleĢmeyi
esas kabul eder.
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 Ak Parti, insanın doğuĢtan var olan dokunulmazlık, devredilmezdik, vazgeçilmezlik ve
ertelenemezdik hakları olduğunu savunur.
 Ak Parti, demokrat toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamak Ģartıyla, hiçbir
bahane ile temel hak özgürlüklerin özüne dokunacak düzenleme yapılamayacağını ve
oylama konusu olamayacağını savunur.
 Ak Parti, her türlü iĢkenceye ve insan onuruyla bağdaĢmayan cezalara karĢıdır.
 Ak Parti, anayasa, uluslararası bildirgeler ve sözleĢmelerle kabul edilmiĢ insan
haklarının takipçisi ve savunucusu olmayı taahhüt eder.
 Ak Parti, din ve vicdan, düĢünce ve ifade, giriĢim özgürlüğü ve örgütlenme hakkını
vazgeçilmez ilkeler olarak her zeminde savunur; din olgusunu toplumu ayrıĢtıran bir
unsur olarak değil birleĢtirici, bütünleĢtirici bir güç olarak görür.185
3.3.3. CHP’nin Siyasi GörüĢü
Cumhuriyet Halk Partisi KurtuluĢ SavaĢı‟nın sıcak günlerinde doğmuĢ Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yerine 9 Eylül 1923‟de kurulmuĢtur.186 Atatürkçü, sosyal
liberal ve sosyal demokrat siyasi görüĢünü benimsemiĢ bir siyasi partidir. “Halk Fırkası”
adıyla kurulan parti 1924‟de “Cumhuriyet” sözcüğünü almıĢtır. Türkiye Cumhuriyeti‟nin
kurucu partisi olarak bilinen CHP, çok partili düzene geçiĢ sürecinde tek parti iktidarını
sürdürmüĢ ve iktidarda kalan en uzun soluklu parti niteliğini taĢımaktadır. 187
CHP, sosyal dayanıĢmayı sağlayıcı bir örgütlenmedir. CHP‟nin ilk beyannamesinde de
bu anlayıĢ açık bir Ģekilde belirtilmektedir. “Halkçılar herkesin kanun önünde eĢitliğine
inanan ve hiçbir imtiyaz iddiasında bulunmayan kiĢilerdir. Halkçılar, hiçbir ailenin, hiçbir
topluluğun, hiçbir kiĢinin imtiyazını kabul etmeyen ve kanunları vazetmekteki mutlak
özgürlük ve bağımsızlığı kısıtlayan özel imtiyaz, gelenek, makam ve kuvvet gibi modern bir
devletin gereklerine uymayan durumların meĢruiyetini tanımayan kiĢilerdir.”188
CHP‟nin amacı, ulusal egemenliğin halk tarağından ve halk için uygulanmasına
rehberlik etmek ve Türkiye‟yi modern bir devlet haline getirmektir ve ülkede kanun
üstünlüğünü sağlamaktır. 189
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CHP‟nin ideolojini besleyen üç ana kaynak mevcuttur. Bunlar: Atatürk‟ün
modernleĢme ilkeleri ve altı ok, sosyal demokrasinin evrense kuralları ve Anadolu ve
Trakya‟nın felsefi birikimidir. Parti bu kaynakları çağdaĢ ve gerçekçi bir anlayıĢla
özümsemektedir. 190
CHP, bu ideolojik birikim, değer ve duyarlılıklar temelinde; Ulusal kurtuluĢ
mücadelesinin tam bağımsızlık ruhunun temsilcisidir. Laik demokratik cumhuriyetin kararlı
savunucusudur. Kemal Atatürk önderliğinde oluĢturulan ve dünyada baĢka örneği olmayan
çağdaĢ Türkiye modelinin güvencesidir. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini ve
değerlerini benimsiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrasinin evrensel değer ve
kurallarını benimseyen, onları yaĢama geçirmeyi amaçlayan bir Sosyal Demokrat Partidir.
CHP‟nin Sosyal Devleti ve Sosyal Demokrasiyi öne çıkaran siyasetinin odağında, 25 CHP,
sosyal demokrat kimlikli bir parti olarak; Çoğulculuk ve katılımcılığı, Ġnsan Haklarını,
özgürlük ve hukuk devleti kurallarına sahip çıkmayı, azınlık haklarına saygıyı, eĢitlik ve
adalet ilkelerini, dayanıĢmayı, barıĢ ve hoĢgörüyü, emeğin önceliği ve bütünlüğünü, çevrenin
ve doğanın korunmasını, yani sosyal demokrasinin çağdaĢ evrensel değerlerini her koĢul ve
ortamda sahiplenir, politikalarında rehber olarak değerlendirir.191
Cumhuriyet Halk Partisi‟nin ideolojisini oluĢturan Atatürk devrimleri ve altı ok
ilkeleri sömürgeciliğe, kurulu düzenin yanlıĢlıklarına, eĢitsizliğe, gericiliğe, sömürüye,
imtiyazlara baĢkaldırıdır. Altı ok ilkeleri kısaca Ģunlardır:
 Cumhuriyetçilik, hem bir devlet hem de yönetim biçimidir. Devlet biçimi olarak
Cumhuriyette, egemenlik bir kiĢiye, bir aileye veya bir sınıfa değil, millete aittir.
Egemenlik gücünü milletten almaktadır ve egemenliğin kaynağı millettir.192 Bu
kapsamda tarihimizdeki en köklü dönüĢüm olan Cumhuriyet Devrimi, “saltanat” ın
yıkılmasını ve yerine “milli iradenin” getirilmesini amaçlamıĢtır. Böylelikle “tebaa”
nın yerini “yurttaĢ” almıĢtır. CHP‟nin Cumhuriyetçilik anlayıĢına göre Türkiye
Cumhuriyeti bir ilke ve ideal beraberliği üzerinde kurulmuĢtur. Cumhuriyet, gücünü,
bu beraberliği oluĢturan tüm insanların, hukuk ve hakları ile eĢitliği ve bütünlüğü
ilkesinden almaktadır. YurttaĢlık herkes için ortak temel öğe ve “hak alanı” olarak
esas alınan temel bir kavramdır.193
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 Milliyetçilik, bir millete dayanarak ve o milletin değerlerini göz önüne alarak bir
devlet kurup yaĢatmayı, bu devleti, milletin özelliklerine uygun bir kiĢilik yapıp
geliĢtirmeyi ve baĢka devletlerin arasında kendine özgü karakteri ile belirginleĢtirmeyi
ve milli çıkarları korumayı amaçlayan ideolojidir. Bu ideolojinin temel öğesi millettir.
CHP‟nin benimsediği Atatürk milliyetçiliğinde; Türkiye Cumhuriyeti din, dil, ırk ve
etnik köken temelleri üzerinde değil, siyasal bilinç ve ideal beraberliği zemininde
kurulmuĢtur. Milliyetçilik, ırk, köken, din, mezhep, bölgecilik,

kavimcilik

anlayıĢlarının, ulusal düzeyde aĢılmasıdır. Türkiye hiçbir zaman ırk, kan ve kafatası
esasına göre yönetilen bir devlet olmamıĢtır, olmayacaktır. Ülkenin sorunlarının
çözümüne ırk temelinde değil yurttaĢ temelinde yaklaĢmaktayız. Türkiye‟nin
bölünmesine ve parçalanmasına yönelik tüm düĢünceleri CHP kesinlikle reddeder.
CHP sosyal demokrat anlayıĢın gereği olarak iktisaden ve siyasi acıdan güçlü sınıfın
bu güce sahip olmayan sınıfla ar üzerinde egemenlik kurmasını reddeder. Bizim
Milliyetçiliğimiz; Çoğulculuk anlayıĢını benimser, tüm etnik ve kültürel kimliklere
saygılıdır. Hangi kökenden gelirse gelsin, hangi dili konuĢursa konuĢsun ve hangi
inancı paylaĢırsa paylaĢsın, tüm yurttaĢların hukuk önündeki eĢitliğidir, bütün
vatandaĢların ülkenin sahibi olduğu anlayıĢıdır. Farklı etnik kökenler arasında bir
tercih ve ayrım ölçüsü olarak değerlendirilemez. Tüm etnik ve inanç farklılıklarını
kapsayan, bu farklılıkların Türkiye‟nin ulusal bütünlüğü çerçevesinde bir zenginlik
olduğunu benimseyen, bireysel haklara çağdaĢ anlayıĢla sahip çıkan, demokratik
farklılaĢma özgürlüğünü tanıyan, farklılık içinde bütünleĢmeyi öngören, ulusal birliği
korumayı hedefleyen bütünlük idealini tanımlayan kapsayıcı bir değerdir. Devletin ırkı
olmaz, devlet tüm etnik kimliklere eĢit mesafede durur, kültürel çoğulculuğun
güvencesini oluĢturur görüsüne sahip çıkar.

Farklı

etnik kökenlere sahip

yurttaĢlarımızın karĢılaĢtıkları sorunların ülke bütünlüğü içinde ve çağdaĢ bir
yaklaĢımla çözüme kavuĢturulmasını benimser. Bireysel Kültürel Haklara Saygı
ilkesini savunur. 194


Halkçılık,

halkın

kendi

kendini

yönetmesini

sağlaması,

milletin

ayrıcalık

iddialarından ve sınıf kavgalarından korunması, çeĢitli insan gruplarının çıkarına ve
yararına bir yol izlemesidir. Halkçılık, demokrasi ile halk yönetimidir, sınıf
mücadelesini reddeder. Halkçılık, Cumhuriyet ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır.
Cumhuriyet yönetimi Ģeklinde halk, kendi içinden, kendi adına yöneticilerini seçer.
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Böylece halk kendi kedini yönetmiĢ olur. Bu Ģekli ile Cumhuriyet rejimi, bir halk
rejimidir. Halkçılık da demokrasi ile eĢ anlama gelmektedir. Atatürk: “Demokrasi
(Halkçılık) esasına dayalı hükümetlerde, egemenlik, halka, halkın çoğunluğuna aittir.
Demokrasi prensibi, egemenliğin millete olduğunu, baĢka yerlerde olamayacağını
gerektirir. Bu Ģekilde demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, egemenliğin kaynağına ve
yasallığına temas etmektedir.” Belirterek, demokrasinin halkçılık uygulamasından
doğduğunu belirtmiĢtir.195
 CHP‟nin “Devletçilik” anlayıĢı ise iki temele dayandırılmıĢtır: Bizzat devletin
kuruculuğu ve yapıcılığı ile yapılması özel sektöre bırakılan iĢlerin düzenlenmesi ve
kontrolü. Devletçiliğin gerekçesi ise On beĢinci Yıl Kitabı‟nda Ģöyle açıklanmıĢtır:
“Asırlarca yabancı milletler tarafından istismar edilen Türk milletinin ekonomik
istiklalini temin edecek, milleti ecnebi fabrika mahsullerine müĢteri olmaktan
kurtaracak, yurdun iptidai maddelerini yok pahasına satıp onların ecnebi mamullerini
çok pahalı bir fiyat ile satın almaktan çıkaracak yol, ancak Devletçilik prensiplerini
kabul ve tatbik ile mümkün olabilirdi.”196
 Ġnkılâpçılık, toplumda kısa bir süre içinde köklü değiĢiklikler, yenilikler yapan
olaylara yol açan hareketlerdir. Toplumda yenileĢme sürecinin bir sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır. Türk milletini geri bırakmıĢ olan kurumları yıkarak yerine milleti
en yüksek medeniyete ulaĢtıracak yeni müesseseler kurmaktır.197 Atatürk Ģu sözleri ile
inkılabı millete mal etmiĢtir. “Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu,
terakkiye çok kabiliyetli bir halktır. Ġstiklal savaĢı ve Türk Ġnkılabı her aĢamasında
milletimiz yüksek siyasi ve medeni karakteri ile memleket ideolojilerindeki Ģuurlu
birliğine dayanarak muvaffak olmuĢtur. Cumhuriyet hükümetinin icraatı ancak
milletimizin bu yüksek ahlak ve hasletinde dayanak bularak her gün feyizli bir eserini
gösterebilmektedir” Ģeklinde Ġnkılaplar Türk Milletine dayandırmaktadır.198
 Laiklik, kimsenin din inancına ve vicdan özgürlüğüne karıĢmaması demektir. Din ve
dünya iĢlerinin birbirine karıĢtırılmamasıdır. Bu anlayıĢta siyasi bir kuruluĢ olan devlet
dini esaslara göre düzenlenemez.199CHP‟nin On beĢinci Yıl Kitabı‟nda “Laiklik”
ilkesi ve laikleĢme süreci Ģöyle tanımlanmıĢtır: “Türkiye Cumhuriyeti, dinlerden ve
dinlerin koyduğu naslardan değil hayatın kendinden ve onun müspet icap ve
195
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ihtiyaçlarından mülhem olarak iĢleyen bir devlet mekanizmasıdır. Devlet ve dünya
iĢlerinde dinin hiçbir tesiri yoktur. ĠĢte bu prensibe Laiklik derler. Milli ve içtimai
hayatta ferdin, dinsiz, Ģu veya bu itikat sistemine mensup oluĢu; milli ve içtimai
vazifesi bakımından ne bir kusur, ne de bir fazilet sayılamaz. Türkiye‟de dinin dünya
iĢlerinden ayrı tutulduğu, Laikliğin ilan olunduğu andan itibaren hiç kimse, hiçbir
ibadete icbar edilemez ve hiç kimse, vicdanının ilhamı ile kabul ettiği ibadetten men
olunamaz. Bu geniĢ ve yüksek anlayıĢın hududu içinde köhne, yıpratıcı ve en yüksek
içtimai heyetleri bile sukut ettirici tekke, tarikat gibi irticai zihniyet mümessillerinin
girmesine tabiat ile imkân yoktur”.200
3.4. OSMANĠYE’DE GÜNLÜK YEREL GAZETELERĠN SĠYASAL ĠLETĠġĠM
ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Osmaniye‟de günlük yerel basında 9 adet gazete basılmaktadır. ÇalıĢma çerçevesinde
gazetelerden Kınık, Elde Demokrasi, Akdeniz, Aydın Osmaniye, Takip, Hasret, Olay ve Yurt
gazetelerinde Osmaniye AKP, MHP ve CHP belediye baĢkanı adaylarının siyasal iletiĢimleri
ve siyasi görüĢleri söylem analizi ıĢığında değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
3.4.1. KINIK GAZETESĠ
Osmaniye‟de “Kınık Günlük Tarafsız Gazete” sloganı ile basılan Kınık gazetesinin
yayın türü yerel süreli yayındır.201 Gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmeni YimtaĢ Ltd.
adına Ali Çakardır. Yazı iĢleri müdürü ise Ġbrahim Emül‟dür. Gazetenin günlük baskı sayısı
500 adettir, 6 sayfadan oluĢmaktadır, fiyatı 20 kuruĢtur ve ebattı tabloid (597 mm x 375 mm
lik sayfa boyutları) ve gazete 6 sayfadan oluĢmaktadır.

Kınık gazetesi pazar günleri

basılmamaktadır ve çalıĢmada gazetenin 11-14-21 Mart 2014 tarihli baskıları mevcut değildir.
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Kınık gazetesinin 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasındaki 22 adet nüshasının
söylem analizi çerçevesinden değerlendirilirken çalıĢmanın sınırlılığı nedeniyle sadece MHP,
AKP ve CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberlerine değinilecektir.
3.4.1.1. BaĢlıklar
Yukarıda tarihsel olarak incelenen baĢlıklar siyasal iletiĢim açısından önemli mesajlar
taĢımaktadır. BaĢlıklar niceliksel açıdan incelendiğinde Kınık gazetesinin 1Mart 2014-29
Mart 2014 tarihleri arasında yayınlanan gazetelerinde; MHP‟nin 24 adet, AKP‟nin 10 adet ve
CHP‟nin de 6 adet haberi yer almaktadır. Haberler, adayların siyasal iletiĢim çalıĢmalarından
ve söylemlerinden meydana gelmektedir. Gazetede MHP‟nin haberleri diğer partilerin
haberleri ile kıyaslandığında baĢlıkların punto büyüklüğü ve haberin yer aldığı sayfadaki
geniĢliği daha fazladır. Osmaniye belediye baĢkan adaylarının seçim vaatlerine odaklanırken,
Devlet Bahçeli, Numan KurtulmuĢ, Mustafa Balbay gibi partilerin önde gelen isimleri
Osmaniye‟ye yaptıkları ziyaretlerde ülkenin durumunu ve rakip partilerini eleĢtirmektedirler.
Gazetenin 5. sayfasında yer alan farklı yazarların kaleminden çıkan köĢe yazıları ise
hükümetin icraatlarını, ülkenin içinde bulunduğu durumu ve aksaklıklar eleĢtirel bir Ģekilde
ele almaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Çınarlı kahve projesi baĢladı (3 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara esnaf gezdi, vatandaĢlara kahve dağıttı (4 Mart 2014, s.4)
MHP adayı Kadir Kara‟dan muhtarlar derneğine ziyaret (5Mart 2014, s.2)
Hırsız pankartı açan vatandaĢ yaĢadıklarını anlattı (5 Mart 2014, s.3)
Aytaç Durak MHP lehine adaylıktan çekildi (6 Mart 2014, s.5)
BaĢkan Kara‟dan dünya kadınlar günü mesajı (8 Mart 2014, s.4)
Kadir Kara yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. (12 Mart 2014, s.3)
MHP adayı Kadir Kara Salı Pazarı esnafını ziyaret etti. (13Mmart 2014, s.3).
MHP belediye meclis üyesi adayları Kızılay‟ı ziyaret etti. (13 Mart 2014, s.3).
Osmaniye‟yi bölgesel yaĢam merkezi yapacağız. (MHP Kadir Kara) (17Mart 2014, s.1)
Osmaniye‟de büyük dönüĢümü baĢlatacağız. (MHP Kadir Kara) (18 Mart 2014, s.2).
BaĢkan Kara hal esnafı ile bir araya geldi. (21 Mart 2014, s.3).
BaĢkan Kara ve Kuyulu‟dan 7 Ocak‟a ziyaret. (19 Mart 2014, s.3).
Kadir Kara, Ogiad‟da iĢ adamları ile buluĢtur. (19 Mart 2014, s.3).
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Bayan personelden baĢkan Kara‟ya teĢekkür. (13 Mart 2014, s.1).
Bahçeli, 25-26 Martta Osmaniye‟de. (24 Mart 2014, s.1).
Kadir Kara mahalle mitinglerine coĢkulu kalabalıklarla baĢladı. (24Mart 2014, s.3).
Bahçeli Osmaniye‟de halka seslendi. (26Mart 2014, s.1).
“Vatan Kara Kadir‟e sahip çıkacak. (25 Mart 2014, s.2).
Devlet Bahçeli baba ocağında. (25 Mart 2014, s.1).
MHP adayı Kara: Belediye baĢkanlarını değiĢtiren illerin büyüyemediğini görmekteyiz. (26
Mart 2014, s.2).
Bahçeli Osmaniye‟nin ilçelerinde konuĢtu. (27Mart 2014, s.1).
MHP adayı Kadir Kara‟dan teĢekkür mesajı. (28 Mart 2014, s.3).
Kadir Kara: BeĢ yıl daha Osmaniye‟den onay istiyorum. (29Mart 2014, s.1).
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakan Erdoğan 3 Mart‟ta Osmaniye‟de (1 Mart 2014, s.1)
BaĢbakan Erdoğan Osmaniye‟de. (4 Mart 2014, s.1)
Ak aday Gürbüz‟ün kadınlar günü mesajı. (8 Mart 2014, s.3)
Türkiye‟yi ayaklarından terörle prangaladılar (12 Mart 2014, s.1)
80. Ģehre 80 proje (Akp baĢkan adayı Gürbüz). (12 Mart 2014, s.3)
Osmaniye‟de Ak Parti seçim otobüsüne taĢlı saldırı. (13 Mart 2014, s.1).
Ak aday Gürbüz, radyolar yayında. (17 Mart 2014, s.2)
Gürbüz, TGRT Haber‟de projelerini anlattı. (26 Mart 2014, s.2).
Gürbüz, Tümsiad‟ta projelerini anlattı. (25 Mart 2014, s.2).
Gürbüz, basın mensupları ile bir araya geldi. (24 Mart 2014, s.3).

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP
Balbay: Osmanlıda lale devri, bunlarda sülale devri var (1 Mart 2014, s.1)
CHP adayı Aktürk‟den hastalara moral ziyareti (5 Mart 2014, s.2)
Engellilerden Aktürk‟e açık destek. (12 Mart 2014, s.3)
CHP‟li Oran‟dan, Bakan Ala‟ya: Hangi ülkenin içiĢleri bakanısın? (15 Mart 2014, s.1)
Aktürk, ticaret borsasını ziyaret etti. (26 Mart 2014, s.2).
“Katılımcı belediyeciliği biz getireceğiz” Aktürk. (28 Mart 2014, s.3).
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3.4.1.2. Haber GiriĢleri ve Ana Olay
Bu çalıĢma çerçevesinde incelenen Kınık gazetesinde spot haber kullanılmadığı
görülmüĢtür. Bu yüzden söz konusu haberlerin metinlerinin ilk paragrafı, tek paragraftan
oluĢan haberlerin ise ilk cümleleri haber giriĢi olarak değerlendirilmiĢtir. 203 Kınık gazetesinin
“haber giriĢleri ve ana olay” örnekleri incelendiğinde, tüm partilerle ilgili haberlerin çoğunda
baĢlık ile haber giriĢi ve ana olay arasında uyum olduğu görülmektedir. Haberler içerik olarak
incelendiğinde ise MHP, AKP ve CHP Osmaniye belediye baĢkan adaylarının ziyaret
haberleri ön plana çıkmaktadır. Adaylar ziyaretlerde kendi çalıĢmalarının ve projelerinin
tanıtımını yapmaktadırlar. Diğer partilerin çalıĢmalarını eleĢtirmemektedirler. Ancak bu üç
partiyi temsilen Ģehir dıĢından gelen Devlet Bahçeli, Umut Oran, BaĢbakan Tayyip Erdoğan,
Mustafa Balbay‟ın yaptığı söylemler incelendiğinde rakip partiler ve hükümetin icraatları
eleĢtirilip mevcut düzenin sıkıntılarının dile getirildiği görülmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kadir Kara esnaf gezdi, vatandaşlara kahve dağıttı (4 Mart 2014, s.3)
MHP Osmaniye belediye baĢkan adayı Kadir Kara, mahalle gezilerinin ardından esnaf
gezilerine baĢladı. Partisinin mahalle baĢkanları ile Osmaniye‟nin tüm mahallelerini gezen
BaĢkan Kara, Ģimdi ise çarĢı merkezindeki esnafları seçim çalıĢmalarını sürdürüyor.
BaĢkan Kara, “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olduğunu ifade eden Aziz Osmaniyeli
hemĢerilerimin, onların bana verdiği güç, yüce Allah‟ın adıyla yaptığımız hizmetlerin,
kadrini, kıymetini fazla bileceğini yürekten inanıyorum” dedi.
Kadir Kara yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. (12 Mart 2014, s.3)
Osmaniye Belediye BaĢkanı Kadir Kara, Samanyolu Haber ve Bengi Türk TV‟ de 5 yıllık
görev süresi içerisinde yaptıklarını ve bundan sonra yapmayı planladıklarını anlattı.
Geçtiğimiz günlerde Ġstanbul‟da Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için gittiği Ġstanbul‟da
iki ulusal kanala canlı yayın konuğu olan Kadir Kara, belediye hizmetleri ile birlikte
Osmaniye‟nin de tanıtımını yaptı.
Kadir Kara: Beş yıl daha Osmaniye’den onay istiyorum. (29 Mart 2014, s.1).
Yerelde sürdürülebilir bir istikrara ihtiyacı olduğunu belirten Kadir Kara, “Osmaniye‟de
hiçbir zaman üst üste bir belediye baĢkanı seçilememiĢtir. Bu da Osmaniye‟nin geliĢimini
engellemektedir. Çevre il ve ilçelerimize baktığımız zaman geliĢmiĢlik düzeyleri ilimize göre
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yüksektir. Bunun nedeni ise birkaç kez üst üste bir belediye baĢkanının seçilmesidir.
Osmaniye‟nin kaderi için önemli bir virajdayız. Bu kader noktasında Osmaniye kararını
Allah‟ın izni ile vermiĢtir. BeĢ yıl içinde yaptıklarımız önümüzdeki yıllarda yapacaklarımızın
ilk bölümüydü. …Osmaniye‟nin geliĢimi ve değiĢiminin devam etmesi için bir ilki baĢarmak
adına sizlerden bir dönem daha yetki istiyorum” dedi.
Devlet Bahçeli Osmaniye’de halka seslendi (26 Mart 2014, s. 1)
Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaĢkanı Devlet Bahçeli, BaĢbakana seslenerek, “Benim
dediğim olur, ben yasaklarım ben asarım ben keserimle bir yere varılmaz. Halkı tahrik etme
Sayın Recep Tayyip Erdoğan” dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Başbakan Erdoğan Osmaniye’de (4 Mart 2014, s. 1.)
Erdoğan, Devlet Bahçeli Bulvarı‟nda toplanan kalabalığa hitap etti. Türkiye‟nin çok önemli
bir seçime hazırlandığını belirten Erdoğan Ģöyle dedi. “Ġstiklalimize güç katacağımız bir
seçime gidiyoruz. Bu çok önemli hususları sizlerle paylaĢmak istiyorum. Bütün hücumlara
rağmen Ak parti gümbür gümbür geliyor. Ak parti mahalli seçimlerde yeni bir rekora
hazırlanıyor. Ak parti sandıktan bir kez daha birinci olarak çıkıyor anketler bunu gösteriyor
sokak meydanları bunu gösteriyor. Bunu biz ne kadar biliyorsak muhalefette biliyor 30 martta
bir kez daha yenileceklerini anladılar”.
80. Şehre 80 Proje (12 Mart 2014, s.3)
Ak parti belediye baĢkan adayı Mehmet Gürbüz, Osmaniye için hazırladığı projelerini
açıkladı. Osmaniye‟yi marka Ģehir yapacak 80 projesini açıklayan Gürbüz, Yeni
Osmaniye‟nin projeleri ve ekipleri hazır dedi.
Ak Parti seçim otobüsüne taşla saldırı (13 Mart 2014, s.1.)
Osmaniye‟de seçim çalıĢması yapan bayanları taĢıyan Ak Parti seçim minibüsüne taĢla
saldırıda bulunuldu. Yunus Emre mahallesinde meydana gelen olayda Ak Parti kadın kolları
baĢkanı Zekiye Yılmazer kulağından kırılan cam parçaları ile Ġl BaĢkanı Hasan Emir
AslantaĢ‟ın eĢi Serpil AslantaĢ ise omzuna isabet eden taĢ ile hafif Ģekilde yaralandı.
Otobüsteki 44 bayan ise saldırı anında büyük korku ve panik yaĢadıklarını söylediler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay: Osmanlıda lale devri, bunlarda sülale devri var (1 Mart 2014, s. 1)
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Milletvekili Mustafa Balbay, Erdoğan hükümeti hakkında gündeme gelen yolsuzluk iddiaları
ile ilgili konuĢmasında. “Osmanlı‟da lale devri vardı bunlarda sülale devri var. Artık bu sülale
devrine son verme zamanı geldi.” diye konuĢtu.
Aktürk’ten Hastalara Moral Ziyareti (5 Mart 2014, s.2)
CHP Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Haydar Aktürk hastaları ziyaret etti. CHP adayı
Aktürk, Osmaniye devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil Ģifalar diledi.
Engellilerden Aktürk’e Açık Destek (12 Mart 2014, s.3)
Osmaniye Engelliler platformuna bağlı dernekler 9 mart 2014 Pazar gecesi, Engelliler
Platformu BaĢkanı ve CHP Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk‟e Öğretmen evinde
destek gecesi düzenlediler.
CHP’li Oran’dan, Bakan Ala’ya: Hangi ülkenin iç işleri bakanısın? (15 Mart 2014, s. 1)
CHP‟ genel baĢkan yardımcısı ve Ġstanbul milletvekili Umut Oran, iç iĢleri bakanı Efkan Ala
ve Ġstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu‟ya ait olduğu öne sürülen ses kayıtları üzerinden
Bakan Ala‟ya seslenerek, “17 Aralıkla ilgili Erdoğan‟nın evine o akĢam operasyon
yapılacaktı. „Yapmaya kalkan kim varsa hepsini sürün‟ diyor. Sen hangi ülkenin iç iĢleri
bakanısın, sen kimin için hizmet ediyorsun?” dedi.
3.4.1.3.Olay Taraflarının Değerlendirilmesi
Ġncelenen haberlerde haberlerin aktarımında birinci el kaynağa baĢvurulmuĢtur.
Haberlerde kanıt vasfını taĢıyan doküman, belge vb. Ģeylere rastlanmamaktadır. Kınık
gazetesinin haberlerinde MHP, AKP ve CHP Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının
açıklamaları vaatleri ve bu partilerin liderleri ve kurmaylarının açıklamaları “metnin sesi”
haline getirildiği aĢağıdaki örneklerde görülmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Hırsız pankartı açan vatandaĢ yaĢadıklarını anlattı (5 Mart 2014, s.3)
Kadir Kara yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. (12 Mart 2014, s.3)
Osmaniye‟yi bölgesel yaĢam merkezi yapacağız. (MHP Kadir Kara) (17 Mart 2014, s.1)
Osmaniye‟de büyük dönüĢümü baĢlatacağız. (MHP Kadir Kara) (18 Mart 2014, s.2).
Bayan personelden baĢkan Kara‟ya teĢekkür. (13 Mart 2014, s.1).
MHP adayı Kara: Belediye baĢkanlarını değiĢtiren illerin büyüyemediğini görmekteyiz. (26
Mart 2014, s.2).
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Ak aday Gürbüz‟ün kadınlar günü mesajı. (8 Mart 2014, s.3)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay: Osmanlıda lale devri, bunlarda sülale devri var (1 Mart 2014, s.1)
Engellilerden Aktürk‟e açık destek. (12 Mart 2014, s.3)
“Katılımcı belediyeciliği biz getireceğiz” Aktürk. (28 Mart 2014, s.3).
Türkiye‟yi ayaklarından terörle prangaladılar (12 Mart 2014, s.1)
3.4.1.4. Bağlam Bilgisi
Kınık gazetesinde çok yeterli ve ayrıntılı olmamakla beraber bağlam iliĢkisi
görülmüĢtür. Haber niteliği taĢıyan olayların hangi Ģartlar altında ve neden meydana geldiği,
haberlere konu olan kiĢilerin görüĢlerine ve fikirlerine yer verilmiĢtir. Bazı haberler ilk
paragraflarda baĢlığı ile uyuĢmuyor gibi görünse de daha sonraki paragraflarda bağlam
iliĢkisine açıklık getirilmeye çalıĢılmıĢtır.
“Hırsız var” pankartı açan vatandaş yaşadıklarını anlattı (5 Mart 2014, s. 3)
BaĢbakanın Osmaniye‟deki mitingine “Dikkat. Ġtinayla yürütme yapılır” yazan ve ampül
bulunan tiĢörtle giden açtığı “Hırsız var” pankartı sonrası gözaltına alınıp salıverilen 35
yaĢındaki Ġbrahim Alıcı, baĢbakanın korumaları tarafından dövüldüğünü öne sürdü.
Vücudundaki morlukları gösteren Alıcı, “Beni baĢbakanımızın konuĢtuğu platformun arka
tarafındaki minibüse bindirdiler. Üç dört tane baĢbakanlık koruma polisi elimi arkadan
kelepçeleyip yaklaĢık 45 dk. bir saat kadar dövdüler.
2000 yılında Siirt‟te muvazzaf jandarma uzman çavuĢ olarak görev yaptığını ve 2003 yılında
da “yetersizlikten” dolayı görevine son verildiğini belirten Alıcı Ģunları söyledi: “10 yıl önce
evlendim ve 2 çocuğum var. Geçimsizlikten dolayı 2013‟te eĢimden ayrıldım. Yıllardır
taksicilik, güvenlik, garsonluk gibi günübirlik iĢlerde çalıĢarak geçimimi sağlamaya çalıĢtım
ve son iki yıldır da iĢsizim. BaĢbakanımıza defalarca ulaĢmaya çalıĢtım. BaĢbakanımızın
korumaları aracıyla ona ulaĢıp iĢ imkânı bulurum diye bunu yaptım. Maalesef amacıma
ulaĢamadım.
Türkiye’yi Ayaklarından Terörle Prangaladılar (12 Mart 2014, s.1)
Ak Parti Genel BaĢkan Yardımcısı Numan KurtulmuĢ, Osmanlı‟nın son dönemlerinden bu
yana Türkiye‟nin en önemli meselesinin terör meselesi olduğunu belirterek ,”Maalesef
Türkiye‟yi ayaklarından pragaladılar ve Türkiye‟yi geri bıraktılar”dedi. “Türkiye 28 yılda 32
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bin insanını kaybetti, 7 bin insanımız Ģehit oldu. Türkiye 28 yılda terör dolayısıyla 1.2 trilyon
dolar para kaybetti. Eğer bu parayı Türkiye kaybetmeseydi Ģimdi kiĢi baĢına düĢen gelir
10bin500 dolar değil 20 bin dolar olacaktı. 20 sene evvel Türkiye uzayda istasyon kuracak bir
ülke olacaktı. …KurtulmuĢ, bu nedenle barıĢ sürecinin önemine vurgu yaptı.
Bahçeli Osmaniye’nin ilçelerinde konuştu. (27 Mart 2014, s.1).
Bahçeli, MHP‟ye gönül verenlere sandığa sahip çıkma çağrısı yaptı. Herkesin hangi partiden
olursa olsun mutlaka sandığa gitmesini isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye‟nin kötü
yönetildiğini, en büyük sıkıntının yolsuzluk ve rüĢvet olduğunu, kaydetti. RüĢvet ve
yolsuzluğun toplumu çürüteceğini anlatan bahçeli konuĢması boyunca BaĢbakan Erdoğan‟nı
eleĢtirdi.
3.4.1.5. Sentaktik (Cümle Yapısı) Çözümleme
Kınık gazetesinde haber örneklerinde olduğu gibi “aktif” cümle yapıları çoğunluktadır.
Çok az haberde dolaylı anlatıma baĢvurulmuĢtur. Cümlede yer alan kiĢinin konumunu
belirlemek ve önemini ortaya koyabilmek amacıyla “aktif” cümle yapıları ön plana
çıkmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Osmaniye MHP belediye baĢkanı Kadir Kara muhtarlar derneğini ziyaretinde, “Allah
Ģehrimiz ve Ģahsımız için hayırlısını nasip etsin. Ben beĢ yıllık süre içerisinde hiçbir
muhtarımdan incinmedim. Ben de koordineli bir çalıĢma yapmak için birlikte yönetimi
uygulamak için azami derecede gayret gösterdim. Elimizdeki imkan ve kaynaklar ölçüsünde
hep birlikte Osmaniye‟de önemli hizmetler yaptığımıza inanıyorum. dedi. (5 Mart2014, s. 2)
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟nın Osmaniye‟deki mitinginde açtığı “Hırsız var” pankartı
sonrası gözaltına alınıp salıverilen Ġbrahim Alıcı, baĢbakanın korumaları tarafından
dövüldüğünü öne sürdü. (5 Mart 2014, s. 2)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
AKP Osmaniye belediye baĢkan adayı Gürbüz, TÜMSĠAD‟ta projelerini anlattı.
TÜMSĠAD‟dın Osmaniye‟yi siyasetçilerden daha iyi bildiğini ifade eden Gürbüz,
“TÜMSĠAD, Osmaniye‟nin meselelerini ve çözüm yollarını daha iyi bildiğini ve son iki yılda
yaptığı çalıĢmalarla ortaya koydu. …ĠnĢallah 30 martta milletimiz yetki verdiği taktirde
problemlerimiz arasında birinci sırada yer aldığı gibi iĢin baĢında doğru bir kalkıĢ
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yakalayabilmek adına Ģehrin ortak aklını oluĢturmak ve ortak bir akılla hareket edebilecek bir
yönetim tarzı gerçekleĢtirmek temel meselemizdir. Akılları birleĢtirmek arkasından da
yüreklerimizi birleĢtirmemiz gerekiyor.”dedi. (25 Mart, 2014, s.2)
Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP)
CHP Osmaniye belediye baĢkan adayı Aktürk‟e engellilerden açık destek. Osmaniye
Engelliler Platformu‟na bağlı dernekler Aktürk‟e Engelliler Platformu BaĢkanı olarak destek
gecesi düzenledi. Gecede Aktürk, “Biz engellilerle daha yaĢanabilir bir Osmaniye için yola
çıktığımızda bir engelli evladım yoktu. Belki de engellileri çok sevmiĢ olmamdan dolayı
Rabbim bana da bir engelli evlat verdi. Artık engellileri ve aileleri çok daha iyi
anlayabiliyorum. …bu geceyi düzenleyen tüm engelli kardeĢlerime teĢekkür ediyorum”. dedi.
(12 Mart 2014, s. 3)
3.4.1.6. Kelime Seçimi
Kelime seçimleri haber metinleri açısından bakıldığında ideolojik açıdan önemli
ipuçları taĢımaktadır.204Kınık gazetesinde MHP ile ilgili kelime seçimlerinin pozitif çağrıĢımlı
olduğu dikkat çekmektedir. Ancak AKP ve CHP ile ilgili kelime seçimlerine dikkat
edildiğinde ziyaret haberlerinin ağırlıkta olduğu ve eleĢtirel türden kelimeleri AKP ve
CHP‟nin liderleri ile kurmaylarının dile getirdiği görülmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kadir Kara yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. (12 Mart 2014, s.3)
Osmaniye‟de büyük dönüĢümü baĢlatacağız. (MHP Kadir Kara) (18 Mart 2014, s.2).
Kadir Kara mahalle mitinglerine coĢkulu kalabalıklarla baĢladı. (24 Mart 2014, s.3).
MHP adayı Kara: Belediye baĢkanlarını değiĢtiren illerin büyüyemediğini görmekteyiz.
(26 Mart 2014, s.2).
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Türkiye‟yi ayaklarından terörle prangaladılar (12 Mart 2014, s.1
Gürbüz, Tümsiad‟ta projelerini anlattı. (25 Mart 2014, s.2).
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay: Osmanlıda lale devri, bunlarda sülale devri var (1 Mart 2014, s.1)
Engellilerden Aktürk‟e açık destek. (12 Mart 2014, s.3)
CHP‟li Oran‟dan, Bakan Ala‟ya: Hangi ülkenin içiĢleri bakanısın? (15 Mart 2014, s.1)
3.4.1.7. Fotoğraflar
22 kare fotoğraf ve 23 kare tam sayfa ilan (s.5), MHP‟nin seçim haberleriyle ilgilidir.
Bu fotoğrafların içeriği ağırlıklı olarak Osmaniye MHP Belediye BaĢkanı Kadir Kara‟nın
halkla iç içe, kucaklaĢırken ya da seçim çalıĢmaları sırasında yaptığı ziyaretler esnasında
çekilmiĢ karelerden oluĢmaktadır. Fotoğraf karelerinin boyutları eni 16-13, boy 7-10 arasında
değiĢiklik göstermektedir. Ayrıca Kınık gazetesinin son sayfasında (s.5) 1Mart 2014-29 Mart
2014 tarihleri arasında 23 adet Kadir Kara, Devlet Bahçeli ve MHP‟nin projeleri ile ilgili tam
sayfa ilan bulunmaktadır.
9 kare fotoğraf ve 11 kare yarım sayfa ilan (s. 2-3), AKP‟nin seçim haberleri ile
ilgilidir.

Osmaniye AKP belediye baĢkan adayı Gürbüz‟ün yaptığı ziyaretler ve seçim

vaatlerini anlatan haber kareleridir. Kınık gazetesinde Gürbüz‟ün fotoğraf karesi Kara‟nın
fotoğraf karesine oranla daha azdır. Fotoğraf karelerinin büyüklükleri eni 9-10, boyu 6-9
Ģeklindedir. Seçim çalıĢmaları esnasında Osmaniye‟yi ziyaret eden BaĢbakan Tayyip Erdoğan
ve Numan KurtulmuĢ‟un fotoğraf kareleri birinci sayfadan haber yapılmıĢtır. Bu fotoğraf
karelerinin boyutları da AKP ile ilgili diğer fotoğraf karelerinden daha büyüktür. Aynı
zamanda farklı tarihlerde Kınık gazetesinde hem Osmaniye belediye baĢkan adayı Gürbüz‟ün,
hem BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ının hem de Numan KurtulmuĢ‟un ikinci ve üçüncü
sayfalarda 11 kare yarım sayfa ilanı bulunmaktadır.
8 kare fotoğraf CHP‟nin seçim haberleri ile ilgilidir. Fotoğraf karelerinin içerikleri
CHP Osmaniye belediye baĢkan adayı Haydar Aktürk‟ün seçim ziyaretleri ve vaatlerini
kapsamaktadır. Aktürk‟ün fotoğraf kareleri MHP ve AKP ile karĢılaĢtırıldığında sayıca daha
azdır ve fotoğraf boyutu olarak da daha küçüktür. Aktürk‟ün fotoğraf karelerinin büyüklükleri
eni 1-4, boyu 7-6 arasındadır. Kınık gazetesinde CHP‟nin seçim çalıĢmaları çerçevesinde her
hangi bir ilanı bulunmamaktadır.
Kınık gazetesinde, MHP, CHP ve AKP Osmaniye belediye baĢkan adaylarının
fotoğraf kareleri nicelik açısından değerlendirildiğinde en fazla fotoğraf karesi MHP‟ye aittir.
Bu da gazetenin ideolojik görüĢü hakkında ipucu niteliği taĢımaktadır. Aynı zamanda partilere
ve adaylara dair “Hırsız pankartı açan vatandaĢ yaĢadıklarını anlattı. 12 Mart 2014, s.3”
dıĢında olumsuz haber yapılmamıĢ, fotoğraf karesi gösterilmemiĢtir.
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3.4.1.8. KöĢe Yazıları
Kınık gazetesinde 1 Mart 2014 -29 Mart 2014 tarihleri arasında siyasete iliĢkin
konularda farklı yazarlar tarafından kaleme alınmıĢ 17 adet köĢe yazısı bulunmaktadır. KöĢe
yazılarının baĢlıkları ve sıralaması Ģu Ģekildedir:
Uzun bir darbe giriĢimi (Oktay Günensin, 1 Mart 2014, s.5)
Adaleti yedirme (Güngör Mengi, 3 Mart 2014, s.5)
Tunç heykel ağlar mı? (Güngör Mengi, 4 Mart 2014, s.5)
Annenin cevabı (Güngör Mengi, 5 Mart 2014, s.5)
Öyle bir kulis bilgisi (Murat Çelik, 6 Mart 2014, s.5)
Yargıtay BağlanmıĢ (Melik AĢık, 7 Mart 2014, s.5)
Gül ikinci tura hazır (Güngör Mengi, 8 Mart 2014, s.5)
Direnen mahkeme (Güngör Mengi, 12 Mart 2014, s.5)
Bir daha hiç kapanmasın. 5. Sayfa (Güngör Mengi, 15 Mart 2014)
Gereğini yapın. (Güngör Mengi, 17 Mart 2014, s.5)
Nevruz geliyor. (Okan Günensin, 19 Mart 2014, s.5).
Kestane kebap yemesi sevap. (Çetin Altan, 22 Mart 2014, s.5).
Seçim sonrası PKK sonu nereye? (Nihat Ali Özcan, 24 Mart 2014, s.5).
Ġfade mifade özgürlüğü. (Müge Ġplikçi, 25 Mart 2014, s.5).
Kim çalmıyor ki! (Dilek Önder, 28 Mart 2014, s.5).
Olmayacak duaya âmin (Güngör Mengi, 29 Mart 2014, s.5).
Çıkarlarını onurlarından önemli bulanlar. (Senem Altan, 21 Mart 2014, s.5).
Kınık gazetesinin köĢe yazılarında siyasete dair konularda değerlendirilen konular ve
örnekler Ģunlardır:
Uzun bir darbe girişimi (Oktay Günensin, 1 Mart 2014, s.5):17 Aralık
operasyonunda ses kayıtlarının dinlenmesiyle ilgili yazarın görüĢü Ģu Ģekildedir:
“BaĢbakanlıkta bulunan dineme sistemlerinin yerleĢtirilmesi ve kullanılması en az 30-40
kiĢilik bir uzman iĢ gücüne ihtiyaç varmıĢ. Yani bir iki saniyede bir yere bir Ģey yapıĢtırıyor
sonra her Ģey izleniyor gibi bir durum yok, bunların yapılabilmesi için baya uzman çalıĢılması
gerekiyor”.
Adaleti yedirme (Güngör Mengi, 3 Mart 2014, s.5): “Siyasetimiz “yedirmeyiz” andı
üzerine gidip geliyor. ….Dünyada en zor Ģey kanunsuz paranın pay edilmesidir.
“Yedirmeyiz” uyarısına asıl iĢler o düzeye geldiği zamanlarda daha fazla dikkat göstermek
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gerekiyor. …..Ġktidarın dört bakanı yolsuzluk ve rüĢvet suçlaması nedeniyle görevden
alınmıĢtır. Çocukları eldiven gibi kullanıldığı Ģüphesiyle tutuklanmıĢtır. …….CumhurbaĢkanı
Gül‟ün HSYK Kanunu için verdiği Ģartlı onay yargının bu meselede tatmin edici
savunmacılar bulacağı müjdesini yansıtmıyor. Umarın adaleti yedirmeyiz.” 17 Aralık
operasyonunda meydana gelen olayları kronolojik bir Ģekilde sıralayan Mengi, bu sorunların
üstüne gerektiği gibi adaletle ve hukukun üstünlüğü ile gidilmeyeceğini belirtiyor.
Gül ikinci tura hazır

(Güngör Mengi, 8 Mart 2014, s.5): “….CumhurbaĢkanı

seçimine ilerleyen yokuĢta Tayyip Erdoğan‟nın kayıplarını telafi edeceğini beklemek zordur.
CumhurbaĢkanlığı için test sınavı yerine geçecek Ģeyler oldu. Ġdare Mahkemesi, tarihi sit alanı
olduğu için Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapımı süren yeni baĢbakanlık binası hakkında
durdurma kararı vermiĢti. BaĢbakan‟nın verdiği tepki cumhurbaĢkanı olmaya hazırlanan 12
yıl kıdemli baĢbakana yakıĢır değildi. BaĢbakanın tepkisi mahkeme kararına meydan okuma
narası idi: „Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular; bu binayı durduramayacaklar.
AçılıĢını da yapacağım, içine de girip oturacağım. Her kararı ve adımı Anayasayı gözetmek
zorunda olan cumhurbaĢkanı için kanunu tanımamak, hatta “kanun benim” iddiasını taĢımak
gerginlik havası ile açıklanabilir mi?” Yazara göre BaĢbakanın kanunları çiğnemesi onun
cumhurbaĢkanlığı adaylığına gölge düĢürmektedir.
İfade mifade özgürlüğü. (Müge İplikçi, 25 Mart 2014, s.5): “….Ayakkabı kutularının
Türkiye‟den daha büyük ve önemli olup olmadığı liste baĢı çekiyor. Sokakta yaĢananlardan
Meclis‟te tartıĢılamayan fezlekelere kadar akıllara durgunluk veren bir söylemle karĢı
karĢıyayız. Bu ülkeyi bu güne kadar olmadığı biçimde rüĢvet ve yolsuzluklar ülkesi haline
getirip, ardından ülke sevme yarıĢlarına çıkmak ise en azından Ģu cümleyi akıllara getiriyor.
Baylar cepleriniz ve egolarınız Türkiye‟den daha büyük değildir…Twiter‟a getirilen yasak
„twivitir mivitır‟ ile özetlenebilecek, hafifletilebilecek bir iĢ değildir. Resmen ifade
özgürlüğüne getirilen bir kısıtlama söz konusudur.
Kınık gazetesinde farklı yazarlar tarafından ele alınan 1 Mart 2014 -29 Mart 2014
tarihleri arasında siyasete iliĢkin konulardaki köĢe yazılarında ağırlıklı olarak hükümet ve
icraatları eleĢtirilmiĢtir. Yazılarda: Twiter‟in kapatılması, 17 Aralık operasyonu sürecinde
yapılan yolsuzluklar, hukukun üstünlüğünün yerle yeksan edilmesi, PKK‟ya karĢı hükümetin
tavrı, cumhurbaĢkanlığı seçiminde Erdoğan‟nın tutumu, dinleme operasyonu, özel yetkili
mahkemelerin kapatılması karĢısında TBMM‟ni ve Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin
tepkisi, Silivri mağdurları ile Reza Zarrab ve bakan çocuklarına uygulanan adalet, mit yasası,
Berkin Elvan‟nın ölümü karĢısında Erdoğan‟ın gösterdiği tepki, gezi olayları eleĢtirel bir
tarzda değerlendirilmiĢtir. Ancak köĢe yazılarında ağırlıklı olarak hukukun sıkıntıları,
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yetersizliği, pasif hale getirilmesi, Ģahsa göre adaletin uygulanması üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.
17 adet köĢe yazısında hükümeti ve sistemi öven, olumlu taraflarını ön plana çıkartan
değerlendirmeler mevcut değildir.
Kınık gazetesinin 1 mart 2014-29 mart 2014 tarihleri arasındaki yayınları
incelendiğinde MHP‟ye ait 24 haber, 45 fotoğraf; AKP‟ye ait 10 haber, 20 fotoğraf ve
CHP‟ye ait 6 haber ve 8 adet de fotoğraf karesi bulunmaktadır. Gazetede MHP ile ilgili
haberler 1. sayfadan ve yer verilirken haberlerin punto büyüklüğü ve kapladıkları yüz ölçümü
AKP ile CHP‟nin haberlerine kıyasla daha fazladır. Haberlerin içeriğine bakıldığında MHP,
CHP ve AKP belediye baĢkanı adayları seçim kampanyası çerçevende yaptıkları ziyaretleri ve
tanıtım çalıĢmaları ön plana çıkmaktadır. Belediye baĢkanı adayları birbirlerini karalayıp
eleĢtirecek nitelikte söylemlerde bulunmamaktadırlar. Ancak gazetenin haber baĢlıkları
değerlendirildiğinde MHP‟nin haberlerinde kullanılan nitelemelerin ve söylemlerin pozitif
olduğu, MHP adayının ön plana çıktığı görülmektedir. AKP ve CHP ile ilgili haberler ise
daha sade ve tarafsız baĢlıklar ve haber içeriğiyle hedef kitleye sunulduğu görülmüĢtür. Öyle
ki seçim zamanı Ak Parti seçim otobüsüne yapılan saldırı “Osmaniye‟de Ak Parti seçim
otobüsüne taĢlı saldırı. 13 Mart 2014” Ģeklinde haber yapılmıĢtır.
ÇalıĢma doğrultusunda incelenen sekiz adet yerel gazetelerin arasında sadece Kınık
gazetesi BaĢbakan Tayyip Erdoğan‟nın Osmaniye‟de yaptığı miting esnasında “hırsız”
pankartı açan kiĢiyle röportaj (Hırsız pankartı açan vatandaĢ yaĢadıklarını anlattı. 5 Mart
2014) yapmıĢtır. Hırsız pankartı açan kiĢinin hangi Ģartlar altında ve neden böyle bir eylem
yaptığı ve baĢına neler geldiği röportajda değinilmiĢtir. Diğer gazeteler Kınık gazetesi kadar
konuyla ilgilenmemiĢtir.
Kınık gazetesi olay taraflarını değerlendirirken birinci el kaynaklardan haberlerini
hedef kitleye ulaĢtırmıĢtır. Ancak yapılan haberlere göz atıldığında MHP‟nin haberlerinde
Kadir Kara, Devlet Bahçeli‟nin tırnak içindeki sözleri ön plana çıktığı görülmektedir. Gazete,
AKP ve CHP ile ilgili haberleri habere konu olan belediye baĢkanlarının söylemlerini birinci
el kaynaktan yansıtmamıĢtır. Bu da Kınık gazetesinin siyasi görüĢ olarak MHP‟ye yakınlığını
göstermektedir.
Bağlam, haberlerin anlaĢılması ve yorumlanması açısından önemli bir yere sahiptir.
Kınık gazetesinde yer alan haberlerin bağlam (haberin gerçekleĢtiği ortam ve geçmiĢiyle ilgili
bilgi) niteliğine bakıldığında yeterli seviyede olmasa da haberin gerçekleĢtiği ortamla ilgili
bilgi verilmiĢtir. Ancak Van Dijk‟in söylem analizi çerçevesinde haberlerin bağlamı
değerlendirildiğinde analizin yetersiz olduğu görülmektedir. Çünkü Van Dijk söylem
analizinde çalıĢmada yer alan haberlerin bağlamlarına bakarken bütün haberleri ele
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almamakta sadece onlardan örnekler sunmaktadır. Diğer taraftan Kınık gazetesinde bulunan
40 adet siyasal içerikli haberin bağlamı çalıĢıldığında konu baĢlı baĢına bir analize
dönüĢmektedir.
Kınık gazetesindeki sentaktik çözümlemelere (cümle düzenleri) bakıldığında, analize
konu olan haberlerin hem dolaylı hem de dolaysız cümle yapılarının olduğu görülmektedir.
Gazetenin siyasi görüĢünün yakın olduğu partinin ve belediye baĢkanı ile diğer partilerin ve
belediye baĢkanı adaylarının haberlerinin cümle düzeni olarak birbirinden farklı olmadığı
görülmektedir. Bu da Van Dijk‟ın söylem analizinde kullandığı sentaktik çözümlemenin yerel
gazete analizinde geçersiz olduğunu göstermektedir.
Kınık gazetesinde, 1 mart 2014 ve 29 mart 2014 tarihleri arasında çıkan 17 adet köĢe
yazısı bulunmaktadır. KöĢe yazılarında içerik itibariyle hükümeti ve sistemi öven, olumlu
taraflarını ön plana çıkartan kavramlar bulunmazken; yolsuzluklar, Berkin Elvan‟ın ölümü, 17
aralık operasyonu, hukukun sıkıntıları ve pasifliği vb. türde konular dile getirilmiĢtir. Bu da
Kınık gazetesinin mevcut hükümete ve AKP‟ye muhalefet olduğunu göstermektedir.
Yukarıda yer alan bilgiler ıĢığında Kınık gazetesinin siyasi görüĢ olarak MHP‟yi
desteklediği sonucuna varılmaktadır. Gazetede yer alan gerek haberler, içerikleri, fotoğraflar
gerekse köĢe yazılarının niteliksel ve niceliksel açıdan bakıldığında Kınık gazetesinin MHP‟yi
desteklediği net bir Ģekilde görülmektedir.
3.4.2. AKDENĠZ GAZETESĠ
Osmaniye‟de “Akdeniz Günlük Mahalli Siyasi Gazete” sloganı ile basılan Akdeniz
gazetesinin yayın türü “yerel süreli yayın”‟dır.205 Gazetenin logosunun sol üst köĢesinde
“Basın milletin ortak sesidir. „K.Atatürk‟” ün sözü bulunmaktadır. Gazetenin sahibi Lütfü
Taner Deniz ve yazı iĢleri sorumlusu Ali Cihangir‟dir. Gazetenin baskı sayısı günlük 500 adet
olup, gazete 4 sayfadan oluĢmaktadır. Akdeniz gazetesinin fiyatı 20 kuruĢtur, Akdeniz Ofsette
basılmakta ve pazar günleri yayınlanmamaktadır. 206

205
206

Bknz. Ek 27.
Akdeniz Günlük Mahalli Siyasi Gazete, 1 Mart 2014-29 Mart 2014, Osmaniye.
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Akdeniz gazetesinin 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasındaki 25 adet nüsha
söylem analizi çerçevesinden değerlendirilirken çalıĢmanın sınırlılığı nedeniyle sadece MHP,
AKP ve CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberlerine değinilecektir.
3.4.2.1. BaĢlıklar
Akdeniz gazetesinin 1 Mart 2014 -29 Mart 2014 tarihleri arasında incelenen
nüshalarındaki haber baĢlıkları siyasal iletiĢim açısından önemli ipuçları sunmaktadır.
BaĢlıklar sayısal açıdan değerlendirildiğinde, MHP‟nin 0 haberi, AKP‟nin 24 ve CHP‟nin de
11 adet haberi yer almaktadır. Haberler Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının siyasal
iletiĢim çalıĢmaları ve söylemlerinden, tanıtım faaliyetlerinden meydana gelmektedir.
Akdeniz gazetesinde, MHP‟nin haberine olumlu veya olumsuz herhangi bir Ģekilde yer
verilmemiĢtir. CHP‟nin haberlerine genelde diğer haberlere kıyasla daha az boyutta, sayıda ve
arka sayfalarda yer verilmiĢtir. Ancak Akdeniz gazetesinde, AKP‟nin haberlerine büyük
puntolarla baĢlıklardan ve fotoğraflardan oluĢan hem Osmaniye AKP belediye baĢkan adayı
hem de Recep Tayyip Erdoğan ve Numan KurtulmuĢ‟la ilgili çok sayıda haberi birinci
sayfadan ve diğer sayfalardan haber yapılmıĢtır. Haberler Ģunlardır:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Akdeniz gazetesinde 1 Mart 2014 -29 Mart 2014 tarihleri arasında MHP‟ye ait herhangi bir
haber yer almamaktadır.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakan Erdoğan pazartesi Osmaniye‟de (1 Mart 2014, s.1-3)
“Halkımız, bugün heyecanla BaĢbakanını bekliyor” (2 Mart 2014, s.1-3)
Erdoğan Osmaniye‟de 30 bin kiĢiye hitap etti (4 Mart 2014, s.1-4)
Genç meclis adayları köylerde (4 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Cevdetiye Belediye baĢkan adayı, “Körce: Hedefimiz % 80 oy” (6 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti il genel meclis adaylarına büyük ilgi (6 Mart 2014, s.1-3)
ArslantaĢ, büyük buluĢmayı değerlendirdi (7Mart 2014, s.1-3)
Adaylar ve muhasebeciler odasına ziyaret (7 Mart 2014, s.1-3)
Numan KurtulmuĢ, Ak Parti‟nin proje tanıtım toplantısına katılacak (8 Mart 2014, s.1-3)
AK Parti adayı Gürbüz, kadınlar günü mesajı yayınladı (8 Mart 2014, s.1-3)
Düziçi Belediye Meclisi son toplantısını yaptı ( 10 Mart 2014, s.1-2)
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Ak Parti Genel BaĢkan Yardımcısı KurtulmuĢ “Gürbüz Osmaniye biçilmiĢ kaftan” ( 12 Mart
2014, s.1-3)
Düziçi Belediye Meclisi (AKP Düziçi belediye baĢkan adayı baĢkanlığında) son toplantısını
yaptı. ( 12 Mart 2014, s.5)
AK Parti Kadın Kolları otobüsüne çirkin saldırı ( 13 Mart 2014, s.1-3)
Esnaf ziyaretleri devam ediyor (13 Mart 2014, s.1-2)
AK Parti, 1500 kiĢilik katılımla coĢtu (17 Mart 2014, s.4)
AK Parti Adayı Gürbüz radyolarda 80 projesini anlatacak ( 17 Mart 2014, s.1-3)
Gürbüz, “Belediyeyi,iktidarın gücü ile buluĢturacağız” (20 Mart 2014, s.1-3)
AK Parti adayı Gürbüz, TGRT‟nin konuğu olacak (22 Mart 2014, s.1-3)
“Seçim, altın tepside sunulmuĢ tarihi fırsattır” (24 Mart 2014, s.1-3)
Gürbüz, TÜMSĠAD‟ta Projelerini Anlattı (25 Mart 2014, s.1-3)
Gürbüz, TGRT‟de projelerini anlattı (26 Mart 2014, s.1-3)
AK Parti‟nin genç meclis adayları ilgi görüyor (26 Mart 2014, s.4)
Gürbüz: ġirin Osmaniyem, Ferhat‟ın olmaya talibim (29 Mart 2014, s.1-3)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay, ADD konferansında sevenleriyle buluĢtu (1 Mart 2014, s.1-2)
Aktürk‟ten hastalara moral ziyareti (5 Mart 2014, s.1-4)
Aktürk, “Ġnsanlar değil, Ģehir engelli”(11 Mart 2014, s.1-2)
CHP adayı Aktürk fıstıkçılar çarĢısını gezdi ( 13 Mart 2014, s.4)
CHP Genel BaĢkan Yardımcısı Oran, “Osmaniye yerinde sayıyor”( 15 Mart 2014, s.1-3)
CHP adayı Aktürk, AGC‟yi ziyaret etti (17 Mart 2014, s.1-2)
Aktürk, emektar futbolcularla bir araya geldi ( 19 Mart 2014, s.5)
Aktürk, huzurevi sakinlerini ziyaret etti (25 Mart 2014, s.4)
CHP‟nin genç adayları, AGC‟yi (Aktif Gazeteciler Cemiyeti) ziyaret etti (25 Mart 2014, s.12)
Aktürk Ticaret Borsasını ziyaret etti. (27 Mart 2014, s.1-4)
Aktürk Selimiye Mahallesini ziyaret etti (87 Mart 2014, s.1-2)
3.4.2.2. Haber GiriĢleri ve Ana Olay
Akdeniz gazetesinin haber giriĢleri ve ana olay örnekleri incelendiğinde MHP‟ye dair
herhangi bir haber yer almadığı, AKP ve CHP ile ilgili haberlerin de genel itibariyle haber
giriĢi ve ana olay arasında uyum olduğu görülmektedir. AKP‟nin haber baĢlıkları ve haber
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giriĢleri arasında AKP lehine bir konumlandırma yapılmıĢtır. Ayrıca CHP‟nin haberlerinde de
mevcut sistemi eleĢtiren ve yeren haber baĢlıklarına yer verilmediği, haberin içeriği ve baĢlığı
arasında yer yer tutarsızlık olduğu gözlemlenmektedir. Haberlerden örnekler Ģunlardır:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Akdeniz gazetesinin 1 Mart 2014 -29 Mart 2014 tarihleri arasındaki gazeteleri incelendiğinde
MHP‟ye dair herhangi bir haber bulunmadığı tespit edilmiĢtir.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Erdoğan Osmaniye’de 30 Bin Kişiye Hitap Etti (4 Mart 2014, s.1)
Ak Parti Genel BaĢkanı ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye‟de Devlet Bahçeli
Meydanını dolduran yaklaĢık 30 bin kiĢiye seslendi. BaĢbakandan önce bir selamlama
konuĢması için kürsüye gelen Ak Parti Belediye BaĢkan Adayı Mehmet Gürbüz konuĢmasına
Salih Sefa Yazarın “Osmaniyelim” Ģiiriyle baĢladı. Belediyeciliğin AK Partinin iĢi olduğunu
Osmaniye‟yi de AK belediyecilikle buluĢturmak istediklerini söyleyen gürbüz belediye
hizmetlerinin “hallederiz” diyerek yürütülemeyeceğini, halka hizmet iĢinin bir ekip iĢi
olduğunu vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, “Gürbüz, Osmaniye için biçilmiş kaftan”
(12 Mart 2014, s.1)
Ak Parti Genel BaĢkan Yardımcısı Numan KurtulmuĢ, partisinin Osmaniye Ġl teĢkilatı
tarafından kapalı spor salonunda yapılan “Yeni Osmaniye Proje Tanıtım Toplantısı”na katıldı.
Ak Parti Osmaniye belediye baĢkan adayı Mehmet Gürbüz‟ün “Yeni Osmaniye Proje Tanıtım
Toplantısı‟nda konuĢan Numan KurtulmuĢ, 30 mart seçimlerinin sadece belediye
seçimlerinden ibaret olmadığını, Türk siyasi tarihine geçecek en önemli seçimlerden birisi
haline geldiğini söyledi.
AK Parti Kadın Kolları otobüsüne çirkin saldırı ( 13 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Osmaniye Kadın Kolları otobüsü saldırıya uğradı, saldırıda Ak Parti Ġl Kadın Kolları
BaĢkanı Zekiye Yılmazer kulağından yaralandı. 45 kiĢiden oluĢan Ak Parti Osmaniye Kadın
Kolları üyesi grup, Yunus Emre mahallesinde seçim çalıĢması sırasında çoğunluğu genç ve
çocuklardan oluĢan 80 ile 100 kadar kiĢi taĢ ve sopalarla saldırdı.
Gürbüz, “Belediyeyi, iktidarın gücü ile buluşturacağız” (20 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Osmaniye belediye baĢkan adayı Gürbüz, projelerini, mahalle ve esnaf ziyaretlerinin
yanında basın yayın kuruluĢlarında hazırlanan programlarda anlatmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz akĢam ORT‟de canlı yayınlanan seçim 2014 programına konuk olan Ak aday
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Mehmet Gürbüz, önemli açıklamalarda bulundu. …Gürbüz 4 nisan tarihiyle belediye baĢkanı
olarak tüm Osmanye‟de bahar temizliği kampanyası ile çalıĢmaya baĢlayacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay, ADD konferansında sevenleriyle buluştu (1 Mart 2014, s.1-2)
CHP Ġzmir milletvekili Balbay, Atatürkçü DüĢünce Derneği Ģubesinin “GeçmiĢten geleceğe
Türkiye” konferansında Osmaniyelilerle buluĢtu. Balbay, “Benim özgürlüğüm yarımdır,
sizlerin vicdanında kabul görmeyen davalar nedeniyle Ģuanda hapishanede bulunan tüm
vatanperverlerin özgürlüğüne kavuĢtuğu gün kendimi özgür hissedeceğim”. dedi…Hukukun
en temel ilkelerinden birinin yargılanan kiĢinin kim tarafından suçlandığını bilmesi olduğunu
ifade eden Balbay “DüĢmanımın dahi gizli tanıklar tarafından suçlanmasını istemem, biz beĢ
yıl demir parmaklıkların ardında yattık, mahkeme salonlarında karĢılaĢtığımız suçlamalar
cezaevindekinden daha ağırdı.” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oran, “Osmaniye yerinde sayıyor”( 15 Mart 2014, s.1-3)
Seçim çalıĢmaları kapsamında OTSO‟yu ve partisinin seçim bürosunu ziyaret eden Oran,
siyasetin iĢ dünyası içinde önemli bir yeri olduğunu belirterek ekonominin güçlü olmasında
siyasetin önemli rolü olduğunu dikkati çekti. 90 yıllık cumhuriyet tarihi olduğunu belirten
OranĢ, “ġu anda ülkede demokrasi ve özgürlük açığı var. Durum böyle olunca da istikrar
olmuyor. Bir Ģeyleri cilalayıp parlatsanız da ülkede hukuk, yürütme, sivil toplum kuruluĢları
kuvvetli olmadığı zaman temel sağlam olmuyor.” Dedi.
Oran, “Osmaniye ne büyüyor ne küçülüyor. Hep aynı yerde sayıyor. YapılaĢmada, tapu
kadastroda sorunlar çözüldü mü? Sorunlar devam ediyor.” …diye konuĢtu.
CHP adayı Aktürk, AGC’yi (Aktif Gazeteciler Cemiyeti) ziyaret etti (17 Mart 2014, s.1-2)
Aktürk, “Bizi diğer partilerden ayıran bir özelliğimiz var. Bizim basın ile olan iletiĢimimiz
çok farklı ve çok daha güçlü. Biz özellikle Osmaniye gibi küçük Ģehirlerde gazetecilik yapan
insanların maddi konularda sıkıntı yaĢadıklarını ve var olma çabası içinde oldukları
bilincindeyiz. Ben Osmaniye belediye baĢkanı olduğumda „sari basın odası‟ vasıtasıyla yerel
gazetecilerden ekonomik gücü yetersiz olanlara teknik destek verilmesini sağlayacağım.
Ayrıca basının kiĢilik haklarına dokunulmadan bizi eleĢtirmesine karĢı değiliz sizden destek
bekliyoruz.”
3.4.2.3.Olay Taraflarının Değerlendirilmesi
Akdeniz

gazetesinde

söylemlerin

aktarılma

Ģekli,

parti

liderleri

arasındaki

konuĢmaların yansıtılması, kullanılan alıntılar ve ifadelere dikkat edilmiĢtir. Akdeniz
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gazetesinde MHP‟nin haberlerine yer verilmemektedir. AKP haberlerinin ağırlıkta olduğu
gazetede Osmaniye Ak Parti belediye baĢkanı adayının seçim çalıĢmaları, beyanları ve
ziyaretleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bununla beraber CHP Osmaniye belediye baĢkanı
adayı Haydar Aktürk‟ün seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı ziyaretlerine 1Mart 2014-29
Mart 2014 tarihleri arasında on defa yer verilmiĢtir. Aktürk‟ün haberleri Akdeniz gazetesinde
natür biçimde ele alınmıĢtır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Akdeniz gazetesinde MHP‟ye dair herhangi bir habere yer verilmemiĢtir.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Genç meclis adayları köylerde (4 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Cevdetiye Belediye baĢkan adayı, “Körce: Hedefimiz % 80 oy” (6 Mart 2014, s.1-3)
AK Parti Adayı Gürbüz radyolarda 80 projesini anlatacak ( 17 Mart 2014, s.1-3)
Gürbüz: ġirin Osmaniye‟m, Ferhat‟ın olmaya talibim (29 Mart 2014, s.1-3)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Aktürk, “Ġnsanlar değil, Ģehir engelli”(11 Mart 2014, s.1-2)
CHP adayı Aktürk fıstıkçılar çarĢısını gezdi ( 13 Mart 2014, s.4)
Aktürk, emektar futbolcularla bir araya geldi ( 19 Mart 2014, s.5)
Aktürk, huzurevi sakinlerini ziyaret etti (25 Mart 2014, s.4)
3.4.2.4. Bağlam ĠliĢkisi
Akdeniz gazetesinde bazı haberlerde bağlam bilgisi yeterli iken bazılarında göz ardı
edilmiĢtir. Mesela, “Aktürk, “İnsanlar değil, şehir engelli”(11 Mart 2014, s.1-2)” haberinde
neden Ģehirlerin engelli olduğuna dair vurgu ve açıklama yapılmamıĢtır. “AK Parti Kadın
Kolları otobüsüne çirkin saldırı ( 13 Mart 2014, s.1-3)” haberiyle ilgili saldırının temel
sebebi hakkında bilgi verilmemiĢtir. Sadece saldırı esnasında neler olduğuna dair bilgiler
haberde yer almıĢtır. Yine ““Seçim, altın tepside sunulmuş tarihi fırsattır” (24 Mart 2014,
s.1-3)”Osmaniye‟ye yapılan yatırımların sebebi olarak Ak Parti belediye baĢkan adayı
Gürbüz gibi gösterilmiĢtir. Bu haberin bağlamı eksik ya da yanlıĢ olduğu için farklı bir
algılamaya yol açabilmektedir.
Ak Parti il genel meclis adaylarına büyük ilgi (6 Mart 2014, s.1-3)
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“Meclis adayları…,seçim çalıĢmaları kapsamında köy köy dolaĢarak vatandaĢlardan destek
istiyor. Köylerde büyük destek gördüklerini ifade eden meclis üyeleri, bunda Ak Partinin ülke
genelinde yaptığı hizmetlerin etkisi olduğunu belirtti. Meclis üyeleri yaptıkları açıklamalarda
Ģu ifadeleri kullandı, “12 yıllık iktidar döneminde köylere yapılan devasa yatırımlar (parkeler,
yollar, sağlık ocakları, su Ģebekeleri, kırsal destekler vs) Ġl Genel Meclis Adaylarına halk
nezdinde büyük bir itibar kazandırmıĢtır. GeçmiĢte yapılan hizmetlerin gelecekte yapılanlara
referans olması verilen sözlere büyük itibar kazandırmaktadır. Ülkemizin yıllar içinde geldiği
noktayı çok iyi değerlendiren halkımız BaĢbakanımıza duyduğu güveni ve memnuniyeti cani
gönülden ortaya koymaktadır.”
Aktürk, “İnsanlar değil, şehir engelli”(11 Mart 2014, s.1-2)
“Osmaniye engelliler platformuna bağlı dernekler, Engelliler Platformu BaĢkanı ve CHP
Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Aktürk‟e destek verdi. Aktürk, “Kampanya çerçevesinde
bu zamana kadar 350 adet ihtiyaç sahibini tekerlekli sandalyesine kavuĢturduk. Mava Kapak
kampanyasına destek veren baĢta okullarımıza ve tüm kurumlara, spor kulüplerine engelli
derneklerine ve Osmaniye halkına sonsuz Ģükranlarımı sunarım.”
AK Parti Kadın Kolları otobüsüne çirkin saldırı ( 13 Mart 2014, s.1-3)
“Ak Parti kadın kolları baĢkanı Yılmazer, “Seçim çalıĢması sırasında bir grup otobüsümüzün
önünü kesti, buradan gitmemizi istedi, engel olmak isteyen gruba çalıĢmalarımıza devam
edeceğimizi söyledikten sonra, kalabalık artarak büyüdü ve 100 kadar kiĢiye ulaĢtı. Aralarında
kadınların da bulunduğu çoğunluğu genç ve çocuklardan oluĢan kalabalık, taĢ ve sopalarla
bize saldırdı. Kaçmayı baĢaramasaydık linç edilebilirdik. …Bu saldırılar çalıĢmalarımızı
engellemeyecek”.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oran, “Osmaniye yerinde sayıyor”( 15 Mart 2014, s.1-3)
“Osmaniye‟nin modern bir Ģehir olma yolunda ilerleyemediğini gözlemlediğini kaydeden
Oran, “Osmaniye ne büyüyor ne de küçülüyor. Hep aynı yerde sayıyor. Osmaniye bunu hak
etmiyor. YapılaĢmada sorun var. Tapu kadastro sorunu çözüldü mü? Ġmar sorunu çözüldü
mü? Bakıyorum Ģehirde sorunlar hala devam ediyor. ġehir plancılığı neredeyse yok.
Etrafınızdaki illere bakıyoruz hepsi büyüyor ama Osmaniye yerinde sayıyor. Demek ki
Osmaniye‟de artık değiĢim zamanıdır. Bu nedenle 15 gün sonra Haydar Aktürk‟ü belediye
baĢkanı yapmanız lazım.”
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“Seçim, altın tepside sunulmuş tarihi fırsattır” (24 Mart 2014, s.1-3)
“12 yıllık Ak Parti hükümeti döneminde Osmaniye‟ye 3,2 milyar TL kamu yatırımı
yapıldığını dikkat çeken Ak Aday Gürbüz, “TeĢkilatımız Osmaniye‟ye yapılan bu yatırımların
mutluluğunu ve hazzını yaĢıyor. Hükümetimiz ilimizdeki icraatların nereden nereye
gelindiğini gösterdiği gibi yeni dönemde de neler yapılacağını ortaya koymaktadır. …30 Mart
seçimleri altın tepside sunulmuĢ tarihi bir fırsattır. Problemlerin çözüm arayıĢının hükümet
kaynakları, imkânları ve yetkileriyle desteklenmesi ve sahiplenmesi gerekiyor.” Ģeklinde
konuĢtu.”
3.4.1.5. Sentaktik (Cümle Düzeni) Çözümleme
Akdeniz gazetesinin haber örnekleri incelendiğinde haber metinlerinde “aktif” yapılar
çoğunluktadır. Ancak bir haber metni içinde aynı zamanda hem aktif hem de pasif cümleler
de kullanılmıĢtır.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Osmaniye Ġl BaĢkanı AslantaĢ, “Türkiye 12 yıl içinde Ak Parti hükümetiyle çok önemli
mesafeler kat etti ve hayal gibi görünen nice hedefe ulaĢtı. Bizim Türkiye‟ye iliĢkin çok daha
büyük hedeflerimiz var. Bu güzel ülkeyi Cumhuriyetimizin 100. kuruluĢ yıl dönümü olan
2023‟te dünyanın en büyük ülkesi konumuna yükseltmek, ekonomisiyle, demokrasisiyle,
refah seviyesiyle itibarına itibar, gücüne güç katmak istiyoruz…”diye konuĢtu. (1 Mart
2014,s.3)
Ülke gündemiyle ilgili muhalefet partilerine yüklenen Erdoğan, ekonomik geliĢmelere
değinerek göreve geldiklerinde Türkiye‟de milli gelirin 230 milyar dolar olduğunu Ģimdi ise
800 milyar doları bulduğunu belirtti. CHP ve MHP‟ye gönül verenlere seslenen Erdoğan,
“Biz iktidarı kimden aldık? MHP‟den aldık. MHP 5 yıllığına orada durması gerekiyordu ama
duramadı. 3.5 yılda kaçıp gitti. 5 yıllığına iktidar oldun. Neden kaçıp gidiyorsun. …” diye
konuĢtu. (4 Mart 2014,s.4).

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP Osmaniye belediye baĢkan adayı Aktürk, Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi gören
hastaları ziyaret ederek acil Ģifalar diledi. CHP Osmaniye belediye baĢkan adayı Haydar
Aktürk‟ün CHP Osmaniye il baĢkanı Kemal Tabak ve partililer ile birlikte gerçekleĢtirdiği
ziyaret hastanede tedavi gören hastalara ve yakınlarına moral kaynağı oldu. (5 Mart 2014,
s.3).
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3.4.2.6. Kelime Seçimi
Akdeniz gazetesinin kelime seçimlerine bakıldığında, MHP ile ilgili herhangi bir
haber bulunmadığı gözlemlenmektedir. Gazetede yer alan AKP ile ilgili haberlerde AKP
Osmaniye belediye baĢkanı adayını ve çalıĢmalarını destekleyen tanıtımını yapan olumlu
sıfatlara yer verilmiĢtir. Yine CHP‟nin haberleri değerlendirildiğinde ise Haydar Aktürk
hakkında negatif çağrıĢımlı kelime seçimlerinin yapılmadığı ancak CHP parti kurmaylarının
Osmaniye‟nin mevcut durumu hakkında olumsuz sözler sarf ettikleri gözlemlenmektedir.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
“Halkımız, bugün heyecanla BaĢbakanını bekliyor” (2 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti il genel meclis adaylarına büyük ilgi (6 Mart 2014, s.1-3)
ArslantaĢ, büyük buluĢmayı değerlendirdi (7Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Genel BaĢkan Yardımcısı KurtulmuĢ “Gürbüz Osmaniye biçilmiĢ kaftan” ( 12 Mart
2014, s.1-3)
AK Parti Kadın Kolları otobüsüne çirkin saldırı ( 13 Mart 2014, s.1-3)
AK Parti‟nin genç meclis adayları ilgi görüyor (26 Mart 2014, s.4)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay, ADD konferansında sevenleriyle buluĢtu (1 Mart 2014, s.1-2)
CHP adayı Aktürk fıstıkçılar çarĢısını gezdi ( 13 Mart 2014, s.4)
CHP Genel BaĢkan Yardımcısı Oran, “Osmaniye yerinde sayıyor”( 15 Mart 2014, s.1-3)
Aktürk Selimiye Mahallesini ziyaret etti (87 Mart 2014, s.1-2)
3.4.2.8. Fotoğraflar
Boyut, sayı ve içerik açısından anlam barındıran fotoğraf kareleri Akdeniz gazetesinde
1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında Ģu Ģekilde yer almaktadır.
Akdeniz gazetesinde MHP‟ye ait bir adet bile fotoğraf karesi bulunmamaktadır.
Osmaniye‟nin mevcut belediye baĢkanının MHP‟den olması ve Devlet Bahçeli‟nin
Osmaniyeli olmasına rağmen bir aylık zaman dilimi içinde MHP ile ilgili herhangi bir
fotoğraf karesi mevcut değildir.
49 kare fotoğraf ve 26 adet yarım sayfa (s.4) ilan AKP‟nin seçim haberleri ile ilgilidir.
Osmaniye‟de mevcut belediye baĢkanının MHP‟den olması ve MHP‟ye fotoğraf karelerinde
yer verilmemesine rağmen 49 kare fotoğrafın ile 26 alet yarım sayfa ilanın AKP‟ye ait olması
Akdeniz gazetesinin ideolojik görüĢü bakımından önemli bilgiler sunmaktadır. AKP‟ye ait
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olan gerek il gerekse ilçe çalıĢmalarını ön plana çıkaran fotoğraf kareleri büyüklük ve sayı
olarak gazetedeki diğer haberlerden daha fazla yer kaplamaktadır. AKP‟le ilgili fotoğraf
karelerinin büyüklüğü eni 22-24, boyu 16-13 cm. arasında değiĢiklik göstermektedir. Ġlçelerle
ve meclis üyeleri ile ilgili fotoğraf kareleri arka sayfalarda yer alırken BaĢbakan Recep
Tayyip Erdoğan‟ın, Numan KurtulmuĢ‟un Osmaniye ziyareti ve Ak Parti Osmaniye belediye
baĢkan adayı Mehmet Gürbüz‟ün seçim çalıĢmaları Akdeniz gazetesinin ilk sayfasında ve
haberin devamı niteliğinde 2-3 sayfasında bulunmaktadır. Fotoğraf kareleri içerikleri
bakımından değerlendirildiğinde Mehmet Gürbüz‟ün halka sesleniĢ, toplantı kareleri ve
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟nın Osmaniye‟de yaptığı mitingde halka sesleniĢi ön plana
çıkmaktadır.
25 kare fotoğraf CHP‟nin seçim haberleri ile ilgilidir. Akdeniz gazetesinde fotoğraf
karelerinin büyüklükleri dikkate alındığında eni 18-9, boyu 8-7 cm arasında farklılık
göstermektedir. Osmaniye‟de yerel seçimlerde MHP, AKP ve CHP arasındaki yarıĢta en az
oy oranına sahip partinin Akdeniz gazetesinde 25 kare fotoğrafının olması dikkate değerdir.
Ancak CHP‟nin fotoğraf kareleri AKP‟ye kıyasla büyüklük olarak daha küçük ve arka
sayfalarda yer almaktadır. Fotoğraflar CHP Osmaniye belediye baĢkanının yapmıĢ olduğu
seçim ziyaretleri esnasında çekilmiĢtir.
3.4.2.8. KöĢe Yazıları
Akdeniz gazetesinde 1 Mart 2014 -29 Mart 2014 tarihleri arasında farklı yazarlar
tarafından kaleme alınmıĢ 14 adet köĢe yazısı bulunmaktadır. Bu köĢe yazılarının çoğunluğu
Mustafa Özkan tarafından yazılmıĢtır. KöĢe yazılarının baĢlıkları ve sıralaması Ģu Ģekildedir:
Mahalli Seçimler ve Tahminler, (Mustafa Özkan, 3 Mart 2014, s.4)
Ergenokon Terör Örgütü (Mustafa Özkan, 4 Mart 2014, s.4)
BaĢbakan Erdoğan‟ın Osmaniye mitingi üzerine birkaç cümlecik yorum da bizden (Ali
Türkmen, 7 Mart 2014, s.2)
Ak Partilinin daha Ģuurlu olması geremez mi? (Mustafa Özkan, 10 Mart 2014, s.4)
One Minut, Tatlıses ve Cemaat ”(Mustafa Özkan, 11 Mart 2014, s.5)
Savunanlar değil, saldıranlar mı vatansever (Mustafa Özkan, 12 Mart 2014, s.5)
ġimdi N‟olacak? (Mustafa Özkan, 17 Mart 2014, s.5)
Henry Kissinger ve asıl gerçek (Mustafa Özkan, 18 Mart 2014, s.5)
Yazmaya devam edeceğim (Mustafa Özkan, 19 Mart 2014, s.5)
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Osmaniye Belediye BaĢkanı Kadir Kara ile Aktif Gazeteciler Cemiyeti Arasındaki Problem
Nedir (Ali Cihangir, 20 Mart 2014, s.3)
Nurculuk ve Siyaset (Feyzullah Cihangir, 21 Mart 2014, s.3)
ġehrimizde ittifakın sonuçları (Mustafa Özkan, 24 Mart 2014, s.4)
Sövmenin dinde yeri var mıdır? (Mustafa Özkan, 25 Mart 2014, s.4)
Kılıç yarası kapanır dil yarası kapanmaz (Mustafa Özkan, 26 Mart 2014, s.4)
Akdeniz gazetesindeki köĢe yazılarında ağırlıkla değinilen konular ve örnekler
Ģunlardır:
Mahalli Seçimler ve Tahminler, (Mustafa Özkan, 3 Mart 2014, s.4): Özkan 2009
seçimlerine bakarak 2014 yerel seçimlerine dair bir tahminde bulunmuĢtur. “MHP‟nin il
düzeyindeki adaylarını görmeyen ve MHP‟ye kırılan seçmen CHP‟ye kayacaktır. Çünkü bu
kitle Erdoğan karĢıtı olan kitledir. MHP‟den kopanlar değil cemaatin uygulamasından dolayı
bazı MHP‟liler Ak partiyi mazlum görerek Ak partiye oy verebilirler. Diğer partilerin oy
oranları az olduğu için kendi partilerini tercih ederler. MHP‟nin avantajı genel baĢkanın buralı
oluĢudur. …Türkiye genelinde cemaatin oy oranı % 2‟yi geçmez.”
Ergenokon Terör Örgütü (Mustafa Özkan, 4 Mart 2014, s.4): Yazar bu yazısında
Ergenokon terör örgütüne ve Türkiye‟deki geçmiĢine dair bilgiler vermiĢtir. Ancak bu
bilgilerin yazarın bakıĢ açısından veriliĢ Ģekli ve kullanılan sıfatlar Ģunlardır: “Ergenokon
terör örgütü diye bir örgüt gündeme pat diye düĢtü. Ak parti kahir bir oyla seçmenin takdirini
alarak iktidara gelmiĢti. Bazı çevreler bundan rahatsızdı…12 aralık 2003‟te Ergenokon diye
bir Ģeyle karĢılaĢtık. 2009‟da Ak partiyi ve Fethullah Gülen‟ni bitirme planları Taraf gazetesi
tarafından ifĢa edildi. Samanyolu grubu bu konuyu sürekli gündemde tuttu. …Ne olduysa 17
aralıkta cemaatin yayın organları iktidara ölçüsü ölçülemeyecek Ģekilde saldırdı. BaĢbakan
Ģimdiye kadar bu davalara müdahil olmadığı gibi yanlıĢ yürüdüğü kanaatini de taĢımıyordu.
…Bu yayın grubu kendi yol arkadaĢlarını adeta topa tutuyordu.” Yazar “Ergenokon Terör
Örgütü” yazısında Ergenokon olaylarının çıkıĢ ve geliĢme Ģeklini, hükümetin 17 aralıktan
sonra olaya karĢı tutumunu değiĢtirdiğini vurgulamıĢtır. Ancak köĢe yazısında 17
operasyonuna dair bilgi verilmemiĢ ve Samanyolu grubunu hükümete karĢı olan tavrından
dolayı eleĢtirmiĢtir.
Başbakan Erdoğan’ın Osmaniye Mitingi üzerine birkaç cümlecik yorum da bizden (Ali
Türkmen, 10 Mart 2014, s.2): “Osmaniye‟nin Toprak kale ötesine geçemeyen dar ufuklarıyla
BaĢbakanın Osmaniye mitingi hakkında muhalif cepheden kılükal (söylenti-dedikodu) eden
siyasi ya da STK aklı evvelleri. …2 saat sonunda karanlığın bastırdığı havada hiç de
yüksünmeden ayakları ĢiĢme pahasına dimdik ayakta BaĢbakanı aĢkla dinleyen Ak sevdalılara
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ne diyeceksiniz. …ak neferler miting alanını Ģölen yerine çevirmiĢler.” Türkmen‟in
kaleminden çıkan bu yazıda BaĢbakan Tayyip Erdoğan‟ın Osmaniye‟de yaptığı miting ele
alınmıĢtır. Ancak köĢe yazısı içerik itibariyle BaĢbakan‟ın mitingde yaptığı konuĢmalar değil
miting esnasındaki hava, insanların heyecan ve ruh halleri, ortam vb. Ģeyler övgü dolu
sıfatlarla okuyuculara sunulmuĢtur.
Ak Partilinin daha şuurlu olması geremez mi? (Mustafa Özkan, 10 Mart 2014, s.4): “17
Aralık süreci diye bir süreç baĢladı. Bu süreçte herkes uyandı ve uyanıklığa da devam ediyor.
Ak partiye oy verenlerin bazıları ise “vah tuh” diyor. Böyle demelerine rağmen uyumaya
devam ediyorlar. Askeri darbe yaptıramayacaklarını anlayan derin güçler hukuku kullanarak
hükümetin baĢını ailecek derdest etmeye çalıĢtılar. Hukuku kullanmadan önce iĢ adamlarını,
holdingleri, çevrecileri ve çocukları devreye soktular. Fakat baĢbakan bunlara pabuç
bırakmadı. Tedbirlerini aldı…” Özkan bu köĢe yazısında 17 Aralık operasyonu üzerinde bir
değerlendirmede bulunmuĢtur. Yazar, 17 Aralığın aslında hükümete karĢı bir darbe giriĢimi
olduğunu, darbelerin daha önce farklı yollarla denendiğini fakat baĢarılı olunmadığını ifade
etmiĢtir. Aynı zamanda Özkan‟a göre BaĢbakan 17 Aralık operasyonunu yapanlardan da
hesap soracağını ve onlara karĢı tedbirler alacağını belirtmiĢtir.
Osmaniye Belediye BaĢkanı Kadir Kara ile Aktif Gazeteciler Cemiyeti Arasındaki
Problem Nedir (Ali Cihangir, 20 Mart 2014, s.3): Aktif Gazeteciler BaĢkanı Ali Cihangir‟e
göre dernek ile Kadir Kara arasındaki gerginliğin sebebi Ģudur: 2009 yılında Ģair Ahmet
Selçuk Ġlkan‟nın Osmaniye‟ye davet edildiği sırada programın masrafları hususunda
Osmaniye belediye baĢkanı Kadir Kara‟dan yardım sözü alıp daha sonra Kadir Kara‟nın
çeĢitli baskılar neticesinde yardımdan vazgeçmesidir. Cihangir bu durumu Ģu Ģekilde ifade
etmektedir: “Bu memlekette herkesin partili partisiz demeyerek hemĢerimiz diye destek
verdiği Sayın Devlet Bahçeli‟nin memleketinde, onun partisinden seçilerek baĢkanlık
yapacaksınız, siz iki kiĢiden birinin oyunu alacaksınız ve birine verdiğiniz sözden birilerinin
baskısıyla vazgeçeceksiniz”. Bu yazı Akdeniz gazetesinde 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014
tarihleri arasında Osmaniye MHP belediye baĢkanı Kadir Kara hakkında yazılan ilk ve tek
haberdir ancak içerik itibariyle eleĢtirel niteliktedir.
Akdeniz gazetesinde 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında yayınlanan köĢe
yazılarında genel itibariyle 17 Aralık operasyonundan dolayı cemaate yüklenilmiĢtir.
Cemaatin hükümete karĢı bir darbe giriĢiminde bulunduğunu, bunu yapmaması gerektiğini,
cemaatin içinde bulunduğu durumu ve geleceğinin hükümet tarafından nasıl belirleneceğine
dair yorumlarda bulunulmuĢtur. Bunlarla beraber 17 Aralık operasyonun içeriğine,
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nedenlerine, arka planı, yolsuzluklar vb. hakkında net bilgiler verilmemiĢtir. Bazı yazarlar ise
AKP‟ye ve BaĢbakana övgü dolu sözlerden oluĢan köĢe yazıları yazmıĢlardır.
Günlük mahalli siyasi gazete olarak kendisini nitelendiren Akdeniz gazetesinin 1 mart
2014 ve 29 mart 2014 tarihleri arasındaki haberleri incelendiğinde gazetede MHP‟ye ait
müspet ya da menfi herhangi bir habere ve fotoğraf karesine rastlanmamıĢtır. Bununla beraber
Akdeniz gazetesinde AKP‟ye ait 24 baĢlık haber, 76 kare fotoğraf; CHP‟ye ait de 11 baĢlık
haber ve 25 kare fotoğraf bulunmaktadır. Gazetede AKP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı,
Recep Tayyip Erdoğan ve Osmaniye‟yi ziyaret eden AKP kurmaylarıyla ilgili manĢetten,
büyük puntolarla ve fotoğraf kareleriyle haber yapılmıĢtır. AKP‟nin haberleri aynı zamanda
Osmaniye belediye baĢkanını adayını öven, halkın Mehmet Gürbüzü desteklediği, seçim
çalıĢmalarının tanıtıldığı, coĢkulu ve heyecanlı Ģekilde yer almaktadır. CHP‟nin haberleri ise
genellikle arka sayfalarda, küçük puntolarla ve küçük fotoğraf kareleri ile hedef kitleye
sunulmuĢtur. CHP‟nin haberlerinin baĢlıkları ve içerikleri de ziyaret haberlerinden ibarettir.
CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adayı ile ilgili haberlerin baĢlıkları ve içerikleri sade bir
söylem ile dile getirilmiĢ ve haberler ziyaret haberlerinden oluĢmaktadır.
Akdeniz gazetesinde AKP Osmaniye Belediye BaĢkanı Adayı Mehmet Gürbüz‟ün,
Recep Tayyip Erdoğan‟ın ve Numan KurtulmuĢun sözleri haberlerin sesi, olayın tarafları
olmuĢlardır. Yine haberlerin bağlamları, hangi koĢullarda gerçekleĢtikleri değerlendirildiğinde
her haberde yeterli düzeyde aydınlatıcı bilgiye yer verilmediği görülmektedir.
Akdeniz gazetesindeki haberlerin sentaktik (cümle düzeni) yapısına bakıldığında
“aktif” yapılar çoğunluktadır. Ancak pasif cümleler de gazetede bulunmaktadır. Aktif cümle
yapılarının yoğun bir Ģekilde kullanılması habere konu olan kiĢilerin ön plana çıkarılması
anlamına gelmektedir. Bu durumu Devran; “olumlu bir olayda pasif cümlelerin kullanılarak
öznenin üzerinde durulmaması o metni inĢa eden yazarın söz konusu özneyi yüceltmek
istemeyiĢinden kaynaklanabilir. Tam tersi de mümkündür.207” Ģeklinde yorumlamaktadır.
Akdeniz gazetesinde 1 mart 2014 ve 29 mart 2014 tarihleri arasında farklı yazarlar
tarafından kaleme alınan 14 adet köĢe yazısı içerik olarak incelendiğinde, 17 Aralık
operasyonlarından dolayı cemaatin suçlandığı, cemaatin hükümete karĢı bir darbe giriĢiminde
bulunduğu vb. konulara değinildiği gözlemlenmektedir. Aynı zamanda bazı yazarlar AKPye
ve Recep Tayyip Erdoğan‟a övgü dolu sözlerden oluĢan köĢe yazıları yazdığı görülmektedir.
KöĢe yazıları içerik ve nitelik itibariyle baĢlı baĢına bir araĢtırma alanı
oluĢturmaktadır. Yalnız çalıĢma dâhilinde incelenen sekiz adet gazeteden sadece üçünde köĢe
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yazısı bulunmuĢtur. Bununla beraber araĢtırmada gazetelerde bulunan siyasi içerikli
argümanlar çalıĢma kapsamına girmektedir. Bu yüzden bu çalıĢma ıĢığında köĢe yazılarının
amaç ve imkânlar dâhilinde arzu edilen seviyede söylemlerinin analiz edilmesi mümkün
değildir.
Akdeniz gazetesinde 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında incelenen
nüshalarında MHP‟ye ait herhangi bir haberin ve fotoğraf karesinin yer almaması, AKP ve
Osmaniye AKP belediye baĢkanı ile ilgili çok sayıda ve pozitif içerikli, övgü dolu haberlerin
bulunması, hükümeti eleĢtiren yazıların olmaması, gazetenin siyasi görüĢ olarak AKP‟ye
yakın olduğunu ve Osmaniye AKP belediye baĢkan adayı Mehmet Gürbüz‟ü desteklediğini
göstermektedir.
Ancak, Tayyip Erdoğan‟in Osmaniye mitinginde (4 mart 2014) “Hırsız var” pankartını
açan kiĢinin darp edilmesi, susturulması, kötü muameleye maruz kalması AKP‟nin Kurumsal
Kimlik Kılavuzu‟nda bulunan temel hak ve özgürlük ilkeleri ile çeliĢmektedir.208AKP‟nin
temel hak ve özgürlük ilkelerine göre “Ġnsan özgür bir varlıktır. Ġnsanın doğuĢtan var olan
dokunulmazlık hakları vardır. AKP her türlü iĢkenceye ve insan onuruyla bağdaĢmayan
cezalara karĢıdır.” Bu yüzden AKP‟nin 4 mart 2014‟de mitingde tepkisini gösteren kiĢiye
yaptıkları ile söylemi birbiriyle uyuĢmamaktadır.
3.4.3. TAKĠP GAZETESĠ
Osmaniye‟de “Takip Günlük Mahalli Siyasi Gazete” sloganı ile basılan Takip
gazetesinin yayın türü “yerel süreli yayın”‟dır.209 Gazetenin logosunun sol alt köĢesinde
Mustafa Kemal Atatürk‟ün “Basın milletin ortak sesidir” sözü bulunmaktadır. Gazetenin
sahibi Lütfü Taner Deniz ve yazı iĢleri sorumlusu Ümit Kahrıman‟dir. Gazetenin baskı sayısı
günlük 500 adet olup, gazete 4 sayfadan oluĢmaktadır. Takip gazetesinin fiyatı 20 kuruĢtur,
Akdeniz Ofsette basılmakta ve pazar günleri çıkarılmamaktadır. 210
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Takip Günlük Mahalli Siyasi Gazete, 1 Mart 2014-29 Mart 2014, Osmaniye.
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Takip gazetesinin 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasındaki gazeteler söylem
analizi çerçevesinden değerlendirilirken çalıĢmanın sınırlılığı nedeniyle sadece MHP, AKP ve
CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberlerine değinilecektir.
3.4.3.1. BaĢlıklar
Takip gazetesindeki baĢlıklar sayısal açıdan değerlendirildiğinde, MHP‟nin 0 haberi,
AKP‟nin 17 ve CHP‟nin de 11 adet haberi yer almaktadır. Haberler Osmaniye belediye
baĢkanı adaylarının siyasal iletiĢim çalıĢmaları, söylemleri, tanıtım faaliyetleri ve
ziyaretlerinden meydana gelmektedir. Takip gazetesinde, MHP‟nin haberine olumlu veya
olumsuz herhangi bir Ģekilde yer verilmemiĢtir. CHP‟nin haberlerine genelde diğer haberlere
kıyasla daha az boyutta, sayıda ve arka sayfalarda yer verilmiĢtir. Yalnız Takip gazetesinde,
AKP‟nin haberlerine büyük puntolarla baĢlıklardan ve fotoğraflardan oluĢmaktadır. AKP ile
ilgili haberler pozitif nitelemeler yapılarak sunulmaktadır. Osmaniye AKP belediye baĢkan
adayı hem de Recep Tayyip Erdoğan ve Numan KurtulmuĢ‟la ilgili çok sayıda haberi birinci
sayfadan ve diğer sayfalardan haber yapılmıĢtır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Takip gazetesinde 1 Mart 2014 -29 Mart 2014 tarihleri arasında MHP‟ye ait herhangi bir
haber yer almamaktadır.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Osmaniye bugün BaĢbakanıyla buluĢuyor. (3 Mart 2014, s.1-3)
Osmaniyeli, BaĢbakanını bağrına bastı (5 Mart 2014, s.1-3)
AKP meclis adayları köyleri geziyor (5 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti rehavete kapılmaz (8 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti projelerini tanıtacak (10 Mart 2014, s.1-2)
Ak Parti Genel BaĢkan Yardımcısı KurtulmuĢ, “Adayımız Gürbüz, Osmaniye için biçilmiĢ
kaftan” (13 Mart 2014, s.1-3)
Ak Partili Kastal, esnaf ziyaretinde bulundu (13 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti otobüsüne taĢlı sopalı saldırı (14 Mart 2014, s.1-3)
Gürbüz, Projelerini anlatıyor (19 Mart 2014, s.1-2)
Gürbüz‟ün projeleri ilgi çekiyor (21 Mart 2014, s.1-3)
AslantaĢ‟tan TOKĠ hak sahiplerine müjde (22 Mart 2014, s.1-2)
Bizim afiĢlerimiz milletin gönlündedir (25 Mart 2014, s.1-3)
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Osmaniye, katlanılacak halde değil (26 Mart 2014,s.1-3)
Ak Parti Ġl Genel Meclis adayları her yerde (27 Mart 2014, s.1-2)
Gürbüz, “Biz, marka Ģehir için varız”(27 Mart 2014, s.1-3)
Gürbüz: Hedefimiz rüĢvetsiz-iltimassız bir belediye (29 Mart 2014, s.1-2)
Halkın efendisi değil hizmetkârıyız (29 Mart 2014, s.1-2)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay Sevenleriyle BuluĢtu (3 Mart 2014, s.1-2)
Hastalara moral ziyaretinde bulundu (6 Mart 2014, s.1-3)
Engelliler Dernekleri Aktürk‟e destek verdi (12 Mart 2014, s.4)
Aktürk, fıstıkçı esnafını ziyaret etti (14 Mart 2014, s.1-3)
Aktürk‟ten AGC‟ye “Osmaniye aktif gazeteciler cemiyeti” ziyaret (17 Mart 2014, 1-2)
CHP‟li Oran, OTSO ve partililerle bir araya geldi (17 Mart 2014,s.4)
CHP adayı Aktürk, emektar futbolcularla buluĢtu (20 Mart 2014, s.4)
Aktürk, Esnaf ziyaretlerini hızlandırdı (26 Mart 2014, s.1-2)
Genç adaylar, Aktif Gazetecileri ziyaret etti (26 Mart 2014, s.1-2)
Seçim çalıĢmalarında sona gelindi (29 Mart 2014, s.1-3)
3.4.3.2. Haber GiriĢleri ve Ana Olay
ÇalıĢma çerçevesinde incelenen Takip gazetesinde ayrı ayrı partilerle ilgili olarak
araĢtırılan seçim haberlerinin ana olaylarını anlatan haber giriĢleri örnek olarak verilmiĢtir.
Takip gazetesinde spot haber kullanılmadığı için haber metninin ilk paragrafları haberin özete
niteliğinde ana olay olarak ele alınmıĢtır. Takip gazetesinin 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014
tarihleri arasındaki haberleri incelendiğinde haber giriĢlerinde ana olayın haberlerde genel
itibari ile verilmeye çalıĢıldığı gözlemlenmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Takip gazetesinde 1 Mart 2014 -29 Mart 2014 tarihleri arasında MHP‟ye ait haber giriĢi ve
ana olay niteliğinde değerlendirilebilecek herhangi bir haber yer almamaktadır.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Osmaniyeli, Başbakanını bağrına bastı (5 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Genel BaĢkanı ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye‟de Devlet Bahçeli
Meydanını dolduran yaklaĢık 30 bin kiĢiye seslendi. Erdoğan‟dan önce selamlama konuĢması
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için kürsüye gelen Ak Parti Belediye BaĢkan Adayı Mehmet Gürbüz, konuĢmasına Salih Sefa
Yazar‟ın “Osmaniyelim” Ģiiri ile baĢladı. Belediyeciliğin Ak Parti iĢi olduğunu Osmaniye‟yi
de Ak Belediyecilikle buluĢturmak istediklerini söyleyen Gürbüz, belediye hizmetleri
hakkında “hallederiz” diyerek yürütülemeyeceğini, halka hizmet iĢinin bir ekip iĢi olduğunu
söyledi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, “Adayımız Gürbüz, Osmaniye için biçilmiş
kaftan” (13 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Mehmet Gürbüz‟ün “Yeni Osmaniye Proje
Tanıtım Toplantısı‟nda konuĢan Numan KurtulmuĢ, 30 Mart seçimlerinin sadece belediye
seçimlerinden ibaret olmadığını, Türk siyasi tarihine geçecek en önemli seçimlerden birisi
haline geldiğini söyledi.
Ak Parti otobüsüne taşlı sopalı saldırı (14 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Osmaniye Kadın Kolları otobüsü saldırıya uğradı, saldırıda Ak Parti Ġl Kadın Kolları
BaĢkanı Zekiye Yılmazer kulağından yaralandı. 45 kiĢiden oluĢan Ak Parti Osmaniye Kadın
Kolları üyesi grup, Yunus Emre Mahallesi‟nde seçim çalıĢması yaptığı sırada çoğunluğu genç
ve çocuklardan oluĢan 80-100 kadar kiĢi taĢ ve sopalarla saldırdı.
Aslantaş’tan TOKİ hak sahiplerine müjde (22 Mart 2014, s.1-2)
Ak Parti Ġl BaĢkanı Emir AslantaĢ, “Günlerdir medyada ve bize gelen vatandaĢlarımızdan toki
YeĢilyurt konutlarında hak sahibi olan vatandaĢlarımızın mağdur edildiğine dair haberler
duyuyoruz. ġu iyi bilinmelidir ki bizim iktidarımız döneminde baĢlayıp da yarım kalan hiçbir
yatırımımız olmamıĢtır. Hak sahibi olan hiçbir vatandaĢımız da mağdur edilmemiĢtir
edilmeyecektir.”
Gürbüz: Hedefimiz rüşvetsiz-iltimassız bir belediye (29 Mart 2014, s.1-2)
Gürbüz yaptığı açıklamada, “2002 yılından bu yana iktidar olan Ak Parti, ülkemizde ve
ilimizde siyasi ve ekonomik yönden çok büyük baĢarılara imza atmıĢtır. Bu büyük hizmet
hamlesini artık Osmaniye Belediye hizmetlerine de taĢımanın zamanı gelmiĢtir. Halkımızın
gönlüne taht kurması, Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığındaki efsane hizmetleriyle
baĢlayan Sayın Genel BaĢkanımız ve BaĢbakanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ın tüm desteği
bizimle beraberdir.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay sevenleriyle buluştu (3 Mart 2014, s.1-2)
CHP Ġzmir Milletvekili Balbay, Atatürkçü DüĢünce Derneği Ģubesinin “GeçmiĢten geleceğe
Türkiye” konulu konferansında Osmaniyelilerle buluĢtu. Milletvekili Balbay: “Benim
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özgürlüğüm yarımdır, sizlerin vicdanında kabul görmeyen davalar nedeniyle Ģuanda
hapishanede bulunan tüm vatanperverlerin özgürlüğüne kavuĢtuğu gün kendimi özgür
hissedeceğim.”
CHP’li Oran, OTSO ve partililerle bir araya geldi (17 Mart 2014,s.4)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkan Yardımcısı Umut Oran yaptığı konuĢmada, siyasetin
iĢ dünyası içinde önemli olduğunu belirterek, ekonominin güçlü olmasında siyasetin önemli
rolü olduğunu dikkati çekti
Aktürk’ten AGC’ye ziyaret (17Mart 2014, s.1-2)
Aktürk‟ün kentte çok sevildiğini ifade eden Cihangir “Aktif Gazeteciler Cemiyeti baĢkanı”
Ģunları kaydetti: “Nasip olur da Haydar bey Osmaniye belediye baĢkanı olursa, Osmaniye‟de
çok Ģey değiĢecektir. …Ben inanıyorum ki Mimar Haydar Aktürk‟ün belediye baĢkanı
olmasıyla birlikte, Ģehrimizde toplumsal bakıĢ açısının hem sosyal hem de imar alnında
değiĢimin en güzel halini yaĢayacaktır.”
3.4.3.3. Olay Taraflarının Değerlendirilmesi
Takip Gazetesi‟nde söylemlerin aktarılma Ģekli, parti liderleri arasındaki konuĢmaların
yansıtılması, kullanılan alıntılar ve ifadelere dikkat edilmiĢtir. Takip Gazetesinde MHP‟nin
haberlerine yer verilmemiĢtir. AKP haberlerinin ağırlıkta olduğu gazetede Osmaniye Ak Parti
belediye baĢkanı adayının seçim çalıĢmaları ve ziyaretleri hakkında bilgiler verilmektedir.
Gazetede Ak Parti ve Osmaniye belediye baĢkanı adayı ile ilgili haberler partiyi ve liderleri
öven muhalefeti ise eleĢtiren Ģekilde yer almaktadır. Bununla beraber CHP Osmaniye
belediye baĢkanı adayı Haydar Aktürk‟ün seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı
ziyaretlerine 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasında 11 defa yer verilmiĢtir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Takip gazetesinde 1 Mart 2014 -29 Mart 2014 tarihleri arasında MHP‟ye ait olay taraflarının
değerlendirilmesi niteliğinde herhangi bir haber yer almamaktadır
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Osmaniyeli, BaĢbakanını bağrına bastı (5 Mart 2014, s.3) “Gürbüz: ġirin Osmaniye‟m Ferhat
olmaya talibim.”
Erdoğan, “ġimdi bakıyoruz, kirli kirli iĢler peĢinde CHP dolaĢıyor, MHP dolaĢıyor.” (5 Mart
2014, s.3)
Ak Parti rehavete kapılmaz (8 Mart 2014, s.1-3)
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Gürsüz: Hedefimiz rüĢvetsiz-iltimassız bir belediye (29 Mart 2014, s.1-2)
Bizim afiĢlerimiz milletin gönlündedir (25 Mart 2014, s.1-3)
Osmaniye, katlanılacak halde değil (26 Mart 2014,s.1-3)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay Sevenleriyle BuluĢtu (3 Mart 2014, s.2) “DüĢmanımın dahi gizli tanıklarla
suçlanmasını istemem.”
Aktürk‟ten AGC‟ ye “Osmaniye aktif gazeteciler cemiyeti” ziyaret (17 Mart 2014, s.2)
“Osmaniye‟nin olmazsa olmaz sorunu imar sorunu gelir. Osmaniye‟nin imar sorunu çözülürse
Osmaniye rahat bir nefes alır.”
Oran, “ġu an ülkede demokrasi ve özgürlük açığı var” (17 Mart 2014, s.4)
3.4.3.4. Bağlam Bilgisi
Bağlamlar söylemlerden izole edilmiĢ yapılar değildir.211Bu nedenle haberler
anlamlandırılırken onların hangi Ģartlar altında gerçekleĢtiği önemlidir. Haberlerin ardalan ve
bağlam bilgisine bakıldığında bazı haberlerde konunun geçmiĢine ve Ģu anki haline iliĢkin
bilgiler verilerek haberin hangi Ģartlar altında gerçekleĢtiğine dair bilgiler verilirken
bazılarında ise “Ak Parti otobüsüne taĢlı sopalı saldırı (14 Mart 2014, s.1-3), Osmaniye,
katlanılacak halde değil (26 Mart 2014,s.1-3)” konuyla ilgili yeterli düzeyde bilgi
verilmemiĢtir.
Ak Parti rehavete kapılmaz (8 Mart 2014, s.1-3)
Osmaniye Ak Parti Ġl BaĢkanı Emir Hasan AslantaĢ, “Mitingimiz Osmaniye‟ye yakıĢacak
Ģekilde muhteĢem olmuĢtur. Daima hizmet daima millet diyen bir anlayıĢa sahibiz ve millet
bunun farkında. VatandaĢlarımızın ilgisi bizi fazlasıyla mutlu etmiĢtir, bütün halkımıza
minnettarız. Bu mitingde Osmaniye‟nin belediyeyi Ak aday Mehmet Gürbüz‟e teslim etmeye
karar verdiği açıkça görülmüĢtür. Fakat mitingdeki muhteĢem kalabalık bizi rehavete
sokmamalıdır.”
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, “Adayımız Gürbüz, Osmaniye için biçilmiş
kaftan” (13 Mart 2014, s.1-3)
KurtulmuĢ, “Mehmet Gürbüz‟ün Osmaniye‟nin sorunlarını bildiğini biliyorum. Siyasi
tecrübesi ve birikimini de biliyorum. Osmaniye‟nin sorunlarını bilmekle kalmayıp bu
sorunların nasıl çözüleceğini de 80 projeyle ortaya koydu. Projelere bakılınca iyi bir kadro ile
çalıĢtığı da görülüyor…”
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Ak Parti otobüsüne taşlı sopalı saldırı (14 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Kadın Kolları BaĢkanı Yılmazer, “Seçim çalıĢması sırasında bir grup otobüsümüzün
önünü kesti, buradan gitmemizi istedi, engel olmak isteyen gruba çalıĢmalarımıza devam
edeceğimizi söyledikten sonra kalabalığın artarak büyüdü ve 100 kadar kiĢiye ulaĢtı.
Aralarında kadınların da bulunduğu çoğunluğu genç ve çocuklardan oluĢan kalabalık, taĢ ve
sopalarla bize saldırdı.
Osmaniye, katlanılacak halde değil (26 Mart 2014,s.1-3)
Gürbüz, “Osmaniye‟nin mevcut haline katlanılacak bir tarafı yok. Mevcut haline razı
olmamak yetmiyor, alternatifi üretebilmek gerekiyor. Osmaniye‟mizin halinin katlanılacak
beğenilecek bir tarafı bulunmadığı gibi bunun yerine ne yapılması gerektiğini de bu güne
kadar yaptığımız ortak akıl çalıĢmalarıyla oluĢturabildiğimiz kadarıyla ‟80 proje‟ içinde ifade
etmeye özen gösterdik.”
Engelliler Dernekleri Aktürk’e destek verdi (12 Mart 2014, s.4)
Osmaniye Engelliler platformuna bağlı dernekler, Engelliler Platform BaĢkanı ve CHP
Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk‟e destek verdi.
3.4.3.5. Sentaktik (Cümle Düzeni) Çözümleme
Cümlelerin öğelerinin farklı dizilimleri konuĢmacının ya da yazarın verdiği haberin
dinleyici veya okur için hangi tarafın yeni hangi tarafın bilinen olduğuna verdiği kararı
yansıtır.
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Takip gazetesinde yer alan haberlerde genel itibariyle hem aktif hem de pasif

yapılı cümleler bir arada bulunmaktadır. Ancak 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri
arasında seçim kampanyası çerçevesinde Osmaniye‟yi ziyaret eden CHP ve AKP liderleri ile
kurmaylarının haberleri aktif cümle yapısı biçiminde verilmiĢtir. MHP‟nin belediye baĢkanı
adayına dair herhangi negatif veya pozitif haber bulunmaz iken CHP‟nin belediye baĢkanı
adayının haberlerinde edilgen yapılar ağırlıktadır.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Osmaniyeli, BaĢbakanını bağrına bastı, Ak Parti Genel BaĢkanı ve BaĢbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Osmaniye‟de Devlet Bahçeli Meydanını dolduran yaklaĢık 30 bin kiĢiye seslendi.(5
Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Osmaniye Kadın Kolları otobüsü saldırıya uğradı, saldırıda Ak Parti Ġl kadın Kolları
BaĢkanı Zekiye Yılmazer Kulağından yaralandı (14 Mart 2014, s.1-3)
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Abdülhamit Çakır, age., s.58.
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Seçim Koordinasyon Merkezi Mustafa Yılmazer, radyolar ortak yayınında Ak Aday
Gürbüz‟ün seçim çalıĢmalarını değerlendireceğini ve Marka Ģehir Osmaniye için açıkladığı 80
Projesini anlatacağını söyledi. (19 Mart 2014, s.1-2)
Osmaniye Ak Parti Ġl BaĢkanı Emir Hasan AslantaĢ, “AfiĢlerimizin % 40 yakını kesilerek
aĢağı indirildi ve ertesi gün aynı yerlere bir baĢka adayın afiĢleri asıldı. Biz afiĢlerle gelmedik.
Bizim afiĢlerimiz milletimizin gönlündedir.” (25 Mart 2014, s.1-3)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay sevenleriyle buluĢtu... Balbal, “En büyük mahkeme vicdan mahkemesidir sizlerin
vicdanlarından aklanmak bizim ilk yolculuğumuzdur…” (3 Mart 2014, s.1-2)
CHP Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk, CHP Ġl Genel Meclis Üyesi
Adayları ve CHP Belediye Meclis üyesi adayları ile birçok partili, Atatürk Caddesi‟nde esnaf
ziyaretleri gerçekleĢtirdi. (26 Mart 2014, s.1-2)
3.4.3.6. Kelime Seçimi
Takip Gazetesi‟nin kelime seçimlerine bakıldığında, MHP ile ilgili herhangi bir haber
bulunmadığı gözlemlenmektedir. Gazetede yer alan AKP ile ilgili haberlerde ise negatif
sıfatlar ve tanımlamalar kullanılmamıĢ aksine AKP Osmaniye belediye baĢkanı adayını ve
çalıĢmalarını destekleyen tanıtımını yapan haberlere yer verilmiĢtir. Yine CHP‟nin haberleri
değerlendirildiğinde ise Haydar Aktürk hakkında negatif çağrıĢımlı kelime seçimlerinin
yapılmadığı gözlemlenmektedir.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Osmaniyeli, BaĢbakanını bağrına bastı (5 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti rehavete kapılmaz (8 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Genel BaĢkan Yardımcısı KurtulmuĢ, “Adayımız Gürbüz, Osmaniye için biçilmiĢ
kaftan” (13 Mart 2014, s.1-3)
Gürbüz‟ün projeleri ilgi çekiyor (21 Mart 2014, s.1-3)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Balbay Sevenleriyle BuluĢtu (3 Mart 2014, s.1-2)
Engelliler Dernekleri Aktürk‟e destek verdi (12 Mart 2014, s.4)
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CHP adayı Aktürk, emektar futbolcularla buluĢtu (20 Mart 2014, s.4)
3.4.3.6. Fotoğraflar
Fotoğraf kareleri büyüklük, sayı ve içerik olarak anlam ifade etmektedir. Takip
Gazetesi‟nde her partinin seçim çalıĢmaları ile ilgili kaç fotoğrafın yer aldığı ve sayıları
belirtilmiĢtir. Takip gazetesinin 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 sayıları fotoğraf kareleri
açısından incelendiğinde gazetede MHP‟nin herhangi bir fotoğrafının yer almadığı
görülmektedir. Bununla beraber CHP‟nin fotoğraf karelerinin sayısal oranının AKP‟ye
kıyasla beĢ de bir oranında olduğu ve AKP‟nin fotoğraf karelerinin boyutlarının daha büyük
olduğu ortaya çıkmıĢtır.
62 kare fotoğraf, 22 adet yarım sayfa reklam ve 1 adet tam sayfa reklam ile AKP‟nin
seçim haberlerine yer verilmiĢtir. Ak Parti‟nin fotoğraf kareleri birinci sayfadan verilmekte,
haberin uzunluğuna göre arka sayfalardan da devam edebilmektedir. Fotoğraf karelerinin
büyüklüğü çoğunlukla 25 cm eninde, 14 cm boyunda olmakla beraber 12 cm eninde, 14 cm
boyutundan daha küçük karelerde gazetede yer almaktadır. Fotoğraf karelerinde BaĢbakan
Tayyip Erdoğan‟ın ve Osmaniye Ak Parti belediye baĢkanı adayı Gürbüz‟ün halka sesleniĢ,
miting, yan yana fotoğrafları vb. pozlar verilmektedir.
12 kare fotoğraf ve 1 yarım sayfa reklam ile Takip Gazetesinde CHP‟nin seçim
haberlerine yer verilmiĢtir. CHP‟nin fotoğraf kareleri genel itibariyle birinci sayfadan
verilmemekte çoğu haberin konu baĢlığı dahi birinci sayfada yer almamaktadır. CHP‟nin
fotoğraf kareleri arka sayfalarda kendini göstermektedir. Fotoğraf karelerinin büyüklüğü ise
18-16-8 cm eninde, 7-10 cm boyutundadır. Fotoğraflarda Osmaniye CHP belediye baĢkanı
adayı Aktürk‟ün yaptığı ziyaretlerin kareleri yer almaktadır.
Takip gazetesinin 1 mart 2014 ve 29 mart 2014 tarihleri arasındaki sayıları
incelendiğinde gazetede AKP ile ilgili 17 adet haber, 85 adet fotoğraf karesi; CHP ile ilgili 11
adet haber ve 13 adet fotoğraf karesi olduğu gözlemlenmektedir. Ancak Takip gazetesinde
MHP ile ilgili olumlu veya olumsuz ne bir satır haber ne de bir kare fotoğraf bulunmaktadır.
CHP‟nin haberleri gazetede küçük puntolarla ve küçük fotoğraf kareleri ile gazetede yer
alırken AKP‟nin gerek AKP Osmaniye belediye baĢkanı adayı ile ilgili gerekse Recep Tayyip
Erdoğan‟la ilgili haberleri manĢetten, büyük puntolarla, pozitif söylemlerle birinci sayfadan
ve diğer sayfalardan haber yapılmıĢtır. Takip gazetesinde haber baĢlıkları incelendiğinde
gazetenin siyasi görüĢ olarak AKP‟ye yakın olduğu ve Osmaniye AKP belediye baĢkanı adayı
Mehmet Gürbüz‟ü desteklediği açık ve net bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır.
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Takip gazetesindeki haberlerde spot kullanılmadığı için haberlerin haber giriĢleri ve
ana olayları incelenirken ilk paragraflar değerlendirilmiĢtir. Haber giriĢlerindeki bilgilerden
ana olayların haberle ilgili bilgi verilmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak bazı haberlerin baĢlıkları ile
haber giriĢleri birbiriyle uyuĢmamaktadır. Haberin ilerleyen bölümlerinde baĢlıkla örtüĢen
bölümleri bulunmaktadır. Van Dijk‟in söylem analizine göre haber baĢlıkları ve ana olay
incelenmektedir. Ancak haber baĢlıkları ve ana olayı incelerken yapılan araĢtırmada cımbızla
çekilen birkaç tane habere yer verilmektedir. Ayrıca haber giriĢlerinin ve ana olayın 5N1K
kuralına uygun olması veya okuru bilgilendirmesi analize ne gibi bir katkısı olmaktadır? Bu
nedenle söylem analizi çerçevesinde değerlendirilen ana olay ve haber giriĢi olgusu biraz
havada kalmaktadır.
Takip gazetende olayın tarafı AKP ve AKP Osmaniye belediye baĢkanı adayı Mehmet
Gürbüz‟dür. Gazetede CHP Osmaniye belediye baĢkanı adayı Haydar Aktürk‟ün haberlerine
sadece seçim ziyaretleri çerçevesinde değinilmiĢtir.
Gazetede bulunan haberlerin bir tamamı olayın hangi Ģartlar altında ve neden
gerçekleĢtiğine dair net bilgiler vermemektedir. Sadece olayı konu almaktadır. Bu da Takip
gazetesinde bağlam bilgisinin yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. Yine sentaktik
(cümle düzeni) bakımından haberlere göz atıldığında AKP ve CHP ile ilgili haberler hem
doyalı hem de dolaysız Ģekilde gazetede yer almaktadır. Takip gazetesindeki haberleri
sentaktik çözümleme ile söyleminin değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Kelime seçimi
bakımından haberler değerlendirildiğinde AKP ve Mehmet Gürbüzle ilgili “bağrına bastı,
AKP rehavete kapılmaz, biçilmiĢ kaftan, projeler ilgi çekiyor” Ģeklinde Ģahsı ve partiyi öven,
destekleyen, onura eden nitelemeler kullanılmıĢtır. CHP Osmaniye belediye baĢkanı adayı
Haydar Aktürk‟le ilgili gazetede kullanılan haberlerde “ziyaretinde bulundu, ziyaret etti,
….ziyaret vb.” türde sade içerikli kelimeler kullanılmıĢtır.
Takip gazetesinin 1 mart 2014 ve 29 mart 2014 tarihleri arasındaki baskıları siyasal
iletiĢim çerçevesinde değerlendirildiğinde haber sayısı, fotoğraf sayısı, kelimelerin niteliği,
haberlerin içeriği bakımından AKP ve AKP Osmaniye belediye baĢkanı adayı Mehmet
Gürbüz‟ü desteklediği açık ve net bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gazetede MHP‟ye ait
müspet ya da menfi herhangi bir haberin yer almayıĢı gazetenin MHP‟ye muhalefet olduğunu
göstermektedir.
Takip gazetesinde AKP Osmaniye belediye baĢkanı adayı Mehmet Gürbüz‟ün
söylemleri “Hedefimiz rüĢvetsiz iltimassız bir belediye, halkın efendisi değil hizmetkârıyız,
Ak Parti rehavete kapılmaz, biz marka Ģehir için varız…” AKP‟nin parti tüzüğünde yer alan
siyasi görüĢle örtüĢmektedir. Tüzüğe göre “Ak parti, insanların mutluluğu için kalkınmanın da
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önemli olduğuna inanıp sürdürülebilir bir kalkınmadan yanadır. AKP, milletin refah ve
huzuru için sadece artan ekonomik gelir ve fiziki Ģartlar yeterli bulmayıp, çevreye duyarlı ve
demokratik yönetim gibi içine almayı hedeflemektedir.” 213
3.4.4. AYDIN OSMANĠYE GAZETESĠ
Osmaniye‟de “Aydın Osmaniye Günlük Mahalli Siyasi Gazete” sloganı ile basılan
Aydın Osmaniye gazetesinin yayın türü “yerel süreli yayındır”. 214 Gazetenin logosunun sol
üst köĢesinde “Gazeteciler gördüklerini samimiyetle yazmalıdır. „Atatürk‟”ün sözü
bulunmaktadır. 2 Ağustos 2004 tarihinden bu yana yayınlanan Aydın Osmaniye gazetesinin
sahibi Lütfü Taner Deniz ve yazı iĢleri sorumlusu Tuğba Cihangir‟dir. Gazetenin baskı sayısı
günlük 500 adet olup, gazete 4 sayfadan oluĢmaktadır ve Akdeniz Ofsette basılmaktadır.
Aydın Osmaniye gazetesinin fiyatı 20 kuruĢtur ve pazar günleri basılmamaktadır. Gazete
Aktif Gazeteciler Derneği Üyesidir. 215

Aydın Osmaniye gazetesinin 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasındaki gazeteler
söylem analizi çerçevesinden değerlendirilecek ve çalıĢmanın sınırlılığı nedeniyle sadece
MHP, AKP ve CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberlerine değinilecektir.
3.4.4.1. BaĢlıklar
Aydın Osmaniye gazetesinde 1 Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasında MHP‟ye ait
herhangi bir haber bulunmazken, 21 baĢlık haber AKP‟nin 14 baĢlık haberin de CHP ile ilgili
olduğu gözlemlenmektedir. Gazetede AKP ile ilgili haberler seçim çalıĢmaları ekseninde
AKP Genel BaĢkanı Tayyip Erdoğan, yardımcıları, Osmaniye AKP belediye baĢkan adayı
Gürbüz ve meclis üyelerinin çalıĢmalarıyla ilgilidir. AKP içerikli haberler projelere önem
veren, kararlı dirayetli konumdadır. CHP ile ilgili haberlerde Aktürk‟ün yapmıĢ olduğu
ziyaret haberleri ağırlıklıdır.
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http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-tuzugu//Erişim:07.01.2015.
Bknz. Ek 29.
215
Aydın Osmaniye Günlük Mahalli Siyasi Gazete, 1 Mart 2014-29 Mart 2014, Osmaniye.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Aydın Osmaniye gazetesinde 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2914 tarihleri arasında MHP‟ye ait
herhangi bir haber yer almamıĢtır.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
ÇarĢı esnaflarına bakan ziyareti (1 Mart 2014, s.1-3)
AslantaĢ, “Osmaniye BaĢbakan‟ı bağrına basacak (3 Mart 2014, s.1-3)
BaĢbakan‟a sevgi seli (5 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti meclis üyeleri ilgi görüyor (5 Mart 2014, s.1-2)
Ak Parti meclis üyeleri ilgi görüyor (6 Mart 2014, s.4)
Ak Parti adayları köy köy dolaĢıyor (7 Mart 2014, s.1-3)
AslantaĢ‟tan mitingi değerlendirmesi (8 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti hizmet projelerini açıklıyor (10 Mart 2014, s.1-3)
Her köye, her köylüye ulaĢmayı hedefliyorlar (10 Mart 2014, s.1-2)
Ak Partili KurtulmuĢ‟a sevgi seli (13 Mart 2014, s.1-4)
Ak Parti‟de birlik beraberlik mesajı verildi (18 Mart 2014,s.1-2)
Ak Parti, katılımlarla güçleniyor (20 Mart 2014, s.2)
Belediye, iktidarın gücüyle buluĢmalıdır (21 Mart 2014, s.1-3)
Hak sahipleri mağdur edilmeyecek (22 Mart 2014, s.1-3)
Osmaniye kaybetmesin, Türkiye kaybetmesin, (25 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti adayı Mehmet Gürbüz: “Projelerimiz, Ģehrimizi geleceğe taĢıyacak” (26 Mart 2014,
s.1-3)
“Böyle gelmiĢ, böyle gitmesin” (27 Mart 2014, s.1-3)
Genç meclis üyesi adayları ilgi görüyor (28 Mart 2014, s.1-2)
Bakan Elvan, Ak Parti mitingine katıldı“…BaĢbakanımızın kararlılığı, dirayeti ve dik duruĢu
ile bu darbelerin önüne geçildi.” (29 Mart 2014, s.1-2)
Gürbüz: Her değiĢim, bir iradeyle baĢlar (29 Mart 2014, s.1-3)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Atatürkçü DüĢünce Derneği, Balbay‟ı sevenleriyle buluĢturdu (3 Mart 2014, s.1-3)
Aktürk‟ten, hastalara moral ziyareti (5 Mart 2014, s.4)
Engelliler “Aktürk” dedi (12 Mart 2014, s.1-2)
CHP Adayı Aktürk, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor (14 Mart 2014, s.1-2)
CHP adayı Aktürk, Aktif Gazetecileri ziyaret etti (15 Mart 2014, s.1-3)
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Aktürk‟ten Yılmazer‟e “geçmiĢ olsun” ziyareti (15 Mart 2014, s.4)
Oran, “Osmaniye‟de değiĢim Ģart” (17 Mart 2014, s.1-3)
Cihangir, “Halk, Aktürk‟ü seviyor” (17 Mart 2014, s.1-3)
Aktürk, veteran futbolcularla yemekte buluĢtu (20 Mart 2014, s.4)
Esnaftan, Aktürk‟e büyük destek (25 Mart 2014 s.1-4)
AGC‟ye “Aktif Gazeteciler Cemiyeti” ziyaretler devam ediyor (26 Mart 2014, s.1-3)
Aktif Gazetecilere ziyaretler devam ediyor (28 Mart 2014, s.1-3)
Projelerimi kentte köklü değiĢim içindir (28 Mart 2014, s.1-2)
“Ben bu mahallenin çocuğuyum” (29 Mart 2014, s.1-3)
3.4.4.2. Haber GiriĢleri ve Ana Olay
ÇalıĢma çerçevesinde incelenen Aydın Osmaniye gazetesinde ayrı ayrı partilerle ilgili
olarak araĢtırılan seçim haberlerinin ana olaylarını anlatan haber giriĢleri örnek olarak
verilmiĢtir. Aydın Osmaniye gazetesinde bazı haberlerde ters piramit ve 5 N 1 K kuralına
uygun bilgiler verilirken bazılarında özellikle Ak Partiyle ilgili haberlerde bu kural göz ardı
edilmektedir. Haberin baĢlığı ve ana haber ile örtüĢen bilgiler haber giriĢinde yer
verilmemektedir. CHP ile ilgili haberlerde ise olayın nerde ne zaman kimlerle neden meydana
geldiğine dair bilgiler net Ģekilde verilmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Aydın Osmaniye gazetesinde 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2914 tarihleri arasında MHP‟ye ait
herhangi bir haber yer almamıĢtır.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Başbakan’a sevgi seli (5 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Genel BaĢkanı ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye‟de Devlet Bahçeli
Meydanını dolduran yaklaĢık 30 bin kiĢiye seslendi.
Ak Parti adayları köy köy dolaşıyor (7 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Ġl Genel Meclisi Adayları köylerdeki çalıĢmalarına son hız devam ediyor. Meclis
adayları, Zafer Yanbak, Murat Bedir, Ġbrahim Örs, Ġsmail Örs, Ġsmail Kaya, Mehmet Altun,
Abdullah Çolak seçim çalıĢmaları kapsamında köy köy dolaĢarak vatandaĢlardan destek
istiyor. Köylerde büyük destek gördüklerini ifade eden Meclis üyeleri, bunda Ak Parti‟nin
ülke genelinde yaptığı hizmetlerin etkisi olduğunu belirtti.
Ak Partili Kurtulmuş’a sevgi seli (13 Mart 2014, s.1-4)
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Ak Parti Genel BaĢkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KurtulmuĢ, partisinin Osmaniye Ġl
TeĢkilatı Tarafından kapalı spor salonunda yapılan “Yeni Osmaniye Proje Tanıtım
Toplantısı‟na katıldı... KurtulmuĢ, 30 Mart seçimlerinin sadece belediye seçimlerinden ibaret
olmadığını, Türk siyasi tarihine geçecek en önemli seçimlerden birisi haline geldiğini söyledi.
Belediye, iktidarın gücüyle buluşmalıdır (21 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Osmaniye belediye baĢkan adayı Mehmet Gürbüz, projelerini, mahalle ve esnaf
ziyaretlerinin yanında, basın yayın kuruluĢlarında hazırlanan programları anlatmaya devam
ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Engelliler “Aktürk” dedi (12 Mart 2014, s.1-2)
Osmaniye Engelliler platformuna bağlı dernekler, Engelliler platformu BaĢkanı CHP
Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk‟e destek verdi.
“Ben bu mahallenin çocuğuyum” (29 Mart 2014, s.1-3)
CHP Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk ve CHP Belediye Meclis Üyesi Adayları
Selimiye Mahallesini ziyaret ettiler. Selimiye Mahallesi esnaflarıyla tek tek kucaklaĢan
Aktürk Ģöyle konuĢtu “ġuan da yaĢadığım mahallede bulunmak beni fazlasıyla memnun etti.
Mahalledeki esnaflarımızla ve vatandaĢlarımızla çok eskiye dayalı bir bağımız var. Ben, bu
mahallenin çocuğuyum.”
3.4.4.3. Olay Taraflarının Değerlendirilmesi
Aydın Osmaniye gazetesinde söylemlerin aktarılma Ģekli, parti liderleri arasındaki
konuĢmaların yansıtılması, kullanılan alıntılar ve ifadelere dikkat edilmiĢtir. Haberlerde
birinci el kaynağa baĢvurulmuĢtur. Kanıt vasfını taĢıyan belge, dökümün vb. öğeler
haberlerde kullanılmamıĢtır. Aydın Osmaniye MHP‟nin haberlerine yer verilmemektedir.
AKP haberlerinin ağırlıkta olduğu gazetede Osmaniye AKP belediye baĢkanı adayının seçim
çalıĢmaları ve ziyaretleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bununla beraber CHP Osmaniye
belediye baĢkanı adayı Haydar Aktürk‟ün seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı
ziyaretlerine 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasında on iki defa yer verilmiĢtir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Aydın Osmaniye gazetesinde 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasında MHP‟ye ait pozitif
ya da negatif haber bulunmamaktadır.
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
AslantaĢ, “Osmaniye BaĢbakan‟ı bağrına basacak (3 Mart 2014, s.1-3)
BaĢbakan‟a sevgi seli (5 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti meclis üyeleri ilgi görüyor (6 Mart 2014, s.4)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Atatürkçü DüĢünce Derneği, Balbay‟ı sevenleriyle buluĢturdu (3 Mart 2014, s.1-3)
Oran, “Osmaniye‟de değiĢim Ģart” (17 Mart 2014, s.1-3)
Cihangir, “Halk, Aktürk‟ü seviyor” (17 Mart 2014, s.1-3)
3.4.4.4. Bağlam Bilgisi
Seçim haberleri değerlendirildiğinde açıklamaların bağlı bulunduğu olayların açık ve
net Ģekilde haber olup olmadığı önem teĢkil etmektedir. Bağlam bilgisi ıĢığında okuyuculara
olayların neden yaĢandığına dair bilgiler verilir. Bu nedenle aĢağıda bağlam bilgisi açısından
örnek gösterilebilecek birkaç habere yer verilmiĢtir. Aydın Osmaniye gazetesinin 1 Mart
2014-29 Mart 2014 gazetelerinde yer alan haberlerde çeĢitli örnekler incelendiğinde,
AKP‟nin haberlerinin olayların neden ve hangi Ģartlarda yaĢandığına dair yeterli bilgi
verilmezken CHP‟nin haberleri bağlam açısından yeterli düzeyde açıklandığı görülmüĢtür.
Aslantaş, “Osmaniye Başbakan’ı bağrına basacak (3 Mart 2014, s.1-3) “Daima Hizmet
Daima Millet anlayıĢı ile hareket ettiklerini belirten AslantaĢ, „Türkiye 12 yıl içinde Ak Parti
Hükümetiyle çok önemli mesafeler kat etti ve hayal gibi görünen nice hedefe ulaĢtı…”
(Bağlam bilgisi bulunmamaktadır)
Ak Partili Kurtulmuş’a sevgi seli (13 Mart 2014, s.1-4) (Numan KurtulmuĢ‟un neden sevgi
seli ile karĢılandığının sebebi haber metninde yer almamıĢtır.)
Gürbüz: Her değişim, bir iradeyle başlar (29 Mart 2014, s.1-3) Gürbüz, “…Otuz mart
seçimlerinde vereceğiniz her bir oy; RüĢvetsiz-Zimmetsiz-Ġltimasız bir Belediye ile TemizYeĢil Modern ve KalkınmıĢ bir Osmaniye yürümüĢümüzün umudu ve habercisi olacaktır”
diye konuĢtu.”
Aktürk’ten Yılmazer’e “geçmiş olsun” ziyareti (15 Mart 2014, s.4) CHP Osmaniye Belediye
BaĢkan adayı Haydar, Aktürk, seçim çalıĢmaları esnasında saldırıya uğrayan ve yaralanan Ak
Parti Kadın Kolları BaĢkanı ve Belediye meclis üyesi adayı Zekiye Yılmazer‟e geçmiĢ olsun
ziyaretinde bulundu.
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Oran, “Osmaniye’de değişim şart” (17 Mart 2014, s.1-3) Osmaniye‟nin modern bir Ģehir
olma yolunda ilerleyemediğini gözlemlediğini kaydeden Oran, “Osmaniye ne büyüyor ne
küçülüyor. Hep aynı yerde sayıyor. Osmaniye bunu hak etmiyor. YapılaĢmada sorun var.
Tapu kadastro sorunu çözüldü mü? Ġmar sorunu çözüldü mü? Bakıyorum Ģehirde sorunlar
hala devam ediyor. ġehir plancılığı neredeyse yok. Etrafınızdaki illere bakıyoruz hepsi
büyüyor ama Osmaniye hep yerinde sayıyor.”
3.4.4.5. Sentaktik (Cümle Düzeni) Çözümleme
Aydın Osmaniye gazetesinde yer alan haberlerde genel itibariyle hem aktif hem de
pasif yapılı cümleler bir arada bulunmaktadır. Ancak 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri
arasında seçim kampanyası çerçevesinde Osmaniye‟yi ziyaret eden CHP ve AKP liderleri ile
kurmaylarının haberleri ve Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberleri aktif cümle
yapısı biçiminde verilmiĢtir. MHP‟nin belediye baĢkanı adayına dair herhangi negatif veya
pozitif haber bulunmaz iken CHP‟nin belediye baĢkanı adayının haberlerinde edilgen yapılar
ağırlıktadır.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Başbakan‟a sevgi seli (5 Mart 2014, s.1-3) Erdoğan, “…ġimdi soruyorum: yolsuzluklardın
olduğu bir iktidar bu borçları ödeyip, Merkez Bankasının döviz rezervini buraya getirebilir
mi?” diye konuĢtu.
Ak Parti‟de birlik beraberlik mesajı verildi (18 Mart 2014,s.1-2) Düziçi Belediye BaĢkanı
ÖkkeĢ Namlı, “Buradaki birlik ve beraberliniz, Ģu görüntü Düziçi‟nin Ģeklini değiĢtirdi…”
Belediye, iktidarın gücüyle buluşmalıdır (21 Mart 2014, s.1-3) Gürbüz, “…Osmaniye‟ye kısa
sürede gerçek bir değiĢim yaĢatacağız. Artık Ak Ġktidarın Osmaniye belediyesi ile
buluĢmasının zamanıdır.”
“Böyle gelmiş, böyle gitmesin” (27 mart 2014, s.1-3) Gürbüz, “Gün gelir geçer, böyle gelmiĢ
böyle gider, yensin içilsin güzellik olsun, nasıl olsa bir Ģeyler olur, ben kimseye karıĢmam
kimse de bize karıĢmasın anlayıĢının yerine biz diyoruz ki böyle gelmiĢ ama böyle gitmesin.
Bu Ģehir değiĢsin, dönüĢsün büyük yatırımlara kavuĢsun” diye konuĢtu.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Aktürk‟ten, hastalara moral ziyareti (5 Mart 2014, s.4) CHP Osmaniye Belediye BaĢkan
Adayı Haydar Aktürk Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek
acil Ģifalar diledi.
Projelerimi kentte köklü değişim içindir (28 Mart 2014, s.1-2) Aktürk, “Benim beĢ yıldır
harcadığım bütün çaba, hazırladığım projeler Osmaniye‟de köklü bir değiĢim olması içindir.
Görsel değil, temel problemler üzerinden öncelikle hareket geçmek istiyorum…”
3.4.4.6. Kelime Seçimi
Aydın Osmaniye gazetesinin kelime seçimlerine bakıldığında, MHP ile ilgili herhangi
bir haber bulunmadığı gözlemlenmektedir. Gazetede yer alan AKP ile ilgili haberlerde ise
negatif sıfatlar ve tanımlamalar kullanılmamıĢ aksine AKP Osmaniye belediye baĢkanı
adayını ve çalıĢmalarını destekleyen tanıtımını yapan haberlere yer verilmiĢtir. Yine CHP‟nin
haberleri değerlendirildiğinde ise Haydar Aktürk hakkında negatif çağrıĢımlı kelime
seçimlerinin yapılmamakla birlikte haber sunumlarındaki olumlu sıfatlar Aktürk‟ü destekler
niteliktedir.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
AslantaĢ, “Osmaniye BaĢbakan’ı bağrına basacak (3 Mart 2014, s.1-3)
BaĢbakan‟a sevgi seli (5 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti meclis üyeleri ilgi görüyor (6 Mart 2014, s.4)
Ak Partili KurtulmuĢ‟a sevgi seli (13 Mart 2014, s.1-4)
Ak Parti, katılımlarla güçleniyor (20 Mart 2014, s.2)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Atatürkçü DüĢünce Derneği, Balbay‟ı sevenleriyle buluĢturdu (3 Mart 2014, s.1-3)
Engelliler “Aktürk” dedi (12 Mart 2014, s.1-2)
Cihangir, “Halk, Aktürk’ü seviyor” (17 Mart 2014, s.1-3)
Esnaftan, Aktürk’e büyük destek (25 Mart 2014 s.1-4)
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3.4.4.7. Fotoğraflar
Fotoğraf kareleri büyüklük, sayı ve içerik olarak anlam ifade etmektedir. Takip
Gazetesi‟nde her partinin seçim çalıĢmaları ile ilgili kaç fotoğrafın yer aldığı ve sayıları
belirtilmiĢtir.
66 kare fotoğraf, 2 adet tam sayfa reklam ve 18 adet yarım sayfa reklam Aydın
Osmaniye gazetesinde AKP‟ye aittir. AKPyle ilgili fotoğraf karelerinin büyüklüğü 33-10 cm
eninde, 9-16 boyu civarında değiĢmektedir. Bir haberle ilgili haberin değerine göre iki yada
üç adet fotoğraf karesi yer almaktadır. Fotoğraf karelerinin büyüklüğünü haberin değeri
belirlemektedir. BaĢbakan Erdoğan‟ın Osmaniye mitingi, Numan KurtulmuĢ‟un ziyareti,
Gürbüz‟ün ulusal kanallardaki röportajı vb. nitelikteki haberlerin fotoğraf kareleri birinci
sayfadan büyük boyutlarda gazetede yer almaktadır.
33 kare fotoğraf ve 1 adet yarım sayfa reklam, Aydın Osmaniye gazetesinde CHP‟ye
aittir. CHP‟nin seçim çalıĢmaları ile ilgili fotoğraf karelerinin büyüklüğü 33-10 eninde, 15-10
boyu civarında değiĢmektedir. Haber değerine göre fotoğraf karelerinin sayısı, büyüklüğü ve
yer aldığı sayfa sayısı değiĢiklik göstermektedir. Aydın Osmaniye gazetesinde CHP‟nin
haberlerinin fotoğraf kareleri diğer gazetelere oranla sayısal olarak daha fazla iken manĢetten
verilen büyük boyutlarda (33 en / 15 boy) fotoğrafları da bulunmaktadır.
Aydın Osmaniye gazetesinin 1 mart 2014 ve 29 mart 2014 tarihleri arasındaki
baskıları siyasal iletiĢim çerçevesinden değerlendirildiğinde gazetede AKP ve AKP Osmaniye
belediye baĢkanı adayı Mehmet Gürbüz‟e ait 21 adet haber ve 86 kare fotoğraf; CHP ve
CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanına ait 14 baĢlık haber ve 34 kare fotoğraf bulunduğu
görülmektedir. AKP ile ilgili haberler manĢetten, büyük puntolarla ve yüz ölçümü olarak
yüksek oranlardadır. Yine AKP‟yle ilgili fotoğraf kareleri CHP‟ye kıyasla hem sayıca hem de
büyüklük olarak beĢ katıdır. Yalnız çalıĢmanın yapıldığı zaman diliminde Aydın Osmaniye
gazetesinde MHP ile ilgili haberlere ve fotoğraf karelerine hiçbir Ģeklide yer verilmemiĢtir.
Bu verilerden bile gazetenin siyasi görüĢünün ne olduğu ortaya çıkmaktadır.
Gazete haber giriĢi ve ana olay bakımından değerlendirildiğinde bazı haberlerde ters
piramit ve 5N1K uygun bilgiler varken bazılarında bulunmamaktadır. Aydın Osmaniye
gazetesinden BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Osmaniye Belediye baĢkanı adayı
Mehmet Gürbüz ve Numan KurtulmuĢ pozitif sıfatlar kullanarak metnin sesi haline
gelmiĢlerdir. Ayrıca Osmaniye CHP belediye baĢkan adayı Haydar Aktürk‟ün de sözlerine
birebir haberlerde yer verilmiĢtir. Bu veriler haberlerin sentaktik bilgisini de vermektedir.
AKP‟nin ve CHP‟nin haberlerinde hem dolaylı hem de doğrudan cümle yapıları
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kullanılmıĢtır. Van Dijk‟in söylem analizindeki sentaktik çözümlemenin burada geçerli
olmadığını göstermektedir.
Aydın Osmaniye gazetesinde yer alan haberler baĢlık sayısı, içeriği, kelime seçimi ve
fotoğraflar çerçevesinde değerlendirildiğinde gazetenin AKP‟yi ve Osmaniye belediye
baĢkanı adayını desteklediği ön plana çıkmaktadır. Ancak gazete 4 mart 2014‟te baĢbakanın
mitinginde “hırsız var” pankartını açan Ģahsa uygulanan olumsuzlukları haberlerinde yer
vermemiĢtir. Bu da Aydın Osmaniye gazetesinin birinci sayfada isminin yazdığı sol üst
köĢede bulunan “Gazeteciler gördüklerini samimiyetle yazmalıdır. Atatürk.” sözü ile
çeliĢmektedir.
3.4.5. ELDE DEMOKRASĠ GAZETESĠ
Osmaniye‟de “Günlük Siyasi ve Kültürel Gazete” sloganı ile basılan Elde Demokrasi
gazetesinin yayın türü yerel süreli yayındır.216 Elde Demokrasi Gazetesi‟nin imtiyaz sahibi
Çardak Basın Yayın Ltd. ġti. adına Aynur Boz, yazı iĢleri müdürü de Tahir Özer‟dir.217
Gazetenin günlük baskı sayısı 500 adettir, 8 sayfadan oluĢmaktadır ve fiyatı 20 kuruĢtur. Elde
Demokrasi gazetesi pazar günleri basılmamaktadır. 218

Elde Demokrasi gazetesinin 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasındaki
nüshalarının söylem analizi yapılacaktır. BaĢlıklar, haber giriĢleri, spotlar veya metnin ilk
paragrafı, ana olay, haber kaynakları, bağlam bilgisi, olayın taraflarının yorumları, fotoğraflar,
sentaktik çözümleme ve köĢe yazıları ele alınmaktadır.
Ancak çalıĢmanın sınırlılığı itibariyle Elde Demokrasi gazetesinde sadece MHP, AKP
ve CHP‟nin haberlerine değinilecektir.

216
217

Bknz. Ek 30.
Elde Demokrasi Günlük Siyasi ve Kültürel Gazete, 1 Mart 2014-29 Mart 2014.
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3.4.5.1. BaĢlık
Elde Demokrasi gazetesinde 37 adet baĢlık haber MHP‟ye, 17 adet baĢlık haber
AKP‟ye ve 10 adet baĢlık da CHP‟ye aittir. Gazetede MHP ile ilgili haberler Ülkü Ocakları,
Türk Ocakları, Osmaniye MHP belediye baĢkanı Kadir Kara, Osmaniye‟nin ilçelerinden aday
olan MHP‟li adayların ve Devlet Bahçeli‟nin Osmaniye ziyareti ile ilgilidir. MHP ile ilgili
haberlerde olumsuz nitelemeler yer almamaktadır. AKP ile ilgili haberleri seçim çalıĢmaları
kapsamında yapılan ziyaretler ve açıklamalar vurgulanmaktadır. BaĢbakan, yardımcıları ve
milletvekilleriyle ilgili haberlerde haber baĢlıkları tarafsız biçimde gazetede yer almaktadır.
Yine CHP ve CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adayı Aktürk‟e dair haberlerde seçim
çalıĢmaları kapsamında ziyaretleri belirtilmiĢtir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Ülkü Ocaklarından Hocalı Katliamını Anma (1 Mart 2014, s.4)
Türk Ocaklarından Basın Açıklaması (3 Mart 2014, s.4)
Kadir Kara Türk Ocaklarında (4 Mart 2014, s.1-5)
Kadir Kara, Ġstanbul‟da iki kanalda canlı yayına katılacak (6 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara‟‟dan Muhtarlar Derneğine Ziyaret (6 Mart 2014, s.1)
Kaya, “MHP Düziçi belediye baĢkanı adayı” biz baskı, Ģantaj ve ticari pazarlıklar ile yol
almıyoruz, dürüst ve Ģeffaf yönetim diyoruz” (7 Mart 2014, s.6).
Milletvekili Türkoğlu‟ndan “KurtuluĢ Günü” mesajı (7 Mart 2014, s.8)
BaĢkan Kara, Muhasebeciler Odası‟nda (8 Mart 2014, s.8)
Kadir Kara, ġoförler ve Otomobilciler odasını ziyaret etti (10 Mart 2014, s.1)
BaĢkan Kara, “Kadınlar Günü‟nü kutladı (10 Mart 2014, s.8)
BaĢkan Kara‟dan “Kadınlar Günü” ziyaretleri (11 Mart 2014, s.1-7)
BaĢkan Kara Ulusal kanallarda projelerini anlattı (11 Mart 2014, s.8)
Düziçi‟nde MHP‟li kadınlardan “AĢıklar ġöleni” (11 Mart 2014, s.8)
MHP Adayı Kadir Kara, Salı pazarı esnafını ziyaret etti (13 Mart 2014, s.1-7)
Türk Ocakları, CHP seçim bürosunu ziyaret etti (15 Mart 2014, s.5)
MHP Adayı Kara, Partililere projelerini anlattı (17 Mart 2014, s.1-5)
MHP Adayı ve Belediye BaĢkanı Kadir Kara, Projelerini tanıttı (18 Mart 2014, s.1-7)
BaĢkan Kara ve Kuyulu‟dan 7 Ocak‟a Ziyaret (19 Mart 2014, s.1)
Kara, “Osmaniye‟de büyük dönüĢüm baĢlatacağız” (19 Mart 2014, s.1-5)
Osmaniye Milletvekili Türkoğlu‟ndan, “TOKĠ” Önergesi 20 Mart 2014, s.1)
BaĢkan Kara‟dan OGC‟ye ziyaret (20 Mart 2014, s.7)
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Kara, “Kanuni süresi içinde ödenmeyen hiçbir borcumuz yoktur (20 Mart 2014, s.8)
MHP iĢi sıkı tutuyor (21 Mart 21014, s.1-7)
Kadir Kara hal esnafı ile bir araya geldi (21 Mart 2014, s.3)
Kadir Kara, mahalle mitinglerine baĢladı (22 Mart, 2014, s.5)
MHP Genel BaĢkanı Osmaniye‟de (24 Mart, 2014, s.3)
MHP Kadirli‟de açık hava toplantısında (24 Mart, 2014, s.3)
Devlet Bahçeli bugün ilimizde (25 Mart, 2014, s.1)
Vatan, “Kara Kadir” e sahip çıkacak (25 Mart, 2014, s.3)
Kadir Kara, engelli dernek ve üyeleri ile bir araya geldi (25 Mart, 2014, s.5)
Osmaniye ÇoĢtu (26 Mart, 2014, s.1)
“11‟ler 111 Olmasın! (26 Mart, 2014, s.1-3)
Kara, “Osmaniye‟nin sürdürülebilir noktada istikrara ihtiyacı var” (26 Mart, 2014, s.7)
MHP Genel BaĢkanı Bahçeli, Ceyhan‟da iktidara yüklendi (27 Mart, 2014, s.8)
MHP Adayı Kadir Kara‟dan teĢekkür mesajı (28 Mart, 2014, s.3)
Kadir Kara‟dan seçmenlere iki ayrı mektup (28 Mart, 2014, s.7)
Kadir Kara, “Bir 5 yıl daha onay istiyorum” (29 Mart, 2014, s.8)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Bakan Kılıç Osmaniye‟deydi (1 Mart 2014, s.1-5)
BaĢbakan Erdoğan ilimize geliyor (1 Mart 2014, s.1-7)
BaĢbakan bugün Osmaniye‟de (3 Mart 2014, s.1)
BaĢbakan: Osmaniye‟de CHP, MHP ve Cemaati anlattı (4 Mart 2014, s.1-7)
BaĢbakan ve eĢi Valilik bahçesine fidan dikti (5 Mart 2014, s.1-7)
ArslantaĢ “AKP il baĢkanı” mitingi değerlendirdi (7 Mart 2014, s.1-5)
Ak Parti‟den “Yeni Osmaniye Proje Tanıtım Toplantısı” (10 Mart 2014, s. 1-7)
KurtulmuĢ: “30 Mart, Yerel Seçimler Ötesine Geçti” (12 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mehmet Durdu Kastal Kadirli‟de esnaf ziyaretinde bulunarak
vatandaĢlarla sohbet etti (12 Mart 2014, s.4)
Ak Parti‟ye saldırı (13 Mart 2014, s.1-6)
Gürbüz, Osmaniye için 80 proje açıkladı (13 Mart 2014, s.1-3)
Gürbüz, 6 Radyonun ortak yayın konuğu olacak (17 Mart 2014, s.5)
Kadirli Milletvekili Kastal, Kadirli ve Sumbas‟ta (17 Mart 2014, s.7)
Ak Parti Adayı Gürbüz‟den “ġehitler Günü” mesajı (18 Mart 2014, s.4)
AslantaĢ müjdeyi verdi (21 Mart 2014, s.1-4)
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Gürbüz Ġddialı konuĢtu: “Osmaniye 4 Nisanda hazır olsun” (21 Mart 2014, s.3)
Gürbüz, “30 Mart‟ta millet konuĢacak” (29 Mart, 2014, s.8)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP Milletvekili Balbay “Bizler salonlara sığmayacak kadar büyüdük” (3 Mart 2014, s.1-5)
Aktürk‟ten Hastalara Moral Ziyareti (5 Mart 2014, s.1)
Kaypak “Gördüm ki Sarıgül Geliyor” 8 Mart 2014, s.1)
CHP Meclis Üyesi Adaylarından Osmaniye Gazeteciler Cemiyetine ziyaret (11 Mart 2014,
s.1-7)
CHP Adayı Aktürk, “Ġnsanlar değil, Ģehir engelli” (12 Mart 2014, s.1-7)
CHP Adayı Aktürk fıstıkçı kadınları ziyaret etti (13 Mart 2014, s.1-5)
Aktürk‟ten anlamlı ziyaret (14 Mart 2014, s.8)
Aktürk, esnaf odaları birliğini ziyaret etti (20 Mart 2014, s.1-3)
Aktürk, ORT‟da canlı programa katıldı (21 Mart 2014, s.1-3)
Osmaniye‟ye olan vefa borcumu ödemek adına belediye baĢkanlığına talibim (29 Mart, 2014,
s.8)
3.4.5.2. Haber GiriĢleri ve Ana Olay
ÇalıĢma çerçevesinde incelenen Elde Demokrasi gazetesinde ayrı ayrı partilerle ilgili
olarak araĢtırılan seçim haberlerinin ana olaylarını anlatan haber giriĢleri örnek olarak
verilmiĢtir. Elde Demokrasi gazetesindeki haber giriĢleri ve ana olaylar incelendiğinde MHP
ve CHP ile ilgili haberlerin ilk paragraflarında 5 N 1 K kuralına göre yazıldığı
gözlemlenmektedir. Ancak AKP ile ilgili bazı haberlerin ilk paragrafları haberin özeti
niteliğini taĢımamaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kadir Kara Türk Ocaklarında (4 Mart 2014, s.1-5)
Milliyetçi Hareket partisi (MHP) Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Kadir Kara, 30 Mart‟ta
yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleri öncesinde toplantı ve gezilerle toplumun tüm
kesimleri ile bir araya geliyor. Geçtiğimiz Pazar günü Türk Ocaklarının geleneksel hale gelin
kahvaltılı sohbet toplantısına katılan Kadir Kara burada 2009 yılından bu yana yaptıklarını
kısa bir anlatım ile değerlendirirken, bundan sonraki süreçte yapacakları ile ilgili genel bir
değerlendirme yaptı.
Başkan Kara Ulusal kanallarda projelerini anlattı (11 Mart 2014, s.8)
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Osmaniye Belediye BaĢkanı Kadir Kara, Samanyolu Haber ve Bengü TV‟de 5 yıllık görev
süresi içinde yaptıklarını ve bundan sonra yapmayı planladığı projeleri anlattı. Geçtiğimiz
günlerde Ġstanbul‟da Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için gittiği Ġstanbul‟da iki ulusal
kanala canlı yayın konuğu olan Kadir Kara, belediye hizmetleri ile birlikte Osmaniye‟nin de
tanıtımını yaptı.
MHP Adayı Kara, Partililere projelerini anlattı (17 Mart 2014, s.1-5)
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaniye Belediye BaĢkanı Adayı ve Osmaniye Belediye
BaĢkanı Kadir Kara, 30 Mart seçimleri öncesinde projelerini teĢkilat ile paylaĢtı. Ahmet ġekip
Ersoy Kültür Merkezi‟nde düzenlenen Bölgesel YaĢam Merkezi Olma Yolunda Mutlu ġehir
Osmaniye Proje Sunum toplantısında çok sayıda partili katıldı. Toplantıda MHP adayı Kadir
Kara hem yaptıklarını anlattı, hem de bundan sonraki dönemde yapacaklarını anlattı.
Kara, “Osmaniye’de büyük dönüşüm başlatacağız” (19 Mart 2014, s.1-5)
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaniye Belediye BaĢkan adayı Kadir Kara, Ticaret ve
Sanayi Odası Konferans salonunda düzenlenen bir toplantıda müteahhit, mühendis ve teknik
elemanlarla bir araya geldi. BaĢkan Kadir Kara, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra Allah‟ın
takdiri, Osmaye‟nin teveccühü ile yeniden belediye baĢkanı seçildiği takdirde planlama ve
özel imar uygulamaları ile Osmaniye‟de büyük dönüĢüm baĢlatacaklarını söyledi.
MHP işi sıkı tutuyor (21 Mart 21014, s.1-7)
MHP Merkez Ġlçe teĢkilatı yerel seçim çalıĢmalarının yoğunluğunu her geçen artıyor. Konu
ile yazılı açıklamada bulunan MHP Osmaniye Merkez Ġlçe BaĢkanı Ali Fuat KardeĢ,
amaçlarının kendilerine verilen tek bir oyu zayi etmeden en yüksek baĢarıyı elde etmek
olduğunu söyledi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Başbakan bugün Osmaniye’de (3 Mart 2014, s.1)
Ak Parti Genel BaĢkanı ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilimize gelerek Devlet
Bahçeli Meydanı‟nda halka hitaben bir konuĢma yapacak. Ak Parti Osmaniye Ġl
baĢkanlığından yapılan açıklamaya göre, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan buğün saat:
16.00‟da Devlet Bahçeli Meydanın‟da partisi tarafından düzenlenecek olan mitinge katılarak,
Ak parti adaylarına halktan destek isteyecek.
Başbakan: Osmaniye’de CHP, MHP ve Cemaati anlattı (4 Mart 2014, s.1-7)
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye Mitinginde muhalefet partileri ile Cemaat‟e
tepkili konuĢmalar yaptı. BaĢbakan gelmeden önce miting alanında belde ve ilçe belediye
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baĢkanlarının tanıtımı yapıldı. Ardından Ak Parti il baĢkanı AslantaĢ bir konuĢma yaparak
mitinge katılanları selamlayıp, ülke gündemine kısaca değindi. (5N1K‟ ya uygun değil)
Kurtulmuş: “30 Mart, Yerel Seçimler Ötesine Geçti” (12 Mart 2014, s.1-3)
Ak Parti Genel BaĢkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KurtulmuĢ, “30 Mart‟ta Türkiye, bu
ülkeye karĢı bu hükümete karĢı tuzak kuranların tuzaklarına eyvallah mı diyecek, yoksa tuzak
kuranlarla birlikte tuzaklarını da kaldırıp tarihin çöplüğüne mi atacaktır, bunun seçimi
olacaktır” dedi.
Ak Parti’ye saldırı (13 Mart 2014, s.1-6)
Osmaniye‟de Ak Parti seçim Otobüsüne yapılan taĢlı saldırıda Ġl BaĢkanı Emir Hasan
ArslantaĢ‟ın eĢi Serpil ArslantaĢ ile Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Kadın Kolları BaĢkanı
Zekiye Yılmazer yaralandı. .
Gürbüz İddialı konuştu: “Osmaniye 4 Nisanda hazır olsun” (21 Mart 2014, s.3)
Ak Parti Osmaniye Belediye BaĢkan adayı Gürbüz, mahalle ve esnaf gezilerinin yanında yerel
radyo ve TV‟de projeler hakkında bilgiler veriyor. Geçtiğimiz akĢam ORT ekranlarında canlı
olarak yayınlanan seçim 2014 programına konuk olan Ak Parti Belediye BaĢkan Adayı
Mehmet Gürbüz önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP Milletvekili Balbay “Bizler salonlara sığmayacak kadar büyüdük” (3 Mart 2014, s.15)
CHP Ġzmir Milletvekili, Gazeteci Mustafa Balbay, Atatürkçü DüĢünce Derneği Osmaniye
ġubesi‟nin düzenlediği “GeçmiĢten geleceğe Türkiye” konulu konferans verdi. Ahmet ġekip
Ersoy Kültür Merkezi‟ndeki konferansta konuĢan Balbay, söylerine özgürce konuĢabilmenin
mutluluğunu yaĢadığını söyledi. Kendini dinlemeye gelen Osmaniyelilere; “Bizler salonlara
sığmayacak kadar büyüdük ama onlar ayakkabı kutusuna sığacak kadar küçüldüler”…….dedi.
CHP Adayı Aktürk, “İnsanlar değil, şehir engelli” (12 Mart 2014, s.1-7)
Osmaniye Engelliler platformuna bağlı dernekler, Engelliler platform BaĢkanı ve Cumhuriyet
Halk Partisi Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk‟e öğretmen evinde
destek gecesi düzenlediler.
CHP Meclis Üyesi Adaylarından Osmaniye Gazeteciler Cemiyetine ziyaret (11 Mart 2014,
s.1-7)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Ġl Genel Meclis Üyesi Adayları: Av. Rıza Tereke,
Arzu Keskiner, Ġsmail Yakar ve Eren ÖkkeĢ Uzar Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC)‟yi
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ziyaret etti. OGC BaĢkanı Gökhan Erkmen ve dernek yöneticileri tarafından karĢılayan CHP
Ġl Genel Meclis Üyesi adayları projeleri ile ilgili bilgiler verdi.
3.4.5.3. Olay Taraflarının Değerlendirilmesi
Söylemin bir eylem olarak ortaya çıkıĢının bir diğer özelliği, gerçekleĢtirilen iĢlerdeki
durumuyla ilgilidir. Söylem insan aktörlerinin beyanları ve yeniden betimlemeleri ile süreç
içindeki unsurları birbirine bağlar. 219
Elde Demokrasi Gazetesi‟nde söylemlerin aktarılma Ģekli, parti liderleri arasındaki
konuĢmaların yansıtılması, kullanılan alıntılar ve ifadelere dikkat edilmiĢtir. Elde Demokrasi
Gazetesinde ziyaret haberlerinin yanı sıra Osmaniye‟deki iktidar belediye baĢkanının
tanıtımını yapan beyanlara yer verilirken muhalefet durumundaki AKP ve CHP‟ye karĢı
karalama tarzında yazılar yer almamaktadır. Gazetede metnin sesi olarak kullanılan
örneklerden bazıları Ģunlardır:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kaya, “MHP Düziçi belediye baĢkanı adayı” biz baskı, Ģantaj ve ticari pazarlıklar ile yol
almıyoruz, dürüst ve Ģeffaf yönetim diyoruz” (7 Mart 2014, s.6).
Kara, “Kanuni süresi içinde ödenmeyen hiçbir borcumuz yoktur (20 Mart 2014, s.8)
Kara, “Osmaniye‟nin sürdürülebilir noktada istikrara ihtiyacı var” (26 Mart, 2014, s.7)
Kadir Kara, “BeĢ yıl içinde hiçbir muhtarımdan incinmedim” (6 Mart 2014, s.4)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakan: Osmaniye‟de CHP, MHP ve Cemaati anlattı (4 Mart 2014, s.1-7)
Gürbüz Ġddialı konuĢtu: “Osmaniye 4 Nisanda hazır olsun” (21 Mart 2014, s.3)
Gürbüz, “30 Mart‟ta millet konuĢacak” (29 Mart, 2014, s.8)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP Milletvekili Balbay “Bizler salonlara sığmayacak kadar büyüdük” (3 Mart 2014, s.1-5)
CHP Adayı Aktürk, “Ġnsanlar değil, ġehir engelli” (12 Mart 2014, s.1)
Osmaniye‟ye olan vefa borcumu ödemek adına belediye baĢkanlığına talibim (29 Mart, 2014,
s.8)

219

Edibe Sözen, age., s.38.
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3.4.5.4. Bağlam Bilgisi
Seçim haberleri değerlendirildiğinde açıklamaların bağlı olduğu olayların açık ve net
Ģekilde haber olup olmadığı önem teĢkil etmektedir. Bu nedenle aĢağıda bağlam bilgisi
açısından örnek gösterilebilecek birkaç habere yer verilmiĢtir. Elde Demokrasi Gazetesi‟nde
Osmaniye‟deki MHP, AKP ve CHP belediye baĢkanı adaylarının ziyaret haberleri dıĢındaki
haberler değerlendirildiğinde çok yeterli ve ayrıntılı olmamakla birlikte bağlam iliĢkisi
görülmüĢtür. Bazı haberlerin ise baĢlıkları ve içeriklerinin (Osmaniye Coştu. 26 Mart, 2014,
s.1) birbiriyle örtüĢmediği gözlemlenmektedir.
Osmaniye Coştu (26 Mart, 2014, s.1)
Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaĢkanı Osmaniye‟nin evladı Devlet Bahçeli‟nin açık hava
toplantısı sonrasında Osmaniyeliler coĢtu. MHP‟liler saatler süren uzun konvoylarla “Devletin
baĢına Devlet gelecek” sloganlarıyla adeta coĢtu. Palalı Süleyman Caddesi Akbank
kavĢağında Konvoy içinden daha önce iki kez geçip üçüncü kez geçmek isteyen Ak Parti
seçim otobüsünün MHP‟li motorlu gençler tarafından kesildi. Seçim otobüsünü sesin
yoğunluğunu arttırması ile gerginlik arttı. MHP‟li gençler otobüse yöneldiği sırada önce
araçlardan inen sağduyulu ülkücüler sonrasında otobüste bulunan sağduyulu Ak Partililer ve
daha sonra olay yerine gelen güvenlik güçleri olaya müdahale ederek herhangi bir olay
çıkmasını engellediler.
“11’ler 111 Olmasın! (26 Mart, 2014, s.1-3)
MHP Genel BaĢkanı Dr. Devlet Bahçeli dün, Saat: 20.30‟da MHP seçim bürosu önünde
hemĢerilerine seslendi. Bahçeli, “Seçimler ülkemiz açısından önemli bir dönemde yapılacak.
Sosyal ve ekonomik sorunların yoğunlaĢtığı bir dönemde iç ve dıĢ tehlikelerin arttığı
dönemde seçime giriyoruz. Bu seçimlerde millet iradesi eğer bir doğru üzerine yürüdüğü
zaman Türkiye‟nin geleceği yeniden belirlenecek ve siyaseten yeni bir Ģekillenme olacaktır.
Bu sebepten dolayı seçimlere önem vermeliyiz. Kimimiz var ise bunları sandığa götürmeliyiz.

…..Sandık sayımı sırasında herhangi bir kiĢi tarafından her hangi bir okulda 11 oy almıĢ ise
baĢına bir oy konulduğunda 111 oy oluyor ve güzel bir fark çıkıyor. Milletin iradesi dıĢında
birinin iĢine yarıyor. Çünkü bir oy ile vatandaĢımız belediye baĢkanı oluyorsa 1 oy ile de
belediye baĢkanlığını kaçırıyor…
Başbakan: Osmaniye’de CHP, MHP ve Cemaati anlattı (4 Mart 2014, s.1-7)
BaĢbakan Erdoğan; “CHP Genel Müdürü ile MHP Genel BaĢkanı ruh ikizleridir. Yanlarına
bir Pensilvanyalı‟da aldılar. Biz cami imamlarını bilirdik, öğreniyoruz ki kendilerinin de
imamları varmıĢ. Ġl ve ilçe imamları yarın kapınızı çalabilirler, Cennet ve Cehennem ‟den söz
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edebilirler. 28 ġubat‟ta Ġmam Hatipler kapatılırken, sizin imamınız, baĢınızı açıp
Üniversitelere girin diyordu. ġimdi de utanmadan, sıkılmadan kapınıza geliyorlar. Hz. Cebrail
parti kursa oy vermem diyen zat, Ģimdi CHP‟ye MHP‟ye oy verin diyor. MHP genel baĢkanı
okyanus ötesine verip veriĢtiriyordu Ģimdi ise araları kıyak.
CHP Milletvekili Balbay “Bizler salonlara sığmayacak kadar büyüdük” (3 Mart 2014,
s.1-5)
Balbay, ”Bizler salonlara sığmayacak kadar büyüdük, ama onlar ayakkabı kutusuna sığacak
kadar küçüldüler. Sizlerin vicdanında kabul, görmeyen davalar nedeniyle Ģu anda hapiste
bulunan yurtseverler özgür kaldığı gün ancak kendimi özgür hissedeceğim”. …17 Aralık
operasyonu ile ilgili konuĢan Balbay; “17 Aralık operasyonu sonrası hükümet tarafından
yapılan açıklamalar ile son günlerde ortaya çıkan ses kayıtları ile ilgili sözlere bakalım. ĠĢte
tartıĢmalardan biri “Paralel devlet.” GeçmiĢte Türkiye‟de bu paralel devlet tartıĢmalarının iki
türlüsü vardı “Derin devlet, sır devlet” diye. …Osmanlı‟da Lale devri vardı bunlarda da sülale
devri var. Artık bu sülale devrine son verme zamanı geldi.”
3.4.5.5. Sentaktik (Cümle Düzeni) Çözümleme
Sözcüklerin vurgusu ve anlam sentaks içinde oluĢur.

220

Haber metinlerinde yer alan

cümle ve cümleciklerin aktif veya pasif oluĢu sentaktik çözümlemenin bir parçasıdır.

221

Elde

Demokrasi Gazetesi‟nde haber örneklerinde “aktif” cümleler yer almakla beraber “pasif”
cümleler de bulunmaktadır. Belediye baĢkanı adaylarının konuĢmaları arasında Kadir
Kara‟nın haberleri diğer adaylara nazaran aktörün konumunu belirleme açısından ön plana
çıkmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kadir Kara, tüm bayanların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak bu tip projelerle aile
ekonomilerine destek olmaya çalıĢtıklarını söyledi. (11 Mart 2014, s.7)
Kadir Kara, “Osmaniye bölgesel yaĢam merkezi olacak”. “Kıymetli parti büyüklerim ve aziz
dava arkadaĢlarım yeni bir beĢ yıl için; artan heyecan, inanç ve imanla hizmet etmeye talibim.
2009‟da kent için hayallerimiz var diyerek yola çıktık…”dedi.

220

Özlem Doruk, age. S.123.
M. Ayşe İnal, 1996, age., s.118.

221
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Ak Parti Ġl BaĢkanı Emir Hasan AslantaĢ, mitingin büyük bir baĢarı ile gerçekleĢtiğini, halkın
gösterdiği büyük ilginin kendilerini sevindirmekle birlikte sorumluluklarını arttırdığını
belirtti. (7 Mart 2014, s. 5)
Ak Parti Osmaniye BaĢkan Adayı Av. Mehmet Gürbüz, 30 Mart seçimlerinin demokrasi ve
milli iradenin güçlenmesi, Yeni Türkiye hayalinin yakınlaĢması 2023 hedeflerine iliĢkin
umutların çoğalması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Ak Aday Gürbüz,
“Osmaniye‟yi marka Ģehir haline getirmek için yılmadan, yorulmadan, gece gündüz
çalıĢacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP Adayı Aktürk, Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil
Ģifalar diledi. (5 Mart 2014 s.1)
Osmaniye Engelliler Platformuna bağlı dernekler, Engelliler Platform baĢkanı ve Cumhuriyet
Halk Partisi Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk‟e öğretmen evinde
destek gecesi düzenlediler. (12 Mart 2014, s.7)
3.4.5.6. Kelime Seçimi
Sözcük seçimleri sosyal aktörler hakkında toplumdaki yaygın inanç ve ideolojileri
ortaya koymak açısından çözümlemenin en önemli bölümlerinden birisidir. Seçilen sözcükler
habercinin sahip olduğu dünya görüĢünü yansıtması açısından oldukça önemlidir. Sözcük
seçimi haber söyleminin mikro yapıları içinde anlamın oluĢmasıyla doğrudan iliĢkilidir ve
okuyucunun olaylar hakkında genel bir çerçeve kurmasını sağlar. 222
Elde Demokrasi Gazetesi‟nin kelime seçimleri AKP, MHP ve CHP açısından
incelendiğinde partilerin belediye baĢkanı adaylarının söylemeleri karĢı partileri ve adayları
karalayacak biçimde olmadığı gözlemlenmektedir. Adaylar seçim kampanyaları çerçevesinde
kendi tanıtımlarını ve vaatlerini dile getirmektedirler. Ancak MHP, AKP ve CHP‟nin liderleri
ve kurmayları Osmaniye‟ye yaptıkları ziyaretlerde ve mitinglerde birbirlerinin icraatlarını
eleĢtirmekte ve negatif beyanlarda bulunmaktadırlar.

222

Ömer Özer, “ İdeolojik Atmosferin Kapsama Alanı: Bozüyük Olaylarının Ortadoğu ve Ülkede Özgür Gündem
Gazetelerinde Sunumu Örneğinde Haber Söyleminde Yapılan İdeolojik Üretime İlişkin Yeni Bir Çözümleme”,
Türkiye’de Sivil İtiaatsizlik Toplumsal Hareketler ve Basın (Der:E.Dağtaş), 2008’den akt. Özlem Doruk, age. 125.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kaya, “MHP Düziçi belediye baĢkanı adayı” biz baskı, Ģantaj ve ticari pazarlıklar ile yol
almıyoruz, dürüst ve Ģeffaf yönetim diyoruz” (7 Mart 2014, s.6).
Kara, “Osmaniye‟de büyük dönüĢüm baĢlatacağız” (19 Mart 2014, s.1-5)
“11‟ler 111 Olmasın ! (26 Mart, 2014, s.1-3)
MHP Genel BaĢkanı Bahçeli, “Türkiye‟de milli iradeyi CHP’nin kafesi ile AKP’nin
kafesine hapsedemezsiniz… Adalet ve Kalkınma partisi bizlerin bulgur kaynatırken kazanın
dibi nasıl kapkaraysa Ģimdi öyle olmuĢtur.” (27 Mart, 2014, s.8)
Kara, “Genç arkadaĢım, hangi siyasal düĢünceden yana olursan ol, hangi partiye sempati ile
bakarsan bak, oyunu kent için kendinin iyiliğin ve geleceğin için kullan… Osmaniye Kadir
Bilir” (28 Mart, 2014, s.7)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
AslantaĢ: “Yeni Osmaniye‟nin temelleri güçlü bir Ģekilde atılacak ve Osmaniye Ak
Belediyeciliğe kavuĢacak.” (10 Mart 2014, s. 7)
KurtulmuĢ: “Türkiye, bu ülkeye karĢı bu hükümete karĢı tuzak kuranların tuzaklarına
eyvallah mı diyecek yoksa tuzaklarını da kaldırıp tarihin çöplüğüne mi atacaktır.” (12 Mart
2014, s. 3)
Erdoğan: “MHP genel baĢkanı 3,5 yıl hükümette kaldın, Osmaniye’ye ne gibi yatırım
yaptın? Milliyetçilik milleti sevmekle olur. Biz eser, MHP laf milliyetçiliği yaptı.” (7 Mart
2014, s.7)
Gürbüz Ġddialı konuĢtu: “Osmaniye 4 Nisanda hazır olsun… belediye baĢkanı olarak tüm
belediyede

bahar

temizliği

kampanyası

ile

çalıĢmaya

baĢlayacaklarını

söyledi.

Osmaniye‟nin kronikleĢen meselelerini çözerek otuz kırk yıl sonrasına yatırımların
yapılabilmesi için radikal projelere, bunları uygulayabilecek dirayetli bir baĢkana ve merkez
hükümetin desteğine ihtiyaç vardır.” (21 Mart 2014, s.3)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP Milletvekili Balbay “Bizler salonlara sığmayacak kadar büyüdük ama onlar ayakkabı
kutusuna sığacak kadar küçüldüler.” (3 Mart 2014, s.1-5)
CHP Adayı Aktürk, “Ġnsanlar değil, Ģehir engelli” (12 Mart 2014, s.1-7)
Aktürk: “Osmaniye’nin köy görünümünden çıkmasını dilediğinizi, Ģeffaf bir belediyeciliği
istediğinizi, adaletli hizmet dağılımını ve yaĢanabilir sosyal ortamların oluĢturulmasını
istediğiniz biliyorum.” (29 Mart 2014 s.8).
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3.4.5.7. Fotoğraflar
Büyüklük, sayı ve içerik olarak anlam ifade eden fotoğraf kareleri Elde Demokrasi
Gazetesi‟nde her partinin seçim çalıĢmaları ile ilgili kaç fotoğrafın yer aldığı ve sayıları
belirtilmiĢtir.
49 kare fotoğraf ve 22 adet yarım sayfa ve 3 adet tam sayfa reklam MHP‟nin seçim
haberleri ile ilgilidir. Osmaniye MHP belediye baĢkanı adayı Kadir Kara‟nın ağırlıklı olarak,
seçim kampanyası çerçevesinde yapılan ziyaretlere yer verilmiĢtir. Aynı zamanda MHP lideri
Devlet Bahçeli ve Osmaniye milletvekillerinin fotoğrafları da gazetede manĢetten yer almıĢtır.
Elde Demokrasi Gazetesinde MHP‟nin ve belediye baĢkanı adayının yarım sayfa yirmi iki
adet reklamı bulunmaktadır.
23 kare fotoğraf ve 9 adet yarım sayfa reklam ile 1 adet tam sayfa reklam AKP‟nin
seçim haberleri ile ilgilidir. Elde Demokrasi Gazetesi‟nde BaĢbakan Erdoğan ve
kurmaylarının haberleri manĢetten büyük karelerle yer verilirken AKP Osmaniye Belediye
BaĢkanı Adayı Av. Mehmet Gürbüz‟ün fotoğraf karelerine daha küçük oranlarda gazete yer
almıĢtır.
15 kare fotoğraf ve 5 adet yarım sayfa reklam ile CHP‟nin seçim haberlerine yer
verilmiĢtir. Gazetede yine CHP‟li milletvekillerinin Osmaniye ziyaretleri sırasındaki fotoğraf
karelerinin oranları daha büyüktür. Osmaniye CHP belediye baĢkanı adayı Haydar Aktürk‟ün
seçim kampanyası sırasında yapmıĢ olduğu ziyaretler sırasında çekilen fotoğrafları gazetenin
ilk ve arka sayfalarında yer almaktadır.
Elde Demokrasi Gazetesi‟nin 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasındaki sayıları
fotoğraflar açısından MHP, AKP ve CHP cephesinden değerlendirildiğinde gazetede
MHP‟nin çok daha fazla fotoğrafının ve reklamının olduğu görülmektedir. AKP‟nin fotoğraf
kareleri MHP‟nin yarısı oranındayken CHP‟nin fotoğrafları ise MHP‟nin neredeyse üç de biri
oranındadır. Gazetelerde reklamlar yer ve zaman satın alınarak yayımlansa da MHP‟nin
fotoğraf karelerinin oranının çok olması gazetenin ideolojik olarak MHP‟ye yakın olduğunu
göstermektedir.
3.4.5.8. KöĢe Yazıları
Elde Demokrasi Gazetesi‟nde 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında siyasi
içerikli Mehmet Çardak‟a ait 25 adet köĢe yazısı bulunmaktadır. KöĢe yazılarının baĢlıkları
Ģöyledir:
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Mit Yasası -2 (1 Mart 2014)
Türk‟menem (3 Mart 2014)
Türk‟menem..2 (4 Mart 2014)
At Kaçmazsa Süllü Ne Yapsın? (5 Mart 2014)
Süllü Emminin Sıkıntısı (6 Mart 2014)
Mehmet Gürbüz Neden YanlıĢ (7 Mart 2014)
Mehmet Gürbüz Nedir Ne Değildir (8 Mart 2014)
Mehmet Gürbüzle AKP ne yapabilir! (10 Mart 2014)
AKP Nerde Hata Yaptı (11 Mart 2014)
AKP Nerde Hata Yaptı (12 Mart 2014)
CHP ve Haydar Aktürk (13 Mart 2014)
CHP ve Haydar Aktürk 2(14 Mart 2014)
CHP ve Haydar Aktürk 3 (15 Mart 2014)
CHP ve Haydar Aktürk 4 (17 Mart 2014)
Oyuna gelme (18 Mart 2014)
Zorlu ve Davutoğlu 1 (19 Mart 2014)
Zorlu ve Davutoğlu 2 (20 Mart 2014)
Güzel ile sohbet etmek ne güzel (21 Mart 2014)
Güzel ile sohbet etmek ne güzel 2 (22 Mart 2014)
CHP Bir türlü akıllanmıyor (24 Mart 2014)
Suriye Türkmenleri ! (25 Mart 2014)
Bakara makara (26 Mart 2014)
Bakara makara 2 (27 Mart 2014)
Bakara makara 3 (28 Mart 2014)
Türkmen! Kılıçtaroğlu! Erdoğan! (29 Mart 2014)
Elde Demokrasi gazetesinin köĢe yazılarında siyasete dair değerlendirilen konular ve
örnekler Ģunlardır:
Mit Yasası -2 (1 Mart 2014) “Mit müsteĢarını tutuklamak için operasyon yapılmaya
kalkıĢılacak adeta MĠT mensubu günlerce dıĢarı çıkamayacak ben de alkıĢlayacağım?
TÜRKMENLER e MĠT nezaretinde yardım götüren TIR‟lar defalarca yoldan çevrilip
aranmak istenecek ben de alkıĢlayacağım? Gene TÜRKMENLER e yardım götüren
konvoydaki MĠT mensupları yüzlerce polis ve jandarmayla çevrilip direnenler yerlerde

107

sürüklenecek, kimliklerine ibraz etmelerine rağmen üzerlerine silahlar çevrilip TIR‟lar
aranacak…”
Türk’menem..2 (4 Mart 2014) “BaĢbakanımız Sayın ERDOĞAN MĠT VE
AWACSLAR konusunda tedbirlerden dolayı da kutluyorum. ĠnĢallah bundan sonra
TÜRMENLER yaptığı yardımları, önemine binaen layık oldukları seviyeye çıkarır da hepimiz
rahatlarız…”
Mehmet Gürbüz Neden Yanlış (7 Mart 2014) “Sayın GÜRBÜZ belirlenirken
kullanılan yolun üzüntü, haksızlık ve yanlıĢlarla sebep olabileceğini anlatmaya çalıĢmıĢtık.
AraĢtırmalarımız endiĢelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi…”
AKP Nerde Hata Yaptı (11 Mart 2014) “AKP de Yöneticilerin çoğu hazıra konmaya
alıĢmıĢtır. Zaten on üç adayın çıkması da bunun en açık ispatıdır. AKP‟lilerin çoğu için yerel
olsun genel olsun çantada kekliktir. Fazladan çalıĢma gerektirmez… Bugün Ak Partiyi Ak
Parti

yapan

SAYIN

RECEP

TAYYĠP

ERDOĞAN

ve

YAKIN

ÇALIġMA

ARKADAġLARIDIR. Sayın ERDOĞANIN HALK nezdinde itibarı ve bu itibarın getirdiği
rüzgar çok güçlüdür. Özellikle nüfusun en yoğun olduğu ve en sesiz kesim FAKĠR-FUKARA
arasında. Bu kesim öyle bir kesim ki ne yaparsanız yapın ses çıkarmazlar… Bu kesimin
gözünde ERDOĞAN YÜZCE ALLAHIN BĠR LUTFUDUR. ĠĢte bu ERDOĞAN SEVGĠSĠ
sandığa gidildiğinde % 50‟nin üzerinde oya dönüĢmektedir…”
CHP ve Haydar Aktürk 2(14 Mart 2014) “Bu seçimde CHP aday açısından en Ģanslı
parti. Sayın Haydar Aktürk çalıĢması ve kiĢiliğiyle halk nezdinde diğerlerinden çok öndedir.
Haydar beyin halk nezdindeki itibarı da CHP için çok büyük bir avantajdır. Kısacası CHP bu
seçimlerde en fazla oyu SAYIN HAYDAR AKTÜRK ĠLE ALIR.”
CHP ve Haydar Aktürk 4 (17 Mart 2014) “Siyasi partiler arasında en fazla eğitimli
kitle CHP‟dir. Eğitimli kitleye hitap etmek de çok kolaydır. Atatürk sonrası CHP‟deki
değiĢim maalesef kuruluĢ ilkelerinden uzaklaĢarak CHP‟ yi yönetenlerle tabanı arasındaki
yakınlığı zedelemiĢtir.”
CHP Bir türlü akıllanmıyor (24 Mart 2014) “…Bu gün CHP‟nin elinde Haydar
Aktürk gibi çok kıymetli bir aday var. Üstüne üstlük adayı halk benimseyip sevmiĢ. Geriye bu
sevgiyi oya dönüĢtürmek kalıyor…”
Bakara makara (26 Mart 2014) …”Egemen BağıĢ‟la Metehan Demir arasında geçtiği
iddia edilen bu konuĢmaların biri bile doğruysa bu ĠSLAMA HAKARET VE KÜFÜRDUR.
Hiçbir MÜSLÜMAN BU HAKARETLERĠ ĠÇĠNE SĠNDĠREMEZ, ġAYET DOĞRUYSA?
…Egemen BağıĢ‟ı biraz araĢtırınca dini bütün bir aileden geldiğini kendisinin de iyi bir
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Müslüman olduğunu gördüm. Yarın inĢallah: bu konuĢmaları gerçekmiĢ gibi ele alarak
Egemen BağıĢ‟ı dinsizlikle suçlayanların dinlerinin olup olmadığına siz karar vereceksiniz…”
Türkmen! Kılıçtaroğlu! Erdoğan! (29 Mart 2014) “…Kılıçtaroğlu: Bayır bucak
TÜRKMENLERĠN yerine neden Esat militanlarına sahip çıkıyor görüntüsü veriyor. Neden
TÜRKMEN ĠSMĠNĠ AĞZINA ALMIYOR? MĠT‟e yapılan saldırıları neden görmemezlikten
geliyor. Sanki mutlu olmuĢçasına hareketler yapıyor? …MĠT mensuplarının devletin baĢka
birileri tarafından üzerlerine silah çevrilip yerlerde süründürülmesinden zevk mi alıyorsunuz?
Sanki kendi vatandaĢını katleden, zalim, kan emici katil olan Esat değil de¹
TÜRKMENLERMĠġ gibi hareke etmiyor musunuz?..”
Elde Demokrasi gazetesinin 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasındaki yirmi
beĢ

adet

köĢe

yazısından

örnekler

verilmiĢtir.

KöĢe

yazıları

genel

itibari

ile

değerlendirildiğinde ise Ģu bulgular ortaya çıkmaktadır:
 Yazar Mehmet Çardak AKP‟yi parti, lider ve icraatları hususunda yermezken AKPnin
Osmaniye belediye baĢkanı adayı Mehmet Gürbüz‟ü aralarında geçen husumetten
dolayı eleĢtirmekte ve o makama layık görmemektedir.
“Elde Demokrasi gazetesi 19 Aralık 2013 tarihinde seçim favorilerini belirlemek için CHP‟nin
Osmaniye belediye baĢkanı adayı Haydar Aktürk‟ün üzerine çarpı iĢareti olan resimli haber yayımladı.
Ancak 19 Aralık tarihi MaraĢ Katliamının yıl dönümü olması ve katliam esnasında evlerin kapılarına
çarpı iĢareti atılması nedeniyle farklı bir algılamaya neden olmuĢtur. Bu baskı üzerine Mehmet çardak
Mehmet Gürbüz tarafından “Alevi düĢmanlığı ve bölücülük” ile suçlanmıĢ ve savcıya suç duyurusunda
bulunmuĢtur.” 223

 Yazar MHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adayı Kadir Kara hakkında müspet ya da
menfi herhangi bir beyanda bulunmamıĢtır.
 Mehmet Çardak köĢe yazılarında CHP‟yi parti olarak yererken CHP‟nin Osmaniye
belediye baĢkanı adayı Haydar Aktürk‟ü övmektedir.
 Yazar köĢe yazılarında hükümetin bakanları hakkında çıkan yolsuzluk vb. iddiaları
kabul etmemektedir.
 Yazar ele aldığı konular hakkına öncelikle tarihi bilgiler (ardalan) vermekte daha sonra
da günümüzdeki mevzularla iliĢkilendirmektedir. Yazarın yoğunlaĢtığı konular
arasında Türkmen meselesi ağırlık kazanmaktadır.
“Günlük Siyasi ve Kültürel Gazete” sloganı ile basılan Elde Demokrasi gazetesinin 1
mart 2014 ve 29 Mart 2014 nüshaları siyasal iletiĢim açısından Van Dijk‟ın söylem analizine
223

Elde Demokrasi 7 Mart 2014-8 Mart 2014, s.1
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göre değerlendirilmiĢtir. Gazete belirtilen tarihler arasında MHP‟ye ait 37 adet haber ve 74
kare fotoğraf; AKP‟ye ait 17 adet haber ve 33 kare fotoğraf; CHP‟ye ait 10 adet haber ve 20
adet fotoğraf bulunmaktadır. Gazete üç partinin ve belediye baĢkanı adaylarının haberlerini
yapmıĢtır. Ancak sayısal bakımdan MHP‟nin ve MHP belediye baĢkanı adayı Kadir Kara‟nın
haberleri diğer partilerden daha fazladır. Bir aylık gazete analizinden elde edilen verilere
bakıldığında Elde Demokrasi gazetesinin MHP‟ye siyasi görüĢ olarak daha yakın olduğu
görülmektedir.
Elde Demokrasi gazetesi sadece MHP ve Kadir Kara ile ilgili haberler vermeyip aynı
zamanda Ülkü Ocakları, Türk Ocakları, Osmaniye‟nin ilçelerinden aday olan MHP belediye
baĢkanları adaylarının da haberlerini yapmıĢtır. Bu da gazetenin MHP ile ilgili yaptığı
haberlerde haber yelpazesinin geniĢ olduğunu göstermektedir. Yine gazetede AKP ile ilgili
haberlerde AKP belediye baĢkanı adayı Mehmet Gürbüz‟ün haberlerine az sayıda yer
verildiği bunun yanında Osmaniye AKP Ġl BaĢkanı ArslantaĢ‟ın, Recep Tayyip Erdoğan‟ın,
Osmaniye AKP milletvekillerinin haberlerinin sade baĢlıklarla haber yapıldığı görülmektedir.
Gazetenin haberleri haber giriĢleri ve ana olay açısından değerlendirildiğinde sadece
(Osmaniye ÇoĢtu, 26 Mart 2014) tarihli yazı hariç haberler baĢlıkları ile örtüĢmektedir.
Haberlerin gerçekleĢtiği koĢullar hakkında yeterli seviyede bilgi verilmektedir. Haberlerin
sentaktik yapısına bakıldığında MHP belediye baĢkanı adayı Kadir Kara‟nın söylemlerinde
aktif yapılar ağırlıktadır. Sözcük seçimleri de sosyal aktörlere dair ideolojileri ortaya koymak
açısından önem teĢkil etmektedir. Elde Demokrasi gazetesinin kelime seçimlerine
bakıldığında MHP‟nin haberleri ön planda olmasına rağmen kelime olarAKPyi ve adayı öven,
yücelten, onura eden kelimelerden ziyade daha sade baĢlıklar kullanılmıĢtır. AKP ve CHP‟yle
ilgili kelime seçimlerinde de pozitif veya negatif biçimde uç noktalara gidilmemiĢtir. Seçim
kampanyaları çerçevesinde yapılan icraatlar, toplantılar ve ziyaretlerin haberleri yapılmıĢtır.
Elde Demokrasi gazetesinde 1 mart 2014 ve 29 mart 2014 tarihleri arasında gazetenin
patronu Mehmet Çardak‟a ait 25 adet köĢe yazısı bulunmaktadır. Mehmet Çardak AKP‟nin
lider ve kurmaylarına dair olumsuz nitelemeler ve yorumlarda bulunmazken AKP Osmaniye
belediye baĢkanı adayı Mehmet Gürbüz ile anlaĢamamaktadır. Hatta 17 Aralık döneminde
çıkan yolsuzluk iddialarını kabullenmemektedir. Yazar CHP‟yi parti olarak eleĢtirirken CHP
Osmaniye belediye baĢkanı adayı Haydar Aktürk‟ü övmektedir. Gazetede köĢe yazılarında
Kadir Kara ile ilgili herhangi bir yorum yapmamıĢtır. Yazarın köĢe yazıları incelendiğinde
tarihi konulara vakıf olduğu görülmektedir. Van Dijk‟in söylem analizi çerçevesinde ayrı
araĢtırma konusu olan köĢe yazıları maalesef kısa biçimde değinilmiĢtir. Bunun temel sebebi
de çalıĢma kapsamında bulunan sekiz adet gazeteden sadece üçünde köĢe yazısı bulunmasıdır.
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Elde Demokrasi gazetesi haber baĢlıkları, fotoğraf sayıları niceliksel açıdan
değerlendirildiğinde MHP‟nin haberlerinin ön plana çıkmaktadır. Ancak gerek haberlerdeki
kelimeler gerekse gazete sahibi Mehmet Çardak‟ın yazdığı köĢe yazılarından gazetenin
MHP‟ye siyasi görüĢ olarak pek yakın olduğu söylenemez.
3.4.6. HASRET GAZETESĠ
Osmaniye‟de “Hasret Günlük Haber Gazetesi” sloganı ile basılan Hasret gazetesinin
yayın türü “yerel süreli yayındır”.224 Hasret gazetesinin sahibi Gökhan Erkendir. Yazı iĢleri
müdürü ise Esra KarakuĢtur. Gazetenin baskı sayısı günlük 500 adet olup, gazete 4 sayfadan
oluĢmaktadır. Hasret gazetesinin fiyatı 20 kuruĢtur ve pazar günleri basılmamaktadır. Hasret
gazetesi Hasret Ofsette basılmaktadır. 225

Hasret gazetesinin 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasındaki 25 adet nüshası
söylem analizi çerçevesinden değerlendirilecek ve çalıĢmanın sınırlılığı nedeniyle sadece
MHP, AKP ve CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberlerine değinilecektir.
3.4.6.1. BaĢlıklar
Tarihsel olarak incelenen baĢlıklar niceliksel açıdan değerlendirildiğinde Hasret
gazetesinin 1 Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasında MHP‟ye ait 44, AKP‟ye ait 10 ve
CHP‟ye ait 11 adet haber yer almaktadır. Adayların siyasal iletiĢim çalıĢmalarından ve
söylemlerinden meydana gelmektedir. MHP‟nin haberleri AKP ve CHP ile diğer partiler
karĢılaĢtırıldığında baĢlıkların punto büyüklüğü ve haberin yer aldığı sayfadaki geniĢliği daha
fazladır. MHP, AKP ve CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adayları seçim ziyaretlerine,
çalıĢmalarına ve vaatlerine odaklanırken, Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan, Umut Oran gibi
liderler ve kurmaylar ülkenin durumunu ve rakip partileri eleĢtirmektedirler.

224
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Bknz. Ek 31.
Hasret Günlük Haber Gazetesi, 1 Mart 2014-29 Mart 2014, Osmaniye.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
BaĢkan Kara, “Halkımızla buluĢmaya devam ediyoruz” (1 Mart 2014, s.1)
Dündar: “Yerelde MHP ile yeniden” (3Mart 2014, s.1)
Kadir Kara‟dan mahalle gezilerinde sona doğru (3 Mart 2014, s.1-3)
Ülkü Ocakları Hocalı Katliamını andı (1 Mart 2014, s.1-2)
Kadir Kara Andırınlılar ile yemekte buluĢtu (4 Mart 2014, s.1)
MHP Adayı Kadir Kara sanayi sitesinde (5 Mart 2014, s.1)
Güney Akgül: “Hizmeti ayağa getiren belediye olacağız” (5 Mart 2014, s.1)
Kadir kara, Türk Ocakları‟nda(5 Mart 2014, s.2)
MHP Erzin Belediye BaĢkan Adayı Oruz:“ Hedefim yaĢanabilir örnek bir Erzin” (5 Mart
2014, s.2)
Kadir Kara, esnaf gezdi, vatandaĢlara kahve dağıttı (5 Mart 2014, s.3)
BaĢkandan muhtarlara teĢekkür ziyareti (6 Mart 2014, s.1-2)
Kadir Kara, bugün Samanyolu Haber ve Bengü Türk TV‟de (6 Mart 2014, s.1-2)
BaĢkana TeĢekkür Plaketi (6 Mart 2014, s.1-3)
Osmaniye Kara Kadir‟in zaferine kilitlendi (7 Mart 2014, s.1)
MHP‟den baĢbakana tepki (7 Mart 2014, s.1)
MHP il genel meclisi üyesi adayları:“30 Martta mutlaka sandığa gidin” (10 Mart 2014, s.1)
BaĢkan kara : “Tüm kadınlarımız için ġiddetten uzak bir dünya diliyorum”(11 Mart 2014, s.1)
Demirel: “Üç hilalin altında aydınlık yarınlara kavuĢacağız”(12 Mart 2014, s.1-4)
MHP Adayı Kadir Kara‟dan Salıpazarı esnafını ziyaret (13 Mart 2014, s.1)
Milletvekili Türkoğlu‟ndan Ġstiklal MarĢı mesajı (13 Mart 2014, s.1)
BeĢ yılda yaptıkları ve yapacakları (14 Mart 2014, s.1-2)
MHP Genel BaĢkan Yardımcısı Ruhsar Demirel: “BaĢbakan yola çıktıklarını ilk limanda
denize attı” (14 Mart 2014, s.3)
Kara: “Söz verdik kentin nefesi olacağız dedik”(15 Mart 2014, s.1-2)
BaĢkan Kara: “Hizmetlerimiz Türkiye‟de KonuĢuluyor” (17 Mart 2014, s.1-2)
Kara; “Osmaniye'yi bölgesel yaĢam merkezi yapacağız” (17 Mart 2014, s.1)
Kara: “Türkiye‟nin en büyük kentsel dönüĢümünü baĢlattık” (18 Mart 2014, s.1-2)
BaĢkan Kara: “Kentimize yakıĢır ölmez bir eser ortaya koyduk (19 Mart 2014, s.1-2)
MHP iĢi sıkı tutuyor(19 Mart 2014, s.1-3)
Kadir Kara, TÜMSĠAD‟da projelerini anlattı (19 Mart 2014, s.3)
BAġKAN KARA: “Hizmetin ötesinde hayallerimiz var” (20 Mart 2014, s.1-2)
Kadir Kara, OGC‟yi ziyaret etti (20 Mart 2014, s.1)
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BaĢkan kara: “bekle Osmaniye seyir tepesi geliyor” (21 Mart 2014, s.1-2)
BaĢkan Kadir Kara, OGED‟de (21 Mart 2014, s.3)
Kadir kara, mahalle mitinglerine coĢkulu kalabalıklar ile baĢladı (22 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, Bugün ORT‟de konuĢacak (22 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, hal esnafı ile bir araya geldi (22 Mart 2014, s.1-3)
Kadir Kara‟dan kamyoncu ve nakliyatçı esnafına nakliyatçılar sitesi sözü (24 Mart 2014, s.13)
BaĢkandan güler yüzlü uğurlama (24 Mart 2014, s.3)
Devlet Bahçeli bugün Osmaniye‟de (25 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, mahalle mitinglerine coĢkulu kalabalıklar ile baĢladı (25 Mart 2014, s.1-3)
Bilge lider Bahçeli hemĢerileri ile buluĢtu (26 Mart 2014, s.1)
Osmaniye‟de Bahçeli rüzgârı (27 Mart 2014, s.1-4)
Gökhan ERKMEN: “Hayırlı Olsun Kadir KARA”(28 Mart 2014, s.1)
MHP belediye baĢkan adayı Kadir Kara‟dan teĢekkür (29 Mart 2014, s.1)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakan Erdoğan Osmaniye‟ye Geliyor (1 Mart 2014, s.1)
BaĢbakan Erdoğan Osmaniye‟de konuĢtu (4 Mart 2014, s.1)
BaĢbakan Erdoğan; “30 Martta birinci parti çıkacağız” (5 Mart 2014, s.1-4)
Kaya ve diğer adaylardan köy ziyaretleri (5 Mart 2014, s.3)
BaĢbakana pankart Ģoku! (5 Mart 2014, s.4)
Bu nasıl sevgi (10 Mart 2014, s.4)
Yunus Emre Mahallesi‟nde Ak Partili bayanlara saldırı (14 Mart 2014, s.3)
Mehmet Gürbüz, Projelerini Açıkladı (22 Mart 2014, s.1)
Gürbüz, “30 Mart seçimleri tarihi bir fırsattır” (25 Mart 2014, s.2)
Bakandan yatırım sözü (27 Mart 2014, s.1)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Mustafa Balbay‟a büyük ilgi (4 Mart 2014, s.1-4)
Aktürk‟ten hastalara moral ziyareti (5 Mart 2014, s.1)
Karayiğit, CHP‟den Belediye meclis üyesi adayı (6 Mart 2014, s.3)
CHP il genel meclis üyesi adayları :“Osmaniye‟ye hizmet için yola çıktık” (11 Mart 2014, s.14)
Engelliler ‟den Aktürk‟e destek (12 Mart 2014, s.4)
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Haydar Aktürk‟ten Hasret‟e ziyaret (14 Mart 2014, s.1)
Oran; “Bu kadar yolsuzluğa batan bir iktidar gelmedi” (15 Mart 2014, s.1)
Aktürk‟ten Fıstıkçılar ÇarĢısı ziyareti (15 Mart 2014, s.3)
Aktürk‟ten eski spor adamlarına jest (20 Mart 2014, s.3)
Aktürk, Ziraat Odasını ziyaret etti (27 Mart 2014, s.2)
Haydar Aktürk : “Siyasette baĢkalarını karalayarak prim yapma devri bitti” (29 Mart 2014,
s.1-3)
3.4.6.2. Haber GiriĢleri ve Ana Olay
ÇalıĢma çerçevesinde incelenen Hasret gazetesinin ayrı ayrı partilerle ilgili olarak
araĢtırılan seçim haberlerinin ana olaylarını anlatan haber giriĢleri örnek olarak verilmiĢtir.
Hasret gazetesinin haber giriĢleri ve ana olay örnekleri incelendiğinde bazı haberlerde ana
olayın özeti haberin ilk paragrafında yer verilmemektedir. Hasret gazetesinde yer alan her
haberde ters piramit kuralı uygulanmamıĢtır. Bazı haber giriĢlerinde MHP lehine
konumlandırmalar yapılmıĢtır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kadir Kara, esnaf gezdi, vatandaşlara kahve dağıttı (5 Mart 2014, s.3) Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) “Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Kadir Kara, mahalle gezilerinin ardından
esnaf gezisine baĢladı. Partisinin mahalle baĢkanları ile Osmaniye‟nin tüm mahallelerini tek
tek gezen BaĢkan Kara, Ģimdi ise çarĢı merkezindeki esnafları gezerek seçim çalıĢmalarını
sürdürüyor. MHP Seçmen ĠletiĢim Merkezi önünde baĢladığı esnaf gezisinde Kadir Kara,
planlanan programa göre esnafları tek tek gezerek hayırlı iĢler temennisinde bulundu. Kara
ayrıca esnaf ve vatandaĢlara minik paketler halinde Türk Kahvesi hediye etti.
Osmaniye Kara Kadir’in zaferine kilitlendi (7 Mart 2014, s.1) “YaklaĢan mahalli idareler
seçimleri için tüm Türkiye‟de olduğu gibi Osmaniye‟de de siyasi partiler seçim çalıĢmalarını
hızlandırdı. Bütün adaylar projelerini anlatırken, MHP‟nin adayı Kadir KARA yaptığı
hizmetlerle Osmaniye halkının beğenisini kazanmıĢ olmanın avantajı ile mahalle, mahalle ev,
ev ziyaretlerde bulunuyor, hastaları, yaĢlıları ziyaret ediyor, yeni doğan bebeklere hoĢ geldin
diyor.”
MHP’den başbakana tepki (7 Mart 2014, s.1) “MHP Osmaniye Ġl BaĢkanı Fahri KUYULU,
Osmaniye‟deki mitingde MHP Genel BaĢkanı ve Osmaniye milletvekili hemĢerimiz Dr.
Devlet Bahçeli‟yi eleĢtiren BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟a tepki gösterdi.”
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel: “BaĢbakan yola çıktıklarını ilk limanda
denize attı” (14 Mart 2014, s.3) “MHP Genel BaĢkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, 30 Mart'ta
yapılacak seçimde vatandaĢın düĢünerek oy kullanacağını belirterek, "Hep birlikte yürüyelim
diyerek yola çıkan bir baĢbakan, yola çıktıklarını ilk limanda denize attı" dedi.
Osmaniye’de Bahçeli rüzgârı (27 Mart 2014, s.1-4) “Milliyetçi Hareke Partisi (MHP) Genel
BaĢkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye‟de hemĢerileri ile buluĢtu. Bahçeli‟nin Seçmen
ĠletiĢim Merkezi önünde yapacağı açık hava toplantısı aĢırı kalabalık nedeni ile miting
havasında geçti.”
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Başbakan Erdoğan; “30 Martta birinci parti çıkacağız” (5 Mart 2014, s.1-4) “Partisinin
Osmaniye‟de düzenlediği mitinge katılan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart'ta bütün
saldırılara, hücumlara rağmen AK Parti‟nin birinci çıkacağını söyledi.”
Başbakana pankart şoku! (5 Mart 2014, s.4) “BaĢbakan Erdoğan miting alanında
konuĢmasını sürdürürken, platforma oldukça yakın bir yerde duran bir Ģahıs birden üzerinde
“Hırsız Var” yazılı pankart açtı. Bir süre pankartı tutan Ģahsa, çevresindeki partililer anında
müdahale etti. Bu arada partililer tarafından oldukça tartaklanan Ģahıs, güvenlik görevlileri
tarafından yaka paça gözaltına alınarak, miting alanının dıĢına çıkarıldı.”
Yunus Emre Mahallesi’nde Ak Partili bayanlara saldırı (14 Mart 2014, s.3) “Osmaniye'de
seçim çalıĢması yapan Ak Partili bayanları taĢıyan seçim otobüsüne taĢlı saldırıda bulunuldu.
Meydana gelen saldırıda Ak Parti Kadın Kolları BaĢkanı ve Belediye Meclis Üyesi Adayı
Zekiye Yılmazer kırılan cam parçaları ile kulağından, AK Parti Ġl BaĢkanı Hasan Emir
ArslantaĢ'ın eĢi Serpil ArslantaĢ ise omzuna isabet eden taĢ ile hafif Ģekilde yaralandı.
Gürbüz, “30 Mart seçimleri tarihi bir fırsattır” (25 Mart 2014, s.2) “KonuĢmasının baĢında
21 Mart Nevruz Bayramı‟nın baharın müjdelendiği yeni bir gün olduğunu söyleyen Mehmet
Gürbüz, “30 Mart seçimleri de inĢallah Osmaniye için yeni bir dönemin baĢlangıcı olacaktır”
dedi.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Haydar Aktürk’ten Hasret’e ziyaret (14 Mart 2014, s.1) “CHP Osmaniye Belediye BaĢkan
adayı mimar Haydar Aktürk, yeni yerine taĢınan HASRET Gazete ve Matbaa Tesislerini
ziyaret ederek hayırlı uğurlu olsun dedi.
Oran; “Bu kadar yolsuzluğa batan bir iktidar gelmedi” (15 Mart 2014, s.1) “Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Genel BaĢkan Yardımcısı ve Ġstanbul Milletvekili Umut Oran, 90 yıllık
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Cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar yolsuzluğa batan bir iktidarın gelmediğini belirterek, "12
yıl boyunca bu ülkeyi yasaklara boğdular, bu ülkeyi yalanlarla yönettiler ve bu ülkeyi
yoksullukla yolsuzlukla maalesef tanıĢtırdılar" dedi.”
Haydar Aktürk : “Siyasette başkalarını karalayarak prim yapma devri bitti” (29 Mart 2014,
s.1-3) “CHP Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk uydu kanallarından
Osmaniye‟m Radyo Televizyonu‟nda "Seçim 2014" adlı programın canlı yayın konuğu oldu.
Moderatörlüğünü Çağatay Öner ve Ahmet Yılmaz‟ın üstlendiği programda CHP Osmaniye
Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk gerçekleĢtirmek istediği projeleri anlattı.”
3.4.6.3. Olay Taraflarının Değerlendirilmesi
Hasret gazetesinde söylemlerin aktarılma Ģekli, parti liderleri arasındaki konuĢmaların
yansıtılması, kullanılan alıntılar ve ifadelere dikkat edilmiĢtir. Haberlerde birinci el kaynağa
baĢvurulmuĢtur. Kanıt vasfını taĢıyan belge, dökümün vb. öğeler haberlerde kullanılmamıĢtır.
MHP Osmaniye Belediye BaĢkanı Adayı Kadir Kara‟nın haberlerinin ağırlıkta olduğu
gazetede adayın seçim çalıĢmaları ve ziyaretleri hakkında bilgiler verilmektedir. Gazetede
MHP ve Kadir Kara lehine konumlandırma mevcuttur. Hasret gazetesinde CHP ve AKP‟nin
haberlerine MHP‟nin haberleri ile kıyaslandığında dörtte bir oranında gazetede yer verilmiĢtir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Osmaniye Kara Kadir‟in zaferine kilitlendi (7 Mart 2014, s.1)
MHP‟den baĢbakana tepki (7 Mart 2014, s.1) MHP Genel BaĢkan Yardımcısı Ruhsar
Demirel: “BaĢbakan yola çıktıklarını ilk limanda denize attı” (14 Mart 2014, s.3)
MHP iĢi sıkı tutuyor (19 Mart 2014, s.1-3)
Osmaniye‟de Bahçeli rüzgârı (27 Mart 2014, s.1-4)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakana pankart Ģoku! (5 Mart 2014, s.4)
BaĢbakan Erdoğan Osmaniye‟de konuĢtu (4 Mart 2014, s.1)
Bu nasıl sevgi (10 Mart 2014, s.4)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Mustafa Balbay‟a büyük ilgi (4 Mart 2014, s.1-4)
Engelliler ‟den Aktürk‟e destek (12 Mart 2014, s.4
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Haydar Aktürk : “Siyasette baĢkalarını karalayarak prim yapma devri bitti” (29 Mart 2014,
s.1-3)
3.4.6.4. Bağlam Bilgisi
Hasret gazetesinin 1 Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasındaki haberleri bağlam
açısından değerlendirildiğinde haberlerin genelinde olayların geçmiĢi ve Ģu anki durumu
hakkında bilgi verilmektedir. Ancak bazı haberlerde (BaĢbakana pankart Ģoku! (5 Mart 2014,
s.4) gerçekleĢen olayın geçmiĢine ve nedenine dair yeterli bilgiye yer verilmemiĢtir.
Kadir Kara, esnaf gezdi, vatandaşlara kahve dağıttı (5 Mart 2014, s.3) “Kadir Kara, “Bir
kahvenin kırk yıl hatırını bilen aziz Osmaniyeli hemĢerilerimin, onların bana verdiği güç,
Yüce Allah‟ın yardımı ile yaptığımız hizmetlerin kadrini, kıymetini fazlası ile bileceğine
yürekten inanıyorum” dedi.”
Başkana Teşekkür Plaketi (6 Mart 2014, s.1-3) “Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifi, 5 yıllık hizmet süresi içerisinde Osmaniye Sanayi Sitesine yaptığı hizmetlerden
dolayı BaĢkan Kadir Kara‟ya teĢekkür plaketi verdi.”
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel: “Başbakan yola çıktıklarını ilk limanda
denize attı” (14 Mart 2014, s.3) “BaĢbakan 11 yıldır her gün yeni bir savaĢ baĢlatıyor. Bu
güne kadar birlikte yürüyelim diyerek yola çıkan bir baĢbakan, yola çıktıklarını ilk limanda
denize attı."
Başbakan Erdoğan; “30 Martta birinci parti çıkacağız” (5 Mart 2014, s.1-4) “Mahalli
seçimlerde yeni bir rekora hazırlanıyor, bir kez daha birinci parti olarak çıkıyor. Anketler
bunu gösteriyor, meydanlar bunu gösteriyor. 30 Mart'ta bir kez daha yenileceklerini anladılar”
Başbakana pankart şoku! (5 Mart 2014, s.4) “BaĢbakan Erdoğan miting alanında
konuĢmasını sürdürürken, platforma oldukça yakın bir yerde duran bir Ģahıs birden üzerinde
“Hırsız Var” yazılı pankart açtı. Bir süre pankartı tutan Ģahsa, çevresindeki partililer anında
müdahale etti. Bu arada partililer tarafından oldukça tartaklanan Ģahıs, güvenlik görevlileri
tarafından yaka paça gözaltına alınarak, miting alanının dıĢına çıkarıldı.
Gürbüz, “30 Mart seçimleri tarihi bir fırsattır” (25 Mart 2014, s.2) “Gürbüz,
“Osmaniyelilerin 30 Mart seçimlerini bir 5 yıl daha kaybetmemek, telafisi imkânsız zararlara
uğramamak, Ģehrin geliĢimini, değiĢimini durdurmamak adına iyi değerlendirmelerini, büyük
bir hassasiyetle meseleye önünden, ardından, sağından ve solundan dikkatlice bakmak
suretiyle karar vermelerini ve oy kullanmalarını arzu ediyoruz” diye konuĢtu.
Oran; “Bu kadar yolsuzluğa batan bir iktidar gelmedi” (15 Mart 2014, s.1) “Umut Oran, 90
yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar yolsuzluğa batan bir iktidarın gelmediğini belirterek,
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"12 yıl boyunca bu ülkeyi yasaklara boğdular, bu ülkeyi yalanlarla yönettiler ve bu ülkeyi
yoksullukla yolsuzlukla maalesef tanıĢtırdılar" dedi.
Haydar Aktürk : “Siyasette başkalarını karalayarak prim yapma devri bitti” (29 Mart 2014,
s.1-3) “CHP Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk “ Siyasette baĢkalarını
karalayarak prim yapma devri bitti. Ayrıca ben siyasette bu tür olaylara,
karalamalara karĢıyım. Seçim bittiğinde hepimiz Osmaniye‟de yüz yüze bakacağız. Ne biz de,
ne de baĢka partilerde böyle olaylar olmasını istemiyoruz” dedi.
3.4.6.5. Sentaktik (Cümle Düzeni) Çözümleme
Haber metinlerinde sözcüklerin anlamının oluĢtuğu bağlam dilin sentaksı, cümlelerin
gramer yapılarıdır.226 Hasret gazetesinde yer alan haberlerde aktif yapıdaki cümleler daha
fazladır. 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında seçim kampanyası çerçevesinde
Osmaniye‟yi ziyaret eden MHP, CHP ve AKP liderleri ile kurmaylarının haberleri ve
Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberleri aktif cümle yapısı biçiminde verilmekle
beraber pasif cümleler de tespit edilmiĢtir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
BaĢkan Kara, “Halkımızla buluĢmaya devam ediyoruz” MHP adayı Kadir Kara, mahalle
çalıĢmalarını Rahime Hatun, Mimar Sinan, Karaçay ve KurtuluĢ mahallelerinde sürdürdü.
Partisinin mahalle baĢkanları ile birlikte mahalleleri dolaĢan Kadir Kara, hastaları ziyaret
ederek, hayır dualarını aldı. (1 Mart 2014, s.1)
Güney AKGÜL: “Hizmeti ayağa getiren belediye olacağız” MHP Toprakkale Belediye
BaĢkan adayı Güney AKGÜL çocuklara çok büyük yatırımlar yapacaklarını çocuklarımızın
daha iyi daha güvenli bir ortamda yetiĢmeleri “Çocuklar bizim geleceğimizdir” düĢüncesi ile
ailemizin neĢe kaynağı çocuklarımızın, boĢ zamanlarında rahat ve güvenli bir ortamda
oynayabilecekleri parklar inĢa edeceğiz, yapacağımız bu parklar sayesinde aynı zamanda
çocuklarımızın kötü alıĢkanlıklardan korunmasını sağlayacağız Ģeklinde konuĢtu. (5 Mart
2014, s.1)
BAġKAN KARA: “Kentimize yakıĢır ölmez bir eser ortaya koyduk” Öyle bir Belediye
hizmet binası yapmalıydık ki, Türkiye‟nin en güzel binası olmalıydı. Ziyaret edenin, iĢi
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M. Ayşe İnal, 1996, age., s.119.
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olanın, yolu düĢenin, içinde bulunmaktan keyif alabileceği konforlu ve kullanıĢlı bina olması
gerektiği gibi, personelin de rahat ve sağlıklı çalıĢabileceği, dıĢarıdan gelenlerin Osmaniye
Belediyesi Hizmet Binasını gittikleri yerlerde gıpta ile anlatarak Osmaniye‟de bir hizmet
binası var. Osmaniye‟yi ve Osmaniyeliyi öyle güzel temsil ediyor ki, geçmiĢini özetliyor,
geleceğini ortaya koyuyor, gidin görün dedirtecek bir bina inĢa etmemiz gerekiyordu. (19
Mart 2014, s.1-2)
Adelet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Gürbüz, “30 Mart seçimleri tarihi bir fırsattır” 21 Mart Nevruz Bayramı‟nın baharın
müjdelendiği yeni bir gün olduğunu söyleyen Mehmet Gürbüz, “30 Mart seçimleri de inĢallah
Osmaniye için yeni bir dönemin baĢlangıcı olacaktır” dedi. “Kim kaybederse kaybetsin,
Osmaniye kaybetmesin, Türkiye kaybetmesin” diye konuĢmasını sürdürdü. (25 Mart 2014,
s.2)
BaĢbakan Erdoğan; “30 Martta birinci parti çıkacağız” Ülke olarak çok farklı bir seçim
gidildiğini

aktaran

BaĢbakan

Erdoğan,

“Türkiye

için

çok

önemli,

istikbalimizi

aydınlatacağımız bir seçime giriyoruz. 30 Mart‟ın sonucu Ģimdiden belli oluyor. Bütün
saldırılara, hücumlara rağmen AK Parti geliyor. (5 Mart 2014, s.1-4)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Oran; “Bu kadar yolsuzluğa batan bir iktidar gelmedi” Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
BaĢkan Yardımcısı ve Ġstanbul Milletvekili Umut Oran, 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç bu
kadar yolsuzluğa batan bir iktidarın gelmediğini belirterek, "12 yıl boyunca bu ülkeyi
yasaklara boğdular, bu ülkeyi yalanlarla yönettiler ve bu ülkeyi yoksullukla yolsuzlukla
maalesef tanıĢtırdılar" dedi. (15 Mart 2014, s.1)
CHP il genel meclis üyesi adayları :“Osmaniye‟ye hizmet için yola çıktık” Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP ) Osmaniye Ġl Genel Meclisi üyesi adayları Av. Rıza Tekerek, Arzu Keskiner,
Ġsmail Yakar, Çetin Azgın, Eren ÖkkeĢ Uzar ve Hüseyin Kılıçlı, Osmaniye‟ye beklenen
özlenen hizmetleri vermek amacıyla bu yola çıktıklarını belirterek, “Çünkü biz inanıyoruz
ki; Birlikte güçlüyüz, birlikte bir gücüz” dediler. (11 Mart 2014, s.1-4)
3.4.6.6. Kelime Seçimi
Hasret gazetesinin kelime seçimlerine bakıldığında, MHP ile ilgili haberlerde olumlu
nitelik belirten sıfatlar (coĢkulu kalabalıklar, güzle uğurlama, Bahçeli rüzgarı, bilge lider vb.)
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kullanıldığı gözlemlenmektedir. Gazetede yer alan AKP ile ilgili haberlerde ise pozitif
çağrıĢımlardan ziyade orta derecede nitelemelerde bulunulmuĢtur. Yine CHP‟nin haberleri
değerlendirildiğinde ise Haydar Aktürk hakkında negatif çağrıĢımlı kelime seçimlerinin
yapılmamakla birlikte haber sunumlarındaki olumlu sıfatlar Aktürk‟ü destekler niteliktedir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kadir kara, mahalle mitinglerine coĢkulu kalabalıklar ile baĢladı (22 Mart 2014, s.1)
BaĢkandan güler yüzlü uğurlama (24 Mart 2014, s.3)
Kadir Kara, mahalle mitinglerine coĢkulu kalabalıklar ile baĢladı (25 Mart 2014, s.1-3)
Osmaniye‟de Bahçeli rüzgârı (27 Mart 2014, s.1-4)
Bilge lider Bahçeli hemĢerileri ile buluĢtu (26 Mart 2014, s.1)
Adelet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakana pankart Ģoku! (5 Mart 2014, s.4)
Bu nasıl sevgi (10 Mart 2014, s.4) (Haber Tayyip Erdoğan ve Osmaniye Ak Parti Gençlik
Kolları BaĢkanı Ġsmail Kaya arasındaki pozitif iliĢkiyi betimliyor.)
BaĢbakan Erdoğan Osmaniye‟de konuĢtu (4 Mart 2014, s.1)
Mehmet Gürbüz, Projelerini Açıkladı (22 Mart 2014, s.1)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Mustafa Balbay‟a büyük ilgi (4 Mart 2014, s.1-4)
Aktürk‟ten hastalara moral ziyareti (5 Mart 2014, s.1)
Karayiğit, CHP‟den Belediye meclis üyesi adayı (6 Mart 20
Aktürk‟ten eski spor adamlarına jest (20 Mart 2014, s.3)
Oran; “Bu kadar yolsuzluğa batan bir iktidar gelmedi” (15 Mart 2014, s.1)
3.4.6.7. Fotoğraflar
Fotoğraf kareleri büyüklük, sayı ve içerik olarak anlam ifade etmektedir. Hasret
gazetesinde her partinin seçim çalıĢmaları ile ilgili kaç fotoğrafın yer aldığı ve sayıları
belirtilmiĢtir.
Hasret gazetesinde 64 kare fotoğraf MHP‟ye aittir. 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014
tarihleri arasında gazetenin herhangi bir sayfasında MHP‟ye ait reklam fotoğrafı yer
almamaktadır. Fotoğraf karelerinin ebatları 9-14 boy ve 14-33 en civarında değiĢiklik
göstermektedir. Büyük kare fotoğraflar birinci sayfada bulunmaktadır. Kadir Kara, Devlet
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Bahçeli ve Ruhsal Demirel‟in fotoğrafları halkı selamlarken, mitinglerde kürsüde
kalabalıklara konuĢurken, halkla kucaklaĢan karelerden oluĢmaktadır.
Hasret gazetesinde 15 kare fotoğraf AKP‟ye aittir. 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014
tarihleri arasında gazetenin herhangi bir sayfasında AKP‟ ye ait reklam fotoğrafı yer
almamaktadır. Fotoğraf karelerinin ebatları 5-11 boy ve 8-12 en civarında değiĢiklik
göstermektedir. AKP‟ye ait fotoğraf gazeteleri hem ebat olarak küçük hem de genel itibariyle
arka sayfalarda yer almaktadır. 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında Hasret
gazetesinde AKP‟ye ait fotoğraflardan sadece BaĢbakan Erdoğan‟ın Osmaniye mitingine dair
küçük kare fotoğrafı bulunmaktadır. Hasret gazetesinde AKP‟ye ait diğer fotoğraflar vesikalık
fotoğraf ve seçim çalıĢmaları kapsamında yapılan ziyaretlerden oluĢan küçük karelerden
meydana gelmektedir.
Hasret gazetesinde 16 kare fotoğraf CHP‟ye aittir ve gazetede CHP ile ilgili reklam
karesi yer almamaktadır. CHP‟ye ait fotoğraf karelerinin büyüklüğü 9-6 en ve 12-13 boy
civarında farklılık göstermektedir. CHP‟yle ilgili fotoğraf kareleri aynı haber içinde hem
birinci sayfada hem de arka sayfalarda yer almaktadır. CHP‟ye dair fotoğraf kareleri ziyaret
haberlerini betimlemektedir.
3.4.6.8. KöĢe Yazıları
Hasret gazetesinde 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında siyasi içerikli üç
adet köĢe yazısı bulunmaktadır. Hasret gazetesinde yer alan köĢe yazıları içerik itibariyle
incelendiğinde direk hükümete ve rakiplere karĢı olumsuz yüklemelerde bulunmadığı
görülmektedir. KöĢe yazılarında Osmaniye MHP belediye baĢkan adayı Kadir Kara‟ya dair
övgü dolu sözlerden ve nitelemelerden bahsedilmektedir.
Ses kayıtları (İdris Fizan, 4 Mart 2014, s.3) “…Ses kayıtlarını dinliyoruz. Yolsuzluk, rüĢvet,
ihaleye fesat karıĢtırmak, devlet adına, millet adına, vakıflar adına yapılan yolsuzluklar, baĢka
devletler lehine casusluklar vs. her ne varsa ortada dolaĢıyor. Kim ne kadar inkâr ederse etsin,
kim ne kadar orijinal derse desin. Bunlar yapılmıĢsa adalet önünde yargılanıp aklanmalıdırlar,
ya da cezaları ne ise çekmelidirler. Kasetleri yayınlayanlarda yapmıĢ oldukları haksız
dinlemelerin hesabını yine bağımsız yargıya vermelidirler…”
Hizmetin ötesinde hayalleri varmış! Kim inanır sana BAŞKAN!(İbrahim Seyrek, 19 Mart
2014, s.1) “…Benden size bir tavsiye, çıkın halkın karĢısına doğruları söyleyin. Hayallerim
var demeyin. Gerçeği söyleyin. Osmaniye sizin açıkladığınız projelerin hayal değil, gerçek
olduğunu çok iyi bilir. Çünkü Osmaniye baĢkalarının hayal bile edemediğini Kadir
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KARA‟nın gerçekleĢtirdiğini çok iyi bilir. Çünkü siz 2009 yılında yapacağım dediklerinizin
fazlasını yaptınız. Çünkü Osmaniye halkı iyi bilir ki, Kadir KARA yapamayacağı projelerle
halkın karĢısına çıkmaz. Çünkü “Osmaniye KADĠR BĠLĠR…”
Söz Kara Kadir’in! (İbrahim Seyrek, 28 Mart 2014, s.1) “…Pazar günü Osmaniye son sözü
söyleyecek. Pazar günü Osmaniye halkının vereceği destekle söz Kara Kadir‟in olacak.
Yaptığınız bu hizmetlerin karĢılığı size Osmaniye Kadir Bilir diye dönecek. Hizmeti ibadet
bilerek yaptığın çalıĢmaların devamı dileklerimle sizi kutluyor, Osmaniye‟ye hizmet yolunda
baĢarılı çalıĢmalarınızın devamını diyorum.”
“Günlük Haber Gazetesi” sloganı ile basılan Hasret gazetesi Osmaniye‟nin en istikrarlı
ve en eski (1979 yılından günümüze kadar yayınlanmaktadır.) gazetesidir. Gazetede MHP‟nin
44 adet haberi ve 64 kare fotoğrafı; AKP‟nin 10 adet haberi ve 15 kare fotoğrafı; CHP‟nin ise
11 adet haberi ve 16 kare fotoğrafı bulunmaktadır. Haber baĢlıklarında da görüldüğü gibi
Hasret gazetesinde MHP ile ilgili haberler ve fotoğraflar diğer partilerden ön plana
çıkmaktadır. Haber baĢlıklarında Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının seçim ziyaretlerine,
çalıĢmalarına ve vaatlerine odaklanmaktadır. Adaylar birbirlerini karalayacak söylemlerde
bulunmamaktadırlar.
Hasret gazetesinde haber giriĢleri ve ana olay örnekleri incelendiğinde haberlerin
bazılarında ana olayın özeti haberin ilk paragrafında yer verilmemektedir. Gazetede “spot”
haber kavramı yer almamaktadır. Bazı haber giriĢlerinde de MHP lehine konumlandırma
yapılmıĢtır. Haberlerde birinci el kaynağa baĢvurularak kanıt niteliği taĢıyan belge, bilgi vb.
hedef kitleyi ikna etme amacıyla kullanılmamıĢtır. Osmaniye belediye baĢkanı adayları ve
MHP, AKP ve CHP‟nin liderleri ile kurmaylarının Osmaniye ziyaretindeki söylemleri metnin
sesi olmuĢtur.
Haberler bağlam çerçevesinde değerlendirildiğinde “BaĢbakana pankart Ģoku. 5 Mart
2014.s.4”

haberi dıĢında haberlerin hangi Ģartlarda gerçekleĢtiğine dair net bilgiler

bulunmaktadır. Ancak siyasi görüĢ olarak MHP‟ye yakın olan Hasret gazetesinin “BaĢbakana
pankart Ģoku” haberine yeterli düzeyde ve arka sayfalarda yer vermesi gazete ile
çeliĢmektedir. Yerel basında yayınlanan günlük gazetelerin Basın Ġlan Kurumu‟ndan hatırı
sayılır miktarlarda ücret alması nedeniyle ve ilan kaygısıyla bu habere gereken önemi
vermemesi manidardır.
Hasret gazetesindeki cümle yapıları incelendiğinde hemen hemen bütün partilerin ve
belediye baĢkanı adaylarının haberleri hem aktif hem de pasif yapıda haber yapılmıĢtır. Van
Dijk‟ın söylem analizine göre aktif yapıdaki haberler özneyi ön plana çıkarırken, pasif
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yapıdaki haberler olayı ön plana çıkarmaktadır. Ancak Hasret gazetesinde böyle bir ayrımdan
söz etmek mümkün değildir.
Gazetede partilerin haberlerinde kullanılan kelimelere bakıldığında MHP ve MHP
belediye baĢkanı adayı Kadir Kara‟yla ilgili “coĢkulu kalabalıklar, güler yüzlü uğurlama,
Bahçeli rüzgârı, bilge lider vb.” sıfatlar kullanılmıĢtır. AKP‟yle ilgili haberlerde AKP
belediye baĢkanı adayının haberlerine yok denecek kadar az sayıda yer verilmiĢ ve haberlerde
kullanılan kelimelerin de tarafsız olduğu dikkati çekmektedir. CHP belediye baĢkanı adayı
Haydar Aktürk‟ün haberlerinde kullanılan kelimelere değinildiğinde diğer gazetelerde olduğu
gibi Hasret gazetesinde de Aktürk‟ün ziyaret haberleri ağırlıktadır.
Osmaniye‟nin en eski gazetesi olan Hasret gazetesinde bulunan haberler niteliksel ve
niceliksel

bakımdan

değerlendirildiğinde

MHP‟ye

siyasi

anlamda

yakın

olduğu

görülmektedir. Bununla beraber AKPyle CHP‟nin haberlerine de gazetede değinilmiĢtir.
Hasret gazetesinde yer alan MHP‟nin haberler içerikleriyle MHP‟nin 9 ıĢıktan oluĢan
siyasi görüĢünü karĢılaĢtırdığımızda Ģu veriler ortaya çıkmaktadır. MHP Osmaniye belediye
baĢkanı adayı Kadir Kara ağırlıklı olarak seçim çalıĢmaları çerçevesinde ziyaretlerde ve
tanıtımlarda bulunmaktadır. Ancak Osmaniye‟yi ziyaret eden Devlet Bahçeli, Ruhsar
Demirel, Osmaniye milletvekili Türkoğlu MHP‟nin siyasi görüĢü ile bağdaĢan söylemlerde
bulunmuĢlardır.
3.4.7. OLAY GAZETESĠ
Osmaniye‟de “Olay Günlük Haber Gazetesi” sloganı ile basılan Olay gazetesinin
yayın türü “yerel süreli yayındır”.227 Olay gazetesinin sahibi Gökhan Erkmen, yazı iĢleri
müdürü ise Ali Erkmen‟dir. Gazetenin baskı sayısı günlük 500 adet olup, gazete 4 sayfadan
oluĢmaktadır. Olay gazetesinin fiyatı 20 kuruĢtur ve pazar günleri basılmamaktadır. Olay
gazetesi Hasret Ofsette basılmaktadır. 228

227
228

Bknz. Ek 32.
Olay Günlük Haber Gazetesi, 1 Mart 2014-29 Mart 2014, Osmaniye.
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Olay gazetesinin 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasındaki 25 adet nüshası söylem
analizi çerçevesinden değerlendirilecek ve çalıĢmanın sınırlılığı nedeniyle sadece MHP, AKP
ve CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberlerine değinilecektir.
3.4.7.1. BaĢlıklar
Olay gazetesinin 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasındaki siyasal içerikli
haber baĢlıkları değerlendirildiğinde, MHP‟nin 55 adet, AKP‟nin 11 adet ve CHP‟nin 15 adet
haber baĢlığı olduğu ortaya çıkmıĢtır. MHP ile ilgili haberlerde sadece Osmaniye MHP
belediye baĢkan adayı Kadir Kara‟nın değil Osmaniye‟nin ilçelerindeki belediye baĢkanı
adaylarının da haberleri mevcuttur. Olay gazetesinde on beĢ baĢlık haber Erzin, Düziçi ve
Toprakkale MHP belediye baĢkanı adaylarının tanıtımını ve seçim çalıĢmalarını yapmaktadır.
Kadir Kara ile ilgili haberlerde, haber baĢlığı olarak pozitif, adayı öven sıfatlar kullanılmıĢtır.
AKP ile ilgili haberler değerlendirildiğinde sayıca az olup baĢlıklar nötr biçimde halka
sunulmuĢtur. BaĢbakan Tayyip Erdoğan‟nın Osmaniye mitinginde “hırsız var” pankartı açan
Ģahsın haberi de gazetede yer almaktadır. CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adayı Haydar
Aktürk ile ilgili haberlerde ise adayın yapmıĢ olduğu ziyaretler haber baĢlığı olmuĢtur. Haber
baĢlıklarında MHP‟nin lehine konumlandırma yapılmıĢtır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
MHP Osmaniye Belediye ve Ġl Genel Meclis üyesi adaylarını tanıttı. (1 Mart 2014)
Kadir Kara, “Ziyaretlerde büyük mutluluk duyuyorum” (1 Mart 2014, s.3)
Kara, mahallelerde vatandaĢlarla buluĢuyor (3 Mart, 2014, s.1-2)
MHP Merkez Ġlçe Basın Sözcüsü Hamit Dündar‟dan açıklama (3 Mart, 2014, s.1)
Türk Ocakları Osmaniye ġubesi panel düzenledi (4 Mart, 2014, s.1-3)
Oruz (MHP Erzin Belediye BaĢkan Adayı): “Bizim Olana sahip çıkalım” (4 Mart, 2014, s.14)
Erzin MHP Ġlçe BaĢkanı KuĢçu: “Halkımızı Seviyoruz” (4 Mart 2014, s.1)
Çınarlı Kahve Projesi‟nde çalıĢmalar baĢladı (4 Mart 2014, s.3)
Türk Ocakları Osmaniye ġubesi panel düzenledi (4 Mart 2014, s.3)
Kadir Kara, Türk Ocaklarını ziyaret etti (5 Mart 2014, s.1-2)
Güney Akgül (MHP Toprakkale Belediye BaĢkan Adayı): “Sorunsuz bir ilçe inĢa edeceğiz”
(5 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, esnaflarla kucaklaĢıyor (5 Mart 2014, s.3)
Küçük Sanayi Sitesi Yönetiminden Kadir Kara‟ya TeĢekkür (6 Mart 2014, s.1-2)
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MHP Adayı Kadir Kara, bugün canlı yayın konuğu olacak (6 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, Muhtarlar Derneği yönetimini ziyaret etti (6 Mart 2014, s.1-3)
Oruz (MHP Erzin Belediye BaĢkan Adayı): Gençlerimiz Geleceğimizdir (7 Mart 2014, s.1)
KuĢçu: “Gümbür, gümbür geliyoruz (7 Mart 2014, s.1)
BaĢkan Kuyulu (MHP Osmaniye Ġl BaĢkanı), Devlet Bahçeli‟yi eleĢtiren BaĢbakanı eleĢtirdi
(8 Mart 2014, s.1)
Muhammet Kaya (MHP Düziçi Belediye BaĢkan Adayı): “Ne AKP, Ne CHP, ille de MHP”
(10 Mart 2014, s.1)
OGC‟yi ziyaret eden MHP Ġl Genel Meclisi üyesi adayları: “Hükümete gereken cevabı
sandıkta verelim”
MHP Belediye BaĢkan Adayı Oruz: “Vatansız Kalan Ġmansız Kalır” (11 Mart 2014, s.1)
Demirel: “Kadınlarımız da siyasetin içinde olsun” (12 Mart 2014, s.1)
Milletvekili Türkoğlu‟ndan anma mesajı (13 Mart 2014, s.3)
Kadir Kara‟ya sevgi seli, (13 Mart 2014, s.1-4)
Oruz: “Ġnsanlarımız bizim için önemlidir” (14 Mart 2014, s.1)
KuĢçu: ”Sandıkta ders verelim” (14 Mart 2014, s.1)
MHP Genel BaĢkan Yardımcısı Ruhsar Demirel‟e sevgi gösterisi (14 Mart 2014, s.1-2)
MHP Adayı kadir Kara, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı (17 Mart 2014, s.1-2)
MHP Belediye BaĢkan Adayı Oruz: “Tüm problemleri çözeceğim” (18 Mart 2014, s.1)
Rifat KuĢçu: “MHP projelerle geliyor” (18 Mart 2014, s.1)
TÜMSĠAD, Kadir Kara‟yı konuk etti (18 Mart 2014, s.4)
Kadir Kara, ĠnĢaat Sektörü ile bir araya geldi (19 Mart 2014, s.1-4)
MHP iĢi Ģansa bırakmadan çalıĢıyor (19 Mart 2014, s.1)
TÜMSĠAD, Kadir Kara‟yı konuk etti (18 Mart 2014, s.2)
Milletvekili Türkoğlu‟ndan, Bakan Güllüce‟ye soru önergesi (20 Mart 2014, s.1)
Mustafa Demir‟den örnek hareket (20 Mart 2014, s.1-4)
Kara; “Hizmetin ötesinde hayallerimiz var” (20 Mart 2014, s.1-2)
Oruz: “Erzin‟nin tüm ihtiyaçları karĢılanacaktır (21 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, OGĠAD‟TA Projelerini anlattı (21 Mart 2014, s.1-4)
Kadir Kara, OGED‟de projelerini anlattı (21 Mart 2014, s.2)
Kadir Kara, “Belediyemiz ilk 6 belediye arasındadır” (21 Mart 2014, s.3)
Kadir Kara, bugün Seçim 2014‟ün konuğu (22 Mart 2014, s.1)
Mahalle mitinglerinde Kadir Kara coĢkusu (22 Mart 2014, s.1)
BaĢkan Yalçın‟dan Kadir Kara‟ya övgü (22 Mart 2014, s.1-3)
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Kadir Kara‟dan nakliyatçılara site sözü (24 Mart 2014, s.1)
BaĢkan Kara: “Her Ģey sizin için, Osmaniye için” (24 Mart 2014, s.2)
MHP Erzin Belediye BaĢkan Adayı Mehmet Oruz: “Esnaf baĢımın tacı” (25 Mart 2014, s.1)
Devlet Bahçeli hemĢerileri ile buluĢuyor (25 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, mahalle mitinglerinde moral buluyor (25 Mart 2014, s.3)
Bahçeli Osmaniye‟de konuĢtu (26 Mart 2014, s.1)
MHP‟nin açık hava toplantısı mitinge dönüĢtü (27 Mart 2014, s.1-4)
Gökhan Erkmen: “Kara‟nın ikinci hizmet dönemi hayırlı olsun” (28 Mart 2014, s.1)
Oruz: “Makamından güç alan değil, makamına güç katan yönetim bir anlayıĢı ile
geliyoruz”(28 Mart 2014, s.1)
KuĢçu: “Halkımıza hayırlı olsun” (28 Mart 2014, s.1-2)
MHP adayı Kadir Kara: “Herkese yürekten teĢekkür ediyorum” (29 Mart 2014, s.1)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakan Erdoğan 3 Mart‟a Osmaniye‟de (1 Mart 2014, s.1)
Protestocu ġahıstan “Hırsız Var” Pankartı (5 Mart 2014, s.1)
BaĢbakan, Osmaniye‟de Muhalefete Yüklendi (5 Mart 2014, s.1)
Ġl Genel Meclis Üyesi Adayları köylerde (5 Mart 2014, s.3)
Köyler ve Ġsmail Kaya (10 Mart 2014, s.3)
Ak Parti‟den Yeni Osmaniye için 80 proje (14 Mart 2014, s.3)
Ak Parti Ġl Genel Meclisi Üyesi Adayı Ġsmail Kaya‟nın tıp bayramı mesajı (17 Mart 2014, s.2)
Gürbüz, 6 Radyonun ortak yayına katılacak (18 Mart 2014, s.1-2)
Gürbüz: “Bıraktığımız yerden hizmete devam” (22 Mart 2014, s.4)
Mehmet Gürbüz, basın mensupları ile buluĢtu (25 Mart 2014, s.2)
Bakan Elvan: “Alnımız ak, baĢımız dik” (27 Mart 2014, s.1-4)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Haydar Aktürk ziyaretlerini sürdürdü (5 Mart 2014, s.1)
CHP Sumbas‟ta miting gibi açılıĢ (5 Mart 2014, s.4)
CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Mustafa Karayiğit (6 Mart 2014, s.4)
CHP Ġl Genel Meclisi Üyesi Adayları: “Siyaset; güven ve samimiyettir” (12 Mart 2014, s.1)
Aktürk “Ġnsanlar değil, Ģehir engelli” (12 Mart 2014, s.3)
Haydar Aktürk, fıstıkçıları ziyaret etti (15 Mart 2014, s.1)
Türk Ocakları mensupları Aktürk‟ü ziyaret etti (15 Mart 2014, s.2)
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CHP‟li Oran, ziyaretlerde bulundu (17 Mart 2014, s.3)
Aktürk, “Osmaniye Futbol Tarihi” albümü hediye etti (19 Mart 2014, s.4)
Aktürk, Osmaniye Esnaf Odaları Birliğini ziyaret etti (20 Mart 2014, s.4)
Aktürk‟ten Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği‟ne ziyaret (22 Mart 2014, s.1-3)
Aktürk, TÜMSĠAD‟ın verdiği kahvaltı davetine katıldı (25 Mart 2014, s.2)
Aktürk‟ten Esnaf ziyareti (26 Mart 2014, s.4)
Mimarlığını yaptığı odayı ziyaret etti (27 Mart 2014, s.3)
CHP belediye baĢkan adayı Haydar Aktürk: “Katılımcı belediyeciliği biz getireceğiz” (29
Mart 2014, s.1-3)
3.4.7.2. Haber GiriĢleri ve Ana Olay
ÇalıĢma çerçevesinde incelenen Olay gazetesinde ayrı ayrı partilerle ilgili olarak
araĢtırılan seçim haberlerinin ana olaylarını anlatan haber giriĢleri örnek olarak verilmiĢtir.
Olay gazetesinin haber giriĢleri incelendiğinde partiden partiye büyük oranda farklılık
olmadığı gözlemlenmiĢtir. Haberlerde genellikle ters piramit yöntemi kullanılmıĢ ancak bazı
haberlerde bu yöntem göz ardı edilmiĢtir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kadir Kara, “Ziyaretlerde büyük mutluluk duyuyorum” (1 Mart 2014, s.3) “Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Kadir Kara, mahalle gezilerini
arttırarak devam ettiriyor.
Demirel: “Kadınlarımız da siyasetin içinde olsun” (12 Mart 2014, s.1) “MHP Genel BaĢkan
Yardımcısı EskiĢehir Milletvekili Dr. Ruhsar Demirel: “30 Mart 2014 günü ampul patlayacak
sabahında üç hilalin gölgesinde aydınlık yarınlara kavuĢacağız” dedi.”
Kadir Kara, “Belediyemiz ilk 6 belediye arasındadır” (21 Mart 2014, s.3) “Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı ve Osmaniye Belediye BaĢkanı
Kadir Kara, “Osmaniye Belediyesi‟nin kanuni süresi içerisinde ödenmemiĢ bir kuruĢ borcu
dahi yoktur” dedi. BaĢkan Kara, belediyenin mali yönü ile ilgili kamuoyunda dillendirilen ve
eleĢtiri konusu olan „Osmaniye Belediyesi Borç Batağında‟ Ģeklindeki ifadelere geçtiğimiz
günlerde düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.”
MHP Adayı kadir Kara, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı (17 Mart 2014, s.1-2)
“Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı ve Osmaniye Belediye
BaĢkanı Kadir Kara, 30 Mart yerel seçimleri öncesinde yaptığı ve yapacağı projelerini basın
mensupları ile paylaĢtı.”
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Protestocu Şahıstan “Hırsız Var” Pankartı (5 Mart 2014, s.1) “BaĢbakan Recep Tayyip
Erdoğan, partisinin düzenlediği miting için Osmaniye‟ye geldi. BaĢbakan Erdoğan, miting
alanında konuĢma yaparken pankart Ģoku yaĢandı.”
Başbakan, Osmaniye’de Muhalefete Yüklendi (5 Mart 2014, s.1) “Partisinin Osmaniye‟de
düzenlediği mitinge katılan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart'ta bütün saldırılara,
hücumlara rağmen AK Parti‟nin birinci çıkacağını söyledi.”
Gürbüz: “Bıraktığımız yerden hizmete devam” (22 Mart 2014, s.4) “Ak Parti Osmaniye
Belediye BaĢkan adayı Av. Mehmet GÜRBÜZ, Osmaniye Öğretmenevinde düzenlenen sabah
kahvaltılı toplantıda göreve seçildiğinde yapacağı hizmet projeleri konusunda açıklamalarda
bulundu. Gürbüz, “Bıraktığımız yerden hizmetlere devam edeceğiz. Her Ģey Osmaniye için”
dedi.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Haydar Aktürk ziyaretlerini sürdürdü (5 Mart 2014, s.1) “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Haydar Aktürk, Osmaniye Devlet Hastanesi‟nde tedavi
gören hastaları ziyaret etti.”
Aktürk “İnsanlar değil, şehir engelli” (12 Mart 2014, s.3) “Osmaniye Engelliler platformuna
bağlı dernekler 9 Mart 2014 Pazar gecesi, Engelliler Platform BaĢkanı ve Cumhuriyet Halk
Partisi Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk‟e Öğretmen evinde destek
gecesi düzenlediler.”
CHP’li Oran, ziyaretlerde bulundu (17 Mart 2014, s.3) “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel BaĢkan Yardımcısı ve Ġstanbul Milletvekili Umut Oran, 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde
hiç bu kadar yolsuzluğa batan bir iktidarın gelmediğini belirterek, "12 yıl boyunca bu ülkeyi
yasaklara boğdular, bu ülkeyi yalanlarla yönettiler ve bu ülkeyi yoksullukla yolsuzlukla
maalesef tanıĢtırdılar" dedi. Sabah saatlerinde kente gelen ve ilk olarak Toprakkale Ġlçe Seçim
Bürosunu ziyaret eden Umut Oran, daha sonra Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nda
(OTSO) iĢadamlarıyla bir araya geldi.”
3.4.7.3. Olay Taraflarının Değerlendirilmesi
Olay gazetesinin söylemlerin aktarılma Ģekli, parti liderleri arasındaki konuĢmaların
yansıtılması, kullanılan alıntılar ve ifadelere dikkat edilmiĢtir. Olay gazetesinde ziyaret
haberlerinin yanı sıra Osmaniye‟deki iktidar belediye baĢkanının ve Osmaniye‟nin
ilçelerinden aday olan MHP belediye baĢkanı adaylarının tanıtımını yapan beyanlara yer
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verilirken muhalefet durumundaki Osmaniye AKP ve CHP belediyi baĢkanı adaylarına karĢı
karalama tarzında yazılar yer almamaktadır. Gazetede metnin sesi olarak kullanılan
örneklerden bazıları Ģunlardır:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kadir Kara, “Ziyaretlerde büyük mutluluk duyuyorum” (1 Mart 2014, s.3)
Oruz (MHP Erzin Belediye BaĢkan Adayı): “Bizim Olana sahip çıkalım” (4 Mart, 2014, s.14)
Kadir Kara, esnaflarla kucaklaĢıyor (5 Mart 2014, s.3)
KuĢçu: “Gümbür, gümbür geliyoruz (7 Mart 2014, s.1)
OGC‟yi ziyaret eden MHP Ġl Genel Meclisi üyesi adayları: “Hükümete gereken cevabı
sandıkta verelim”
Kadir Kara, mahalle mitinglerinde moral buluyor (25 Mart 2014, s.3)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakan, Osmaniye‟de Muhalefete Yüklendi (5 Mart 2014, s.1)
Gürbüz: “Bıraktığımız yerden hizmete devam” (22 Mart 2014, s.4)
Bakan Elvan: “Alnımız ak, baĢımız dik” (27 Mart 2014, s.1-4)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP Ġl Genel Meclisi Üyesi Adayları: “Siyaset; güven ve samimiyettir” (12 Mart 2014, s.1)
Haydar Aktürk, fıstıkçıları ziyaret etti (15 Mart 2014, s.1)
Aktürk, TÜMSĠAD‟ın verdiği kahvaltı davetine katıldı (25 Mart 2014, s.2)
3.4.7.4. Bağlam Bilgisi
Seçim haberleri değerlendirildiğinde açıklamaların bağlı olduğu olayların açık ve net
Ģekilde haber olup olmadığı önem teĢkil etmektedir. Olay gazetesi bağlam çerçevesinden
değerlendirildiğinde gazetede yer alan MHP haberlerinin geçmiĢ ve Ģu andaki bilgilerine
olayın neden gerçekleĢtiğine dair bilgiler bulunmaktadır. CHP haberleri genel itibariyle seçim
nedeniyle yapılan ziyaret görüĢmelerinden ve adayın tanıtımlarından ibaret olmakla beraber
AKP ile ilgili haberlerde bağlam bilgisi yeterli düzeyde değildir. AĢağıda bağlam bilgisi
açısından örnek gösterilebilecek birkaç habere yer verilmiĢtir.
Küçük Sanayi Sitesi Yönetiminden Kadir Kara’ya Teşekkür (6 Mart 2014, s.1-2) “Osmaniye
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi BaĢkanı Hüseyin Yavuz, BaĢkan Kadir Kara‟ya takdim
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etti. Yavuz, “Bu 5 yıllık süre içerisinde sanayi sitemizin tamamına yaptığı hizmetlerden
dolayı yönetim kurulumuzun aldığı karar ile bu plaketi Belediye BaĢkanımız Sayın Kadir
Kara adına hazırladık. Sanayi sitemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teĢekkür ederiz”
diyerek plaketi taktim etti.”
Başkan Kuyulu (MHP Osmaniye İl Başkanı), Devlet Bahçeli’yi eleştiren Başbakanı
eleştirdi (8 Mart 2014, s.1) “''BaĢbakan… biz yaptık' diye sahip çıktığı yatırımlar için telafuz
ettiği rakam övünülecek değil gülünecek bir rakamdır. Tek baĢına iktidar olan AKP nin 12
yılda yaptığını MHP koalisyon ortağı iken 3,5 yılda yapmıĢtır. ''Biz yaptık biz'' diye övünen
BaĢbakan, keĢke kaç kiĢiye istihdam açtığını söyleseydi. Övünecek kadar yatırım yapılmasına
rağmen Osmaniye‟deki iĢsizlik oranının niçin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu
anlatsaydı.”
Demirel: “Kadınlarımız da siyasetin içinde olsun” (12 Mart 2014, s.1) “KonuĢmasında
Yerel ve genel seçimlerde kadına da gereken önem ve önceliğin verilmesinden yana olduğunu
belirten Ruhsar Demirel, “Evde kadının huzuru ve mutluluğu dünyanın mutluluğudur. Bu
nedenle biz hanım kardeĢlerimize öncelik tanıyacağız. Görünmeyen kahramanlar çoğunlukta
biz kadınlarız…”
MHP işi şansa bırakmadan çalışıyor (19 Mart 2014, s.1) “MHP Osmaniye Merkez Ġlçe
BaĢkanı Ali Fuat KardaĢ,..Tanıtım ve propaganda yöntemlerimizi en iyi Ģekilde planlayıp
uygularken, özellikle sandıklara hakim olabilmek için de hiç olmadığı sıkı gayret etmekteyiz.”
Gökhan Erkmen: “Kara’nın ikinci hizmet dönemi hayırlı olsun” (28 Mart 2014, s.1)
“Hasret Gazetesi sahibi Gökhan Erkmen, yaptığı kamuoyu araĢtırmalarının Kadir Kara‟nın
seçimi alacağı yönde olduğunu söyledi.
Protestocu Şahıstan “Hırsız Var” Pankartı (5 Mart 2014, s.1) “BaĢbakan Erdoğan miting
alanında konuĢmasını sürdürürken, platforma oldukça yakın bir yerde duran bir Ģahıs birden
üzerinde “Hırsız Var” yazılı pankart açtı. Bir süre pankartı tutan Ģahsa, çevresindeki partililer
anında müdahale etti. Bu arada partililer tarafından oldukça tartaklanan Ģahıs, güvenlik
görevlileri tarafından yaka paça göz altına alınarak, miting alanının dıĢına çıkarıldı.”
Gürbüz: “Bıraktığımız yerden hizmete devam” (22 Mart 2014, s.4) “Gürbüz, “Bıraktığımız
yerden hizmetlere devam edeceğiz. Her Ģey Osmaniye için” dedi.”
Bakan Elvan: “Alnımız ak, başımız dik” (27 Mart 2014, s.1-4) “…Alnımız ak, baĢımız dik
bir Ģekilde emanetinizi götürüyoruz. ĠnĢallah bundan sonraki süreçte de milli iradeyi, yani
sizin emanetinizi daha da ilerilere taĢıyacağız” dedi…
Türk Ocakları mensupları Aktürk’ü ziyaret etti (15Mart 2014, s.2) “GerçekleĢtirilen
toplantıda, CHP Osmaniye Belediye BaĢkan adayı Mimar Haydar Aktürk, CHP meclis üyesi
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adaylarıyla birlikte Türk Ocakları üyelerine, Osmaniye için yapacağı projelerini anlattı. Türk
Ocakları BaĢkanı Mehmet Çetinkaya ve beraberindekiler de belediye seçimlerinde Mimar
Haydar Aktürk‟e baĢarılar dileyerek, yapacağı çalıĢmalara inandıklarını ifade ettiler.”
Mimarlığını yaptığı odayı ziyaret etti (27 Mart 2014, s.3) “Aktürk, mimarlığını kendi yaptığı
Ziraat Odasının yeni binasının ilk defa gezerken, Ziraat Odası yönetim kuruluyla bir toplantı
gerçekleĢtirdi. Toplantıda yaptığı konuĢmada “Ben burada bulunmaktan çok mutluyum ve
sizleri çok seviyorum….”
3.4.7.5. Sentaktik (Cümle Düzeni) Çözümleme
Olay gazetesinin sentaktik çözümlemesine bakıldığında genel itibariyle MHP ve
Osmaniye‟nin ilçelerindeki belediye baĢkanı adaylarının haberlerinin aktif biçimde aktarıldığı
görülmektedir. AKP haberlerine sentaktik açıdan değerlendirildiğinde pasif cümlelerin
ağırlıkta olduğu görülmektedir. CHP haberleri ise çoğunlukla pasif Ģekilde ele alınmıĢtır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kadir Kara, “Ziyaretlerde büyük mutluluk duyuyorum” (1 Mart 2014, s.3)
Oruz (MHP Erzin Belediye BaĢkan Adayı): “Bizim Olana sahip çıkalım” (4 Mart, 2014, s.14)
Erzin MHP Ġlçe BaĢkanı KuĢçu: “Halkımızı Seviyoruz” (4 Mart 2014, s.1)
Güney Akgül (MHP Toprakkale Belediye BaĢkan Adayı): “Sorunsuz bir ilçe inĢa edeceğiz”
(5 Mart 2014, s.1)
OGC‟yi ziyaret eden MHP Ġl Genel Meclisi üyesi adayları: “Hükümete gereken cevabı
sandıkta verelim”
Demirel: “Kadınlarımız da siyasetin içinde olsun” (12 Mart 2014, s.1)
BaĢkan Kara: “Her Ģey sizin için, Osmaniye için” (24 Mart 2014, s.2)
Gökhan Erkmen: “Kara‟nın ikinci hizmet dönemi hayırlı olsun” (28 Mart 2014, s.1)
MHP adayı Kadir Kara: “Herkese yürekten teĢekkür ediyorum” (29 Mart 2014, s.1)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakan, Osmaniye‟de Muhalefete Yüklendi (5 Mart 2014, s.1)
Ak Parti Ġl Genel Meclisi Üyesi Adayı Ġsmail Kaya‟nın tıp bayramı mesajı (17 Mart 2014, s.2)
Gürbüz: “Bıraktığımız yerden hizmete devam” (22 Mart 2014, s.4)
CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Mustafa Karayiğit (6 Mart 2014, s.4)

131

CHP Ġl Genel Meclisi Üyesi Adayları: “Siyaset; güven ve samimiyettir” (12 Mart 2014, s.1)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Aktürk “Ġnsanlar değil, Ģehir engelli” (12 Mart 2014, s.3)
Aktürk‟ten Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği‟ne ziyaret (22 Mart 2014, s.1-3)
3.4.7.6. Kelime Seçimi
Olay gazetesinde yer alan haberler kelime seçimi bakımından değerlendirildiğinde Ģu
sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Olay gazetesinde, MHP‟nin belediye baĢkanı adayları, Ülkü
Ocakları, meclis üyeleri vb. ilgili olumlu nitelemelerde bulunulan haberler yer almaktadır.
Gazetede AKP ve CHP‟nin haberlerine bakıldığında her iki partinin haberlerinde olumsuz
nitelemeler olmamakla beraber tarafsız ifadeler kullanılmıĢtır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Erzin MHP Ġlçe BaĢkanı KuĢçu: “Halkımızı Seviyoruz” (4 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, esnaflarla kucaklaĢıyor (5 Mart 2014, s.3)
Küçük Sanayi Sitesi Yönetiminden Kadir Kara’ya TeĢekkür (6 Mart 2014, s.1-2)
KuĢçu: “Gümbür, gümbür geliyoruz (7 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara‟ya sevgi seli, (13 Mart 2014, s.1-4)
MHP Genel BaĢkan Yardımcısı Ruhsar Demirel‟e sevgi gösterisi (14 Mart 2014, s.1-2)
Kadir Kara, mahalle mitinglerinde moral buluyor (25 Mart 2014, s.3)
Gökhan Erkmen: “Kara‟nın ikinci hizmet dönemi hayırlı olsun” (28 Mart 2014, s.1)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakan, Osmaniye‟de Muhalefete Yüklendi (5 Mart 2014, s.1)
Gürbüz, 6 Radyonun ortak yayına katılacak (18 Mart 2014, s.1-2)
Gürbüz: “Bıraktığımız yerden hizmete devam” (22 Mart 2014, s.4)
Mehmet Gürbüz, basın mensupları ile buluĢtu (25 Mart 2014, s.2)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Haydar Aktürk ziyaretlerini sürdürdü (5 Mart 2014, s.1)
CHP‟li Oran, ziyaretlerde bulundu (17 Mart 2014, s.3)
Aktürk‟ten Esnaf ziyareti (26 Mart 2014, s.4)
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Aktürk, Osmaniye Esnaf Odaları Birliğini ziyaret etti (20 Mart 2014, s.4)
3.4.7.8. Fotoğraflar
Büyüklük, sayı ve içerik olarak anlam ifade eden fotoğraf kareleri Olay gazetesinde
her partinin seçim çalıĢmaları ile ilgili kaç fotoğrafın yer aldığı ve sayıları belirtilmiĢtir.
Olay gazetesinde MHP‟nin 80 adet fotoğraf karesi ve MHP Erzin İlçe Belediye
Başkanı Adayı Mehmet Oruz‟a ait bir adet tam sayfa reklam bulunmaktadır. Gazetedeki
MHP‟ye iliĢkin haberlerin ölçüleri eni 10-33 cm, boy 10-14 cm civarındadır. Kadir Kara‟nın
halkı mitinglerde selamlayan, kucaklayan, gülümseyen, mitinglerde mikrofonla konuĢma
yaparken çekilmiĢ fotoğrafları mevcuttur. Osmaniye Erzin, Toprakkale ve Düziçi MHP
belediye baĢkanı adaylarının fotoğrafları kürsüde ve tek kare vesikalık olarak gazetede yer
verilmiĢtir.
Olay gazetesinde AKP‟ye ait 11 kare fotoğraf ve 8 adet Osmaniye Ak Parti İl Genel
Meclis üyesi İsmail Kaya‟ya ait 8 adet reklam bulunmaktadır. Fotoğraf kareleri küçük
boyutlarda olup genellikle arka sayfalarda yer almaktadır. AKP‟nin fotoğrafları MHP‟ye
oranla gazetede az sayıdadır ve küçük karelerden mevcuttur. Fotoğraflar Ak Parti il genel
meclis üyelerinin gezilerinden ve Mehmet Gürbüz‟ün vesikalık fotoğrafı ile Tayyip
Erdoğan‟nın Osmaniye mitinginden küçük karelerden ibarettir.
Gazetede CHP‟ye ait 19 kare fotoğraf bulunmaktadır. Fotoğrafların boyları eni 11-8
cm, boy, 16-10 cm civarındadır. CHP Osmaniye belediye baĢkanı Haydar Aktürk‟ün
fotoğrafları seçim çalıĢmaları çerçevesinde yapmıĢ olduğu ziyaretlerden ibarettir. Aktürk‟ün
miting, kürsüde konuĢma hali veya vesikalık fotoğraf kareleri bulunmamaktadır.
“Günlük Haber Gazetesi” sloganı ile basılan Olay gazetesinde 1mart 2014 ve 29 mart
2014 tarihleri arasında MHP‟nin 55 baĢlık haberi ve 81 kare fotoğrafı; AKP‟nin 11 adet
haberi ve 19 kare fotoğrafı CHP‟nin ise 15 adet haberi ve 19 kare fotoğrafı mevcuttur.
MHP‟nin haberleri ve fotoğraf kareleri sayısal bakımdan AKP ve CHP‟nin beĢ katıdır.
Gazetede sadece MHP Osmaniye belediye baĢkanı ile ilgili haberler bulunmamaktadır. Aynı
zamanda Osmaniye‟nin ilçelerinden Düziçi, Toprakkale, Erzin, Kadirli MHP belediye baĢkanı
adaylarının da seçim çalıĢmaları bulunmaktadır. Olay gazetesindeki 81 adet siyasi içerikli
haberin 55 tanesi MHP‟ye ait olması gazetenin siyasi görüĢünün MHP‟ye yakın olduğunu
hatta MHP‟yi ve Osmaniye il ve ilçelerindeki belediye baĢkanı adaylarını desteklediği
görülmektedir.
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Olay gazetesinin haber giriĢleri ve ana olayları incelendiğinde gazetede spot haberin
olmadığı dikkati çekmektedir. Haberlerin ilk satırlarında ters piramit yöntemi kullanılmıĢ
ancak bazı haberlerde haber yazım tekniği farklılık göstermektedir.
Seçim sürecinde Osmaniye‟yi ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli ve kurmayları,
Kadir Kara ve Osmaniye‟nin ilçelerinden MHP‟den belediye baĢkanlığına aday olanların
sözleri, açıklamaları haberlerdeki sayısal çoğunluk nedeniyle metnin sesi ve tarafı olmuĢtur.
Bununla beraber AKP‟den ve CHP‟den hem liderlerin hem de kurmayların sözlerine de
haberlerde bulunmaktadır. Ancak MHP‟nin haberleri nicelik ve nitelik bakımından diğer parti
ve adaylarının haberlerinden büyüktür.
Sentaktik (cümle düzeni) bakımından Olay gazetesindeki haberlere bakıldığında,
bütün partilerin ve belediye baĢkanı adaylarının cümleleri, konuĢmaları, seçim ziyaretleri
doğrudan ve dolaylı biçimde haber yapılmıĢtır. Van Dijk‟in söylem analizinde bulunan
sentaktik çözümlemeye göre siyasi görüĢlerin ve tarafların belirlenmesi burada geçersiz
kalmaktadır.
Olay gazetesindeki haberlerin partiler ve belediye baĢkanları hakkında kullandıkları
kelimelere bakıldığında MHP ile ilgili “halkımızı seviyoruz, esnafla kucaklaĢıyor, Kadir
Kara‟ya teĢekkür, gümbür gümbür geliyoruz, sevgi seli, sevgi gösterisi vb.” coĢkulu,
heyecanlı, halkla iç içe biçiminde pozitif nitelemeler kullanılmıĢtır. AKP‟ile ilgili haberlerde
“yayına katılacak, hizmete devam, BaĢbakan Osmaniye‟de vb.” biçimde biraz daha sade
kelimeler kullanılmıĢtır. CHP‟nin haberlerinde ise neredeyse haberlerin tamamı ziyaret
kelimesi kullanılmıĢtır. Adayı öven ya da yeren kelimelere yer verilmemiĢtir.
Olay gazetesinin 1 mart 2014 ve 29 mart 2014 tarihleri arasındaki nüshaları
incelendiğinde Türk Ocakları, MHP, MHP Osmaniye merkez ve ilçelerinin belediye baĢkanı
adaylarının haberlerini AKP ve CHP‟nin haberlerine oranla 5 kat daha fazladır. Aynı zamanda
gazetede MHP ile ilgili haberlerde olumsuz, karalama tarzında yazılar bulunmamaktadır.
Bütün bu unsurlar Olay gazetesinin siyasi görüĢ olarak MHP‟yi desteklediğini göstermektedir.
Gazetenin Türk Ocakları ile ilgili haber yapması Türk-Ġslam ülküsü ve Türk milliyetçiliğini
savunan siyasi içerikli yayın olduğunun göstergesidir.
3.4.8. YURT GAZETESĠ
Osmaniye‟de “Yurt Günlük Siyasi Gazete” sloganı ile basılan Yurt gazetesinin yayın
türü “yerel süreli yayındır”.229 Yurt gazetesinin sahibi Oğuzhan Erkmen‟dir. Yazı iĢleri
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müdürü ise Ahmet Erkmen‟dir. Gazetenin baskı sayısı günlük 500 adet olup, gazete 4
sayfadan oluĢmaktadır. Yurt gazetesinin fiyatı 20 kuruĢtur ve pazar günleri basılmamaktadır.
Yurt gazetesi Hasret Ofsette basılmakta ve gazetesinin 10 Mart 2014 tarihine ait gazetesi
çalıĢmada yer almamaktadır. 230

Yurt gazetesinin 1Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasındaki 24 adet nüshası söylem
analizi çerçevesinden değerlendirilecek ve çalıĢmanın sınırlılığı nedeniyle sadece MHP, AKP
ve CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberlerine değinilecektir.
3.4.8.1. BaĢlıklar
Yurt gazetesinde 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında siyasal içerikli haber
baĢlıkları değerlendirildiğinde MHP‟nin 41, AKP‟nin 9 ve CHP‟nin 10 adet haberi yer
almaktadır. MHP‟nin haber baĢlıklarından on bir tanesi Osmaniye‟nin ilçelerinden
Toprakkale, Düziçi, Erzin ve Kadirli belediye baĢkanı adaylarına aittir. MHP ile ilgili haber
baĢlıklarda coĢkulu, kararlı, halkın sahip çıktığı, emin adımlarla hedefe yürüyen Ģeklinde
ifadeler yer almaktadır. CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adayı Haydar Aktürk ile ilgili
haber baĢlıkları ziyaretlerden ibaretken, AKP‟nin haber baĢlıkları ise Gürbüz‟ün seçim
çalıĢmaları ve Tayyip Erdoğan‟ının Osmaniye mitingi ile ilgilidir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
MHP adayı Kadir Kara, büyük ilgi görüyor (1 Mart 2014, s.1)
MHP Erzin belediye baĢkan adayı Oruz : ”Sorunsuz bir Erzin vaat ediyorum” (1 Mart 2014,
s.1)
Kadir Kara‟ya Büyük Ġlgi (3 Mart 2014, s.1)
Andırınlı Meclis Üyesi Adayından TanıĢma ve KaynaĢma Yemeği (4 Mart 2014, s.1-4)
AKGÜL(Osmaniye Toprakkale belediye baĢkanı adayı): “ Partimize olan ilgi bizi memnun
ediyor”(5 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, Türk Ocakları toplantısına katıldı (5 Mart 2014, s.1)
230

Yurt Günlük Siyasi Gazete, 1 Mart 2014-29 Mart 2014, Osmaniye.
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MHP Erzin ilçe baĢkanı KuĢçu‟dan açıklama (5 Mart 2014, s.2)
Kadir Kara, Sanayi Sitesi‟nde (6 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, Muhtarlar Derneği‟ni ziyaret etti (6 Mart 2014, s.1-2)
Kadir Kara, iki ulusal kanalda bugün canlı yayın konuğu olacak (6 Mart 2014, s.1)
MHP il baĢkanı Fahri Kuyulu, BaĢbakana tepki gösterdi (7 Mart 2014, s.1)
BaĢkan kadir Kara‟dan 8 Mart Dünya kadınlar günü ziyaretleri (11 Mart 2014, s.1)
Demirel :”Zaferin gizli kahramanı kadınlardır” (12 Mart 2014, s.2)
MHP belediye baĢkan adayı Oruz: “birlik ve kardeĢlikten” (12 Mart 2014, s.2)
Türkoğlu, milli Ģair Ersoy‟u andı (13 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, pazar esnafı ve vatandaĢlarla buluĢtu (13 Mart 2014, s.1)
MHP Genel BaĢkan Yardımcısı Ruhsar Demirel Kadirli'de (14 Mart 2014, s.4)
BaĢkan Tarhan‟dan (Kadirli MHP belediye baĢkan adayı ve belediye baĢkanı) proje atağı (15
Mart 2014, s.1)
“Bölgesel YaĢam Merkezi Yolunda Mutlu ġehir Osmaniye” proje sunumu” (17 Mart 2014,
s.1)
Muhammet KAYA: “telaĢa gerek yok, MHP geliyor”(18 Mart 2014, s.1)
MHP hedefe emin adımlarla yürüyor(19 Mart 2014, s.1-4)
MHP Belediye BaĢkan Adayı Kadir Kara, projelerini anlattı (19 Mart 2014, s.1-)
Güney AKGÜL: “Kamuoyu araĢtırmaları Toprakkale‟de MHP diyor” (20 Mart 2014, s.1)
MHP Adayı Kadir Kara‟dan OGC‟ye ziyaret (20 Mart 2014, s.1)
ORUZ: “ Erzin‟in tüm problemlerini çözeceğim”(20 Mart 2014, s.2)
KuĢçu : ”MHP olarak yeni projelerle geliyoruz” (20 Mart 2014, s.2)
Kadir Kara, iĢ adamları ile OGĠAD‟ta buluĢtu (21 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, OGED‟i ziyaret etti (21 Mart 2014, s.2)
Kara, “Yasal süresi içerisinde ödenmeyen hiçbir borcumuz yoktur” (21 Mart 2014, s.2)
Kara :”Osmaniye‟nin kaderi için önemli bir virajdayız” (22 Mart 2014, s.1)
Kara, ORT‟de canlı yayın konuğu olacak (22 Mart 2014, s.1)
BaĢkan Yalçın, “Hal esnafı Kadir bilir ama kıymetini de bilir” (22 Mart 2014, s.1)
Güney AKGÜL (MHP Toprakkale Belediye BaĢkan Adayı) , Çanakkale Ģehitleri için mevlit
okuttu (24 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara, nakliyatçı esnafı ile buluĢtu (24 Mart 2014, s.1)
MHP Genel BaĢkanı Bahçeli Osmaniye‟ye geliyor(25 Mart 2014, s.1)
Kadir Kara‟nın mahalle mitinglerine ilgi büyük (25 Mart 2014, s.1-2)
Osmaniye Bahçeli‟yi bağrına bastı (26 Mart 2014, s.1)
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Devlet Bahçeli hemĢehrileri ile buluĢtu (27 Mart 2014, s.1-4)
GÖKHAN ERKMEN: “Ġkinci hizmet dönemin hayırlı olsun BaĢkan” (28 Mart 2014, s.1)
MHP belediye baĢkan adayı Kadir Kara‟nın teĢekkür mesajı (29 Mart 2014, s.1)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Osmaniye BaĢbakanla BuluĢuyor (1 Mart 2014, s.1)
BaĢbakan Erdoğan‟ın Osmaniye mitingi (4 Mart 2014, s.1)
BaĢbakan Erdoğan: ”hücumlara rağmen Ak parti geliyor” (5 Mart 2014, s.1)
AK Parti Ġl Genel Meclis Üyesi Adayları köy ziyaretlerinde (5 Mart 2014, s.2)
AK Partili bayanlara taĢlı saldırı (14 Mart 2014, s.1)
Gürbüz, 6 Radyonun ortak yayınına katılacak (16 Mart 2014, s.1-2)
Mehmet Gürbüz‟den „ġehitler Günü‟ Mesajı (18 Mart 2014, s.1)
Gürbüz, ORT‟nin canlı yayın konuğu oldu (21 Mart 2014, s.1)
Gürbüz: “Her Ģey Osmaniye için” (22 Mart 2014, s.1)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Aktürk, Devlet Hastanesi‟ni ziyaret etti (5 Mart 2014, s.1)
CHP il genel meclisi üyesi adaylarından OGC‟yi ziyaret (11 Mart 2014, s.1)
Aktürk‟ten hayırlı olsun ziyareti (14 Mart 2014, s.1)
Aktürk, Fıstıkçılar esnafını ziyaret etti (15 Mart 2014, s.1-2)
CHP'li Oran‟dan Hükümete EleĢtiri (17 Mart 2014, s.2)
Haydar Aktürk‟ten “Osmaniye Futbol Tarihi” Albümü (20 Mart 2014, s.1-2)
Aktürk, ziyaretlerini sürdürüyor(24 Mart 2014, s.2)
Aktürk‟e esnaftan yoğun ilgi (26 Mart 2014, s.4)
Aktürk‟ten ziraat odasına ziyaret (27 Mart 2014, s.2)
Aktürk: ”Osmaniye değiĢimden yana” (29 Mart 2014, s.1-2)
3.4.8.2. Haber GiriĢleri ve Ana Olay
ÇalıĢma çerçevesinde incelenen Olay gazetesinde ayrı ayrı partilerle ilgili olarak
araĢtırılan seçim haberlerinin ana olaylarını anlatan haber giriĢleri örnek olarak verilmiĢtir.
Olay gazetesinin haber giriĢleri incelendiğinde ters piramit yöntemine ve 5 N 1 K kuralına
uygun olarak haberlerin gazetede yer aldığı gözlemlenmektedir.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
OGC’yi ziyaret eden MHP il Genel Meclisi üyesi adayları: “Hükümete gereken cevabı
sandıkta verelim”(10 Mart 2014, s.1)

“MĠLLĠYETÇĠ HAREKET PARTĠSĠ (MHP)

Osmaniye Ġl Genel Meclisi üyesi adayları, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC)‟yi ziyaret
ederek çalıĢmalar konusunda bilgi verdiler. Basınla bilgi alıĢ-veriĢinde bulundular. Milli
iradenin sandığa yansıması için herkesin 30 Mart 2014 sabahı mutlaka oy vermek için sandık
baĢına gitmeleri gerektiğini vurguladılar."
Demirel :”Zaferin gizli kahramanı kadınlardır” (12 Mart 2014, s.2) “MHP Genel BaĢkan
Yardımcısı EskiĢehir Milletvekili Dr. Ruhsar Demirel: “30 Mart 2014 günü ampul patlayacak
sabahında üç hilalin gölgesinde aydınlık yarınlara kavuĢacağız” dedi.”
“Bölgesel Yaşam Merkezi Yolunda Mutlu Şehir Osmaniye” proje sunumu” (17 Mart 2014,
s.1) “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı ve Osmaniye
Belediye BaĢkanı Kadir Kara, 30 Mart yerel seçimleri öncesinde yaptığı ve yapacağı
projelerini basın mensupları ile paylaĢtı. Ahmet ġekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen
“Bölgesel YaĢam Merkezi Yolunda Mutlu ġehir Osmaniye” proje sunum toplantısında ilk
olarak, BaĢkan Kadir Kara'nın 5 yıllık görev süresi içerisinde Osmaniye için yaptığı projeler
sinevizyon gösteriminde sunuldu…”
Güney AKGÜL: “Kamuoyu araştırmaları Toprakkale’de MHP diyor” (20 Mart 2014, s.1)
“MHP Toprakkale Belediye BaĢkan Adayı Güney AKGÜL seçim çalıĢmalarının devam
ettiğini yapılan tüm kamuoyu araĢtırmalarının ise Toprakkale‟de MHP‟yi birinci parti
gösterdiğini ifade etti.Güney AKGÜL çeĢitli araĢtırma Ģirketlerinin yaptığı anket sonuçlarına
göre Toprakkale halkının 30 Mart 2014 tarihinde MHP‟ye destek vereceği sonucunun
çıktığını bu sonuçların ise kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.”
Kara, “Yasal süresi içerisinde ödenmeyen hiçbir borcumuz yoktur” (21 Mart 2014, s.2)
“Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı ve Osmaniye Belediye
BaĢkanı Kadir Kara, “Osmaniye Belediyesi‟nin kanuni süresi içerisinde ödenmemiĢ bir kuruĢ
borcu dahi yoktur” dedi.”
Devlet Bahçeli hemşerileri ile buluştu (27 Mart 2014, s.1-4) “30 Mart yerel seçimleri için iki
günlük Osmaniye ziyareti için geçtiğimiz akĢam Osmaniye‟ye gelen MHP Lideri Devlet
Bahçeli, hemĢerilerine seslendi. Kadir Kara ile Osmaniye‟de sayısız hizmetlerin
kazandırıldığını söyleyen Bahçeli, hemĢerilerinden Kadir Kara‟ya ve partisine destek istedi.”
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Osmaniye Başbakanla Buluşuyor (1 Mart 2014, s.1) “BaĢbakan Erdoğan‟ın katılımıyla
gerçekleĢtirilecek Büyük Osmaniye Mitinginin 3 Mart 2014 Pazartesi günü saat 16.00‟da
Devlet Bahçeli Meydanı‟nda yapılacağını söyleyen Ak Parti Osmaniye Ġl BaĢkanı Emir Hasan
ArslantaĢ, Osmaniye‟nin büyük buluĢmaya hazır olduğunu belirtti. Büyük Osmaniye Mitingi
için tüm hazırlıkları tamamlandıklarını ifade eden Ġl BaĢkanı ArslantaĢ, “Osmaniyeliler büyük
bir coĢku ile bir kez daha BaĢbakanımızı bağrına basacaktır” dedi.”
AK Partili bayanlara taşlı saldırı (14 Mart 2014, s.1) “Osmaniye'de seçim çalıĢması yapan
Ak Partili bayanları taĢıyan seçim otobüsüne taĢlı saldırıda bulunuldu. Meydana gelen
saldırıda Ak Parti Kadın Kolları BaĢkanı ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Zekiye Yılmazer
kırılan cam parçaları ile kulağından, AK Parti Ġl BaĢkanı Hasan Emir ArslantaĢ'ın eĢi Serpil
ArslantaĢ ise omzuna isabet eden taĢ ile hafif Ģekilde yaralandı. Bu arada partili 44 bayan ise
saldırı anında büyük korku ve panik yaĢadı.”
Gürbüz, ORT’nin canlı yayın konuğu oldu (21 Mart 2014, s.1) “k Parti Osmaniye Belediye
BaĢkan Adayı Mehmet Gürbüz, seçim çalıĢmalarına son hızla devam ediyor. Gürbüz, proje
tanıtımlarının ardından, mahalle ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra basın yayın kuruluĢlarında
hazırlanan programlara da katılarak daha geniĢ kitlelere yapacaklarını ve projelerini
anlatıyor.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP'li Oran’dan Hükümete Eleştiri (17 Mart 2014, s.2) “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel BaĢkan Yardımcısı ve Ġstanbul Milletvekili Umut Oran, 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde
hiç bu kadar yolsuzluğa batan bir iktidarın gelmediğini belirterek, "12 yıl boyunca bu ülkeyi
yasaklara boğdular, bu ülkeyi yalanlarla yönettiler ve bu ülkeyi yoksullukla yolsuzlukla
maalesef tanıĢtırdılar" dedi.”
Aktürk, ziyaretlerini sürdürüyor(24 Mart 2014, s.2) “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Mimar Haydar Aktürk, CHP Osmaniye Belediye Meclis
Üyesi Adaylarıyla birlikte Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği‟ni ziyaret etti.”
Aktürk: “Osmaniye değişimden yana” (29 Mart 2014, s.1-2) “Moderatörlüğünü Çağatay
Öner ve Ahmet Yılmaz‟ın üstlendiği programda CHP Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı
Mimar Haydar Aktürk gerçekleĢtirmek istediği projeleri anlattı.”
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3.4.8.3. Olay Taraflarının Değerlendirilmesi
MHP Osmaniye Belediye BaĢkanı Adayı Kadir Kara‟nın ve Osmaniye‟nin diğer
ilçelerinden MHP‟den aday olan belediye baĢkanlarının haberlerinin ağırlıkta olduğu gazetede
adayların seçim çalıĢmaları ve ziyaretleri hakkında bilgiler verilmektedir. Yurt gazetesinde
CHP ve AKP‟nin haberlerine MHP‟nin haberleri ile kıyaslandığında dörtte bir oranında
gazetede yer verilmiĢtir.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
MHP Erzin belediye baĢkan adayı Oruz : ”Sorunsuz bir Erzin vaat ediyorum” (1 Mart 2014,
s.1)
AKGÜL(Osmaniye Toprakkale belediye baĢkanı adayı): “ Partimize olan ilgi bizi memnun
ediyor”(5 Mart 2014, s.1)
MHP il baĢkanı Fahri Kuyulu, BaĢbakana tepki gösterdi (7 Mart 2014, s.1)
Kara :”Osmaniye‟nin kaderi için önemli bir virajdayız” (22 Mart 2014, s.1)
GÖKHAN ERKMEN: “Ġkinci hizmet dönemin hayırlı olsun BaĢkan” (28 Mart 2014, s.1)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakan Erdoğan: ”hücumlara rağmen Ak parti geliyor” (5 Mart 2014, s.1)
AK Partili bayanlara taĢlı saldırı (14 Mart 2014, s.1)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP il genel meclisi üyesi adaylarından OGC‟yi ziyaret (11 Mart 2014, s.1)
Türk Ocakları mensupları Aktürk‟ü ziyaret etti (15 Mart 2014, s.4)
Aktürk‟e esnaftan yoğun ilgi (26 Mart 2014, s.4)
3.4.8.4. Bağlam Bilgisi
Bağlam söylem analizinde, iletiĢimcilerin içinde bulundukları durum, yer, zaman, dıĢ
dünya, kültür katılımcıların rolleri, birbirleri hakkında bildikleri-bilmedikleri ve birbirleriyle
olan iliĢkileri vb. hepsini kapsayan bir anlam taĢımaktadır.

231

Olay gazetesindeki haberler

bağlam çerçevesinde değerlendirildiğinde “AK Partili bayanlara taşlı saldırı. 14 Mart 2014,
s.1” vb. dıĢındaki haberler hakkında yeterli bilgi verilmiĢtir.
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Abdülhamit Çakır, ages., s.8.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
MHP adayı Kadir Kara, büyük ilgi görüyor (1 Mart 2014, s.1) “dürdü. Partisinin mahalle
baĢkanları ile birlikte mahalleleri dolaĢan Kadir Kara, hastaları ziyaret ederek, hayır dualarını
aldı. Onlarca eve ziyaret yapıp, yaĢlı ve hastaları ziyaret eden Kadir Kara, “Bu ziyaretlerde
büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce defalarca mahalleleri muhtarlarımızla gezmiĢtim…
Beni en çok memnun eden Ģey ise; halkımızın yüreğinde olduğumu görmek. Ġsteklerini
yapamadığım insanlar bile beni içten karĢılıyor. Ben bu halkıma hiçbir zaman güler yüzümü
eksik etmeyeceğim” diyerek duygularını ifade etti.”
MHP il başkanı Fahri Kuyulu, Başbakana tepki gösterdi (7 Mart 2014, s.1) “Osmaniyeliler
sergiledikleri zarafetin ve nezaketin karĢılığını alamamıĢtır. BaĢbakan aklına ne geldiyse
konuĢtu. Osmaniye'de yapılan her Ģeye 'biz yaptık biz'' diye sahip çıktı. „birilerinin 79 yılda
yaptıklarını biz 12 yılda yaptık'' dedi.”
Kadir Kara, pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu (13 Mart 2014, s.1) “BaĢkan Kadir Kara,
pazar esnafı ve alıĢveriĢ yapan halkın yoğun ilgisiyle karĢılaĢtı. Yüzündeki tebessüm,
gönlündeki insan sevgisi ve Osmaniye‟ye hizmet sevdası ile Osmaniye halkının büyük
beğenisini toplayan BaĢkan Kara, halkın yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi”
MHP belediye başkan adayı Kadir Kara‟nın teşekkür mesajı (29 Mart 2014, s.1) “Kadir Kara,
“Binlerce, on binlerce vatandaĢımız açık hava toplantımızı mitinge dönüĢtürdü. Herkese
yürekten teĢekkür ediyorum.”
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Başbakan Erdoğan: ”hücumlara rağmen Ak parti geliyor” (5 Mart 2014, s.1) “BaĢbakan
Erdoğan, “Türkiye için çok önemli, istikbalimizi aydınlatacağımız bir seçime giriyoruz. 30
Mart‟ın sonucu Ģimdiden belli oluyor. Bütün saldırılara, hücumlara rağmen AK Parti geliyor.
Mahalli seçimlerde yeni bir rekora hazırlanıyor, bir kez daha birinci parti olarak çıkıyor.
Anketler bunu gösteriyor, meydanlar bunu gösteriyor. 30 Mart'ta bir kez daha yenileceklerini
anladılar” dedi. Bu arada Bitlis‟te partilerin birleĢmesine değinen Recep Tayyip Erdoğan,
“CHP, MHP, BBP, DSP, DP; 5‟i bir olmuĢlar, topu yüzde 7 yapıyor. ġimdiden kara
propagandaya baĢladılar, sandıkta hile olacak diyorlar. Ġftira atıyorlar” diye konuĢtu.”
AK Partili bayanlara taşlı saldırı (14 Mart 2014, s.1) “seçim otobüsü, sokak giriĢinde
durarak bayanları indirdi. Bu sırada yaklaĢık 10 kiĢilik gurubun tepkisi üzerine tekrar otobüse
binen bayanlara, biranda kalabalıklaĢan gençler tarafından taĢlı saldırıda bulunuldu. Ġhbar
sonrası olay yerine çok sayıda zırhlı araçlar ile özel harekât, terör, sivil ve resmi polis ekipleri
sevk edildi.”
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Aktürk, Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti (5 Mart 2014, s.1) “CHP Adayı Haydar Aktürk,
Osmaniye Devlet Hastanesi‟nde tedavi gören hastaları odalarında ziyaret ederek, hastalara
acil Ģifalar diledi. CHP‟den Osmaniye Belediye BaĢkan Adayı Haydar Aktürk‟ün, CHP
Osmaniye Ġl BaĢkanı Kemal Tabak ve partililer ile birlikte gerçekleĢtirdiği ziyaret, Devlet
Hastanesi‟nde tedavi gören hastalara ve yakınlarına moral kaynağı oldu. Diğer yandan
Aktürk, hasta ziyaretleri sırasında görevli sağlık personeline de iĢlerinde kolaylıklar diledi.”
Aktürk: ”Osmaniye değişimden yana” (29 Mart 2014, s.1-2) “Haydar Aktürk konuĢmasında
“ BeĢ yıldır belediye baĢkanı olmak için çaba harcıyorum. Artık belediye baĢkanı olacağıma
inanıyorum. Bunun en iyi göstergesi Cumhuriyet Mahallesinde yaptığımız açık hava
toplantısıydı. Ben Osmaniye sevdalısı olarak bu Ģehre hizmet etmek istiyorum. Ben belediye
baĢkanı olduğumda makam odasının kapısını söktüreceğim. Halkın belediye ile iç içe
olmasını

istiyorum.

Katılımcı

belediyeciliği

biz

getireceğiz.

Biz

Osmaniyeli

vatandaĢlarımızın değiĢimden yana olduğunu gördük. Artık partiler Osmaniye halkının
tercihleri önünde engel değil. Partizancı değil akılcı davranıyorlar. Bu Ģehrin geleceğini
düĢünüyorlar.” dedi…”
3.4.8.6. Sentaktik (Cümle Düzeni) Çözümleme
Söylem analizinde aktif ve pasif yapılar çalıĢmanın bir parçası niteliğini taĢımaktadır.
Olay gazetesinde yer alan siyasi içerikli haberlerde AKP, CHP ve MHP parti belediye bakanı
adayları ve liderleri ile kurmaylarının çoğunlukla aktif yapıdadır. Haberler pasif ve aktif
yapılar birlikte kullanılsa da parantez içinde habere konu olan kiĢinin konuĢmaları hemen
hemen her haberde mevcuttur. AĢağıda Olay gazetesinde incelenen örneklerden birkaç tanesi
bulunmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
MHP Erzin belediye başkan adayı Oruz : ”Sorunsuz bir Erzin vaat ediyorum” (1 Mart 2014,
s.1) “„‟ Bir Erzinli olarak Erzin‟in tüm dertlerini problemlerini çözecek reçete benim elimde.
Erzin doğru karar verirse, tüm sorunlarından arındırılmıĢ sorunsuz bir Erzin benim iĢimdir.
Yüreklerin milli bir ruhla çarptığı, gönüllerin mutlulukla coĢtuğu, gençlerin elinden tutan el
olacağım. Hastaların, yaĢlıların, kimsesizlerin, dul ve yetimlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi
olacağım. Benim insanım hizmetin en büyüğüne layıktır. MHP olarak insana çok önem
veriyoruz. Ġnsanlarımız bizim için değerlidir. Vazgeçeceğimiz, feda edebileceğimiz bir tek
insanımız yoktur. Bana oy versin vermesin tüm insanlarımız baĢımızın tacıdır.‟‟ dedi.
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AKGÜL(Osmaniye Toprakkale belediye başkanı adayı): “ Partimize olan ilgi bizi memnun
ediyor”(5 Mart 2014, s.1) “MHP Toprakkale Belediye BaĢkan adayı Güney AKGÜL
çocuklara çok büyük yatırımlar yapacaklarını çocuklarımızın daha iyi daha güvenli bir
ortamda yetiĢmeleri “Çocuklar bizim geleceğimizdir” düĢüncesi ile ailemizin neĢe kaynağı
çocuklarımızın, boĢ zamanlarında rahat ve güvenli bir ortamda oynayabilecekleri parklar inĢa
edeceğiz,

yapacağımız

bu

parklar

sayesinde

aynı

zamanda

çocuklarımızın

kötü

alıĢkanlıklardan korunmasını sağlayacağız Ģeklinde konuĢtu.”
Demirel :”Zaferin gizli kahramanı kadınlardır” (12 Mart 2014, s.2) “MHP Genel BaĢkan
Yardımcısı EskiĢehir Milletvekili Dr. Ruhsar Demirel: “30 Mart 2014 günü ampul patlayacak
sabahında üç hilalin gölgesinde aydınlık yarınlara kavuĢacağız” dedi.
“Bölgesel Yaşam Merkezi Yolunda Mutlu Şehir Osmaniye” proje sunumu” (17 Mart 2014,
s.1) “MHP Adayı Kadir Kara, hizmetin ötesinde hayallerinin olduğunu ifade ederek, 'Bölgesel
YaĢam Merkezi Yolunda Mutlu ġehir Osmaniye' baĢlığı altında oluĢturulan yeni büyük
projelerini açıkladı. Animasyon Ģeklinde yapılan sunum büyük beğeni topladı… Her zaman
olduğu gibi destek ve dualarınızı bekliyorum" Ģeklinde konuĢtu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Başbakan Erdoğan: ”hücumlara rağmen Ak parti geliyor” (5 Mart 2014, s.1) “Partisinin
Osmaniye‟de düzenlediği mitinge katılan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart'ta bütün
saldırılara, hücumlara rağmen AK Parti‟nin birinci çıkacağını söyledi.”
Ak Parti‟den Yeni Osmaniye için 80 proje (14 Mart 2014, s.3) ““Ferhat ile ġirin” efsanesini
hatırlatarak “ġirin Osmaniye”nin Ferhat‟ı olmaya talip olduğunu söyleyen Mehmet Gürbüz,
“Osmaniye‟ye hizmet sevdamız milletimizden inĢallah takdir ve yetki alacak, Osmaniye‟miz
de Ak Parti‟nin ehliyetli ellerinde büyüyecek ve güçlenecektir” diye konuĢtu.
Gürbüz, ORT‟nin canlı yayın konuğu oldu (21 Mart 2014, s.1) “Seçim 2014‟ programına
konuk olan Ak Parti Adayı Mehmet Gürbüz, önemli açıklamalarda bulundu. Program
sunucuları Çağatay Öner ve Ahmet Yılmaz‟ın sorularının yanı sıra seyircilerin sorularını da
cevaplandıran Gürbüz, 4 Nisan tarihinde belediye baĢkanı olarak tüm Osmaniye‟de bahar
temizliği kampanyası ile çalıĢmaya baĢlayacaklarını söyledi.”
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP il genel meclisi üyesi adaylarından OGC‟yi ziyaret (11 Mart 2014, s.1) “Tekerek
(Osmaniye CHP Ġl Genel Meclisi Üyesi adayı.), “Bize göre siyaset güven ve samimiyettir. Bu
düĢünceden hareketle; 36 köy ve merkezde süremizin az olması nedeniyle 60 günlük bir
çalıĢma programı hazırladık. Herkese bire bir ulaĢmaya çalıĢıyoruz. Bu vesileyle herkesi CHP
çatısı altında buluĢmaya davet ediyoruz. Osmaniye‟nin Ġl Genel Meclisini hep birlikte
yürütelim diyoruz” Ģeklinde konuĢtu.”
CHP'li Oran‟dan Hükümete Eleştiri (17 Mart 2014, s.2) “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel BaĢkan Yardımcısı ve Ġstanbul Milletvekili Umut Oran, 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde
hiç bu kadar yolsuzluğa batan bir iktidarın gelmediğini belirterek, "12 yıl boyunca bu ülkeyi
yasaklara boğdular, bu ülkeyi yalanlarla yönettiler ve bu ülkeyi yoksullukla yolsuzlukla
maalesef tanıĢtırdılar" dedi.”
Aktürk, ziyaretlerini sürdürüyor (24 Mart 2014, s.2) “Sorunları dinleyen Haydar Aktürk,
“Biz, esnafın sorununun ne olduğunu biliyoruz. Belediye BaĢkanlığı icra makamına
geldiğimizde; bir bina yapacağız ve bütün esnaf odalarını bir yerde toplayacağız. Büyük
Ģirketler altında ezilen küçük esnaflar, bakkallar, mini marketlerin daha çok hayat bulmalarına
yardımcı olacağız ki; olması gereken de budur. Osmaniye ekonomisi için bu çok daha sağlıklı
bir karar olacak” diyerek yapacaklarını paylaĢtı.”
3.4.8.6. Kelime Seçimi
Yurt gazetesinde kelime seçimleri her parti için ayrı ayrı baĢlıklar altında
incelenmiĢtir. Yurt gazetesinde MHP ile ilgili kelime seçimleri halk tarafından desteklenen
sevilen, haksızlıklara tepki gösteren ifadeler kullanılmıĢtır. AKP ile ilgili haberlerde olmuĢuz
çağrıĢımlar yapan kelimeler kullanılırken CHP ile ilgili haberlerde hükümet eleĢtirilirken
Osmaniyelilerin tutumları hakkında bilgi verilmeye çalıĢılmıĢtır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
MHP adayı Kadir Kara, büyük ilgi görüyor (1 Mart 2014, s.1)
MHP il baĢkanı Fahri Kuyulu, BaĢbakana tepki gösterdi (7 Mart 2014, s.1)
Muhammet KAYA: “telaĢa gerek yok, MHP geliyor”(18 Mart 2014, s.1)
BaĢkan Yalçın, “Hal esnafı Kadir bilir ama kıymetini de bilir” (22 Mart 2014, s.1)
Osmaniye Bahçeli’yi bağrına bastı (26 Mart 2014, s.1)
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
BaĢbakan Erdoğan: ”hücumlara rağmen Ak parti geliyor” (5 Mart 2014, s.1)
AK Partili bayanlara taĢlı saldırı (14 Mart 2014, s.1)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
CHP'li Oran‟dan Hükümete EleĢtiri (17 Mart 2014, s.2)
Aktürk: ”Osmaniye değiĢimden yana” (29 Mart 2014, s.1-2)
3.4.8.7. Fotoğraflar
Büyüklük, sayı ve içerik olarak anlam ifade eden fotoğraf kareleri Olay gazetesinde
her partinin seçim çalıĢmaları ile ilgili kaç fotoğrafın yer aldığı ve sayıları belirtilmiĢtir.
Yurt gazetesinde 59 kare fotoğraf ve 21 adet tam sayfa (3.sayfa) ilan MHP‟ye aittir.
Fotoğraf karelerinin büyüklüklerinin eni 7-33, boyu 7-10 civarında değiĢiklik göstermektedir.
MHP ile ilgili fotoğraflar gazetede sayı ve boyut olarak en yüksek orana sahiptir. Kadir
Kara‟nın halkla birlikte, halkı selamlayan, karĢı profilden çekilmiĢ masada ellerini üst üste
koymuĢ biçimi ve reklam afiĢlerinde “Osmaniye Kadir bilir” sloganı altında sol elini yukarıya
kaldırmıĢ tebessüm eden biçimde fotoğraf kareleri mevcuttur. Toprakkale, Düziçi, Erzin
ilçelerinden MHP‟den aday olan belediye baĢkanı adaylarının ise genellikle vesikalık biçimde
karĢı profilden çekilmiĢ resimleri vardır.
Yurt gazetesinde 8 kare fotoğraf ve 1 adet (eni 9, boyu 13) reklam AKP‟ye aittir.
Fotoğraf karelerinin büyüklüklerinin eni 16-8, boyu ise 7-6 arasında farklılık göstermektedir.
Tayyip Erdoğan‟ın miting alanında halka seslenirken sağ elini kaldırarak, boynunda
Osmaniye Spor Kulübünün atkısı, Osmaniye‟de yapılan toplantıların mitinglerin geniĢ
katılımı gösteren karelere, Gürbüz‟ün Erdoğan‟nın ve Numan KurtulmuĢun elinden tulup
yukarıya doğru kaldırılmıĢ pozları mevcuttur.
14 kare fotoğraf Yurt gazetesinde CHP‟ye aittir. Fotoğraf karelerinin büyüklükleri eni
12-16, boyu ise 14-7 arasında değiĢiklik göstermektedir. Haydar Aktürk‟ün fotoğraf kareleri
yapmıĢ olduğu ziyaretlerde çekilen sade karelerden oluĢmaktadır.
“Günlük siyasi gazete” sloganı ile basılan Yurt gazetesinin 1 mart 2014 ve 29 mart
2014 tarihleri arasındaki nüshaları siyasal iletiĢim açısından incelendiğinde MHP‟nin 41 adet
haberi ve 81 kare fotoğrafı; AKP‟nin 9 adet haberi ve 9 kare fotoğrafı; CHP‟nin ise 10 adet
haberi ve 14 kare fotoğrafı bulunmaktadır. Yurt gazetesinde MHP ile ilgili haberlerden 11
tanesi Osmaniye‟nin ilçelerinden MHP belediye baĢkanı adaylarına aittir. Gazetedeki 30
haber ise direk MHP Osmaniye belediye baĢkanı adayı Kadir Kara‟ya ve Devlet Bahçeli‟ye
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aittir. Yurt gazetesinde MHP‟nin haberlerinin AKP ve CHP‟ye oranla 4 kat daha fazla olması
gazetenin siyasi görüĢ olarak MHP‟ye yakın olduğunu ve onu desteklediğini göstermektedir.
Diğer partilerin ve Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının haberleri sayıca az olsa da onları
olumsuz Ģekilde yerecek, karalayacak haberler gazetede bulunmamaktadır.
Gazetede haber giriĢlerinde ters piramit yöntemi kullanılmıĢtır, ilk paragrafta ana
olayın ne olduğu anlaĢılmaktadır. Osmaniye‟nin ilçelerinden MHP‟den aday olan belediye
baĢkanlarının, Osmaniye belediye baĢkanı adayı Kadir Kara‟nın sözleri gazetedeki haberlerde
metnin sesi olmuĢlardır. MHP‟den aday olan kiĢilerin haberlerinde hem aktif yapı hem de
pasif yapı kullanılmıĢtır. Tırnak içinde habere konu olan kiĢilerin sözlerine yer verilmiĢtir.
Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan‟ın ve Osmaniye AKP belediye baĢkanı adayı Mehmet
Gürbüz‟ün ve CHP Osmaniye belediye baĢkanı adayı Haydar Aktürk‟ün de sözleri tırnak
içinde ve aktif-pasif cümle yapıları karıĢık biçimde haberleri yapılmıĢtır. Bu da Van Dijk‟in
söylem

analizindeki

sentaktik

çözümlemesinin

yerel

basında

geçersiz

olduğunu

göstermektedir.
Yurt gazetesindeki haberlerin bağlam bilgisine bakıldığında “AKPli bayanlara taĢlı
saldırı.14 Mart 2014” haberi dıĢında diğer haberler hakkında yeterli bilgi verilmiĢtir. 1.
sayfadan haber olan, AKP‟li bayanlara düzenlenen saldırının temel sebebi ve neden
düzenlendiği hakkında net bir bilgi gazetede yer almamaktadır.
Yurt gazetesinde haberlerde kullanılan kelimelere bakıldığında MHP ile ilgili “büyük
ilgi, BaĢbakana tepki gösterdi, MHP geliyor, Bahçeli‟yi bağrına bastı, Kadir bilir ama
kıymetini de bilir vb.” Ģekillerde hem Kadir Kara‟yı hem Devlet Bahçeli‟yi kucaklayan,
kabullenen, yücelten, heyecanlandıran kelimeler bulunmaktadır. Ak Parti ile ilgili “köy
ziyaretleri, canlı yayın konuğu, …mesajı, buluĢuyor..” ; CHP ile ilgili “ziyaret etti, ziyaret,
ziyaretlerini sürdürüyor” tarzında heyecan oluĢturmayan, tek düze sade kelimeler Yurt
gazetesinde kullanılmıĢtır.
Yurt gazetesinin 1 mart 2014 ve 29 mart 2014 nüshaları incelendiğinde gerek nitelik
gerekse nicelik açısından gazetenin MHP‟nin siyasi görüĢünü ve MHP‟nin Osmaniye
belediye baĢkanı adayı Kadir Kara ile ilçelerindeki belediye baĢkanı adayları destelediği net
bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar Yurt gazetesi MHP‟yi desteklese de AKP‟nin ve
CHP‟nin haberlerine düĢük ölçülerde ve küçük puntolarla yer vermiĢtir. Ayrıca gazete MHP
Osmaniye belediye baĢkanı adayı Kadir Kara‟nın rakiplerini kötüleyecek, aĢağılayacak, küçük
düĢürecek biçimde haberler yer almamaktadır.

146

SONUÇ
“Osmaniye‟de

günlük

yerel

gazetelerin

siyasal

iletiĢim

çerçevesinde

değerlendirilmesi” çalıĢmasında öncelikle siyaset, iletiĢim, siyasal iletiĢim ve Türkiye‟de
yerel basın ile ilgili bilgiler aktarılmıĢtır.
Türkiye‟deki yerel basınla ilgili kitaplardaki mevcut bilgiler tarandıktan sonra güncel
verilere ulaĢabilmek için Türkiye Ġstatistik Kurumu, Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü,
Basın Ġlan Kurum ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile irtibat kurulmuĢtur. Ancak
kurumlardan Türkiye Ġstatistik Kurumu sadece Adana, Osmaniye, KahramanmaraĢ illerinde
toplamda kaç adet dergi ve gazete basıldığına dair bilgi vermiĢtir. Osmaniye‟ye dair net
veriler Türkiye Ġstatistik Kurumu‟ndan elde edilememiĢtir. Basın Enformasyon Genel
Müdürlüğü, resmi yazı ile baĢvurulduğu takdirde hangi ilde kaç kiĢinin sarı basın kartının
olduğuna dair veriler verebileceğini beyan etmiĢtir. Ġllerdeki sarı basın kartına sahip kiĢiler o
bölgedeki yerel basın ile ilgili net bilgiler veremeyeceği için çalıĢma kapsamına alınmamıĢtır.
Yine Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu üyesi Osmaniye Aktif Gazeteciler BaĢkanı Ali
Cihangir ile konu hakkında yapılan görüĢme neticesinde derneğin bir yıllık bir kuruluĢ olduğu
ve Türkiye‟deki yerel basınla ilgili net verilerin ellerinde olmadığını beyan etmiĢtir. Son
olarak da Basın Ġlan Kurumundan alınan veriler ıĢığında sadece Basın Ġlan Kurumu‟nun
Ģubesinin olduğu Ģehirlerde ilan alan yerel gazetelerin kayıt altında olduğu ortaya çıkmıĢtır.
Basın Ġlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürlüğünden 27.11.2014 tarihinde alınan
bilgelere göre Türkiye‟de Basın Ġlan Kurumunun Ģubelerinin olduğu 36 ilde yerel gazetelerin
toplam sayısı 480 adettir. Basın Ġlan Kurumunun kaydında bulunan gazeteler de resmi ilan
alan gazetelerdir. Basın Ġlan Kurumunun olmadığı illerde gazetelerin kayıtlarına ve iletiĢim
bilgilerine valiliklerin sayfalarındaki bilgilerden ulaĢılabilmektedir. Türkiye‟de yayınlanan
günlük, haftalık, iki haftalık, üç aylık ve çeĢitli zamanlarda (seçim, bayram, kutlama vb.)
basılan yerel süreli yayınlarda, Basın Kanunu‟ndaki232 yasal boĢluklardan dolayı çeĢitli
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Basılan gazetelerin yayın süresine ve adedine bakılmaksızın
kayıt altına alınmaması, takip edilmemesi, lise mezunu olan herkesin gazete çıkarabilecek
vasfa sahip olması, basını takip eden Basın Ġlan Kurumu, Türkiye Ġstatistik Kurumu, Basın
Enformasyon Genel Müdürlüğü ve valiliklerin birbiriyle koordineli Ģekilde çalıĢmaması vb.
nedenlerden dolayı Türkiye‟de basılan yerel gazetelerin sayısal ve içerik ile ilgili sağlıklı
bilgilerine ulaĢmak oldukça zordur.

232
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ÇalıĢmada, Osmaniye‟nin yerel basınını ile ilgili olduğu için Osmaniye‟nin yerel basın
tarihine dair bilgiler araĢtırılmıĢtır. Yalnız Osmaniye‟nin yerel basın tarihine dair herhangi
yazılı bilgi, belge, kitap vb. Ģeylere ulaĢılamadığı için konuyla ilgili bilgi toplayabilmek
amacıyla Osmaniye‟de önde gelen köklü gazeteciler ile görüĢme yapılmıĢtır. GörüĢmeler
ıĢığında Osmaniye tarihine damgasını vuran yerel gazetelerin görsellerine farklı kaynaklardan
ulaĢılmıĢtır. Osmaniye‟nin yerel basın tarihiyle ilgili bilgiler toplanıp, tasnif edilip görsellerle
desteklenmiĢtir.
Osmaniye‟nin yerel basın tarihinden sonra günümüzdeki yerel basın ile ilgili veriler
araĢtırılmıĢtır. Osmaniye‟de aktif halde bulunan gazetelerin bilgilerine Osmaniye Valiliğinin
sayfasından ve Adana Basın Enformasyon Müdürlüğü‟nden ulaĢılmıĢtır.
“Osmaniye‟de günlük yerel günlük yerel gazetelerin siyasal iletiĢim çerçevesinde
değerlendirilmesi” çalıĢmasında 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında Osmaniye‟de
yayınlanan günlük gazetelerden Kınık gazetesi, Elde Demokrasi gazetesi, Hasret gazetesi,
Olay gazetesi, Yurt gazetesi, Akdeniz gazetesi, Takip gazetesi ve Aydın Osmaniye
gazetesindeki MHP, CHP ve AKP‟nin belediye baĢkanı adaylarının siyasal iletiĢim
çalıĢmaları Van Dijk‟ın söylem analizine göre değerlendirilmiĢtir.
Analiz neticesinde bir aylık zaman diliminde incelenen gazetelerde 408 adet siyasal
içerikli haber ve 807 kare fotoğraf bulunmaktadır. Bu haberlerden 201 tanesi MHP‟ye, 119
tanesi AKP‟ye ve 88 tanesi de CHP‟ye aittir. Osmaniye‟de basılan günlük 8 adet yerel
gazeteden Kınık, Elde Demokrasi, Hasret, Yurt ve Olay gazetelerinde MHP ile ilgili haberler
ve fotoğraf kareleri sayısal olarak AKP ve CHP‟nin haberlerinden daha fazladır. Ayrıca bu
gazetelerde MHP‟yle ilgili haberler diğer partilere kıyasla punto büyüklüğü, yüz ölçümü ve
fotoğraf karelerinin oranı büyük ve dikkat çekicidir.
Kınık ve Elde Demokrasi gazeteleri farklı matbaalarda basılırken; Hasret, Yurt ve
Olay gazeteleri Hasret Matbaası‟nda basılmaktadır ve gazetelerin patronu Gökhan
Erkmen‟dir. Bu da üç gazete siyasi görüĢ olarak aynı yapıdadır. MHP‟nin siyasal görüĢüne
yakın olan Kınık ve Elde Demokrasi gazetelerinde Ülkü Ocakları, Türk Ocakları ve MHP‟den
Osmaniye‟nin ilçelerine belediye baĢkanı olan adayların haberleri bulunmamaktadır. Hasret
matbaasında basılan Hasret, Yurt ve Olay gazetelerinde Ülkü Ocakları, Türk Ocakları ve
MHP‟den Osmaniye‟nin ilçelerine belediye baĢkanı olan adayların haberleri vardır. Bu da
Hasret matbaasında basılan gazetelerin siyasi görüĢ olarak Elde Demokrasi ve Kınık
gazetesinden daha fazla MHP‟yi desteklediğini göstermektedir.
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Osmaniye’de 1 Mart 2014-29 Mart 2014 tarihleri arasında basılan haftalık yerel
gazetelerin niceliksel haber ve fotoğraf analizi.
Parti
Gazete Adı

MHP

AKP

CHP

Toplam

Haber

Fotoğraf

Haber

Fotoğraf

Haber

Fotoğraf

Haber

Fotoğraf

1

Kınık Gazetesi

24

45

10

20

6

8

40

73

2

Elde Demokrasi

37

74

17

33

10

20

64

127

Gazetesi

3

Hasret Gazetesi

44

64

10

15

11

16

65

95

4

Olay Gazetesi

55

81

11

19

15

19

81

119

5

Yurt Gazetesi

41

81

9

9

10

14

60

104

6

Akdeniz Gazetesi

24

76

11

25

35

101

7

Takip Gazetesi

17

85

11

13

28

98

8

Aydın Osmaniye

21

86

14

34

35

120

119

343

88

149

408

807

Gazetesi
Toplam

201

345

Aynı matbaada basılan Akdeniz, Takip ve Aydın Osmaniye gazetelerinde 1 mart 2014
ve 29 mart 2014 tarihleri arasındaki yayınlarında MHP‟ye ait olumlu veya olumsuz herhangi
bir haber ve fotoğraf karesi bulunmamaktadır. Bu gazetelerde ağırlıklı olarak AKP ve AKP
Osmaniye belediye baĢkanı adayı Mehmet Gürbüz‟ün seçim çalıĢmaları çerçevesinde
yapılan ziyaretler ve tanıtım faaliyetlerinin haberleri yapılmıĢtır. Yine aynı konuyla ilgili
fotoğraflar büyük karelerle ilk sayfalardan yayınlanmıĢtır.
CHP ve CHP‟nin Osmaniye belediye baĢkanı adayı Haydar Aktürk‟le ilgili haberler ve
fotoğraf kareleri sayısal oran olarak bütün gazetelerde son sırada yer almaktadır. Haydar
Aktürk‟ün haberlerinin içerikleri de ziyaret haberlerinden ibarettir. Sadece Osmaniye‟yi
ziyaret eden Mustafa Balbay‟ın ve Umut Oran‟ın haberleri söylem analizi çerçevesinde
değerlendirilebilecek niteliktedir. Ancak çalıĢmada MHP, AKP ve CHP‟nin Osmaniye
belediye baĢkanları adaylarının gazetelerdeki siyasal iletiĢimleri ile sınırlı olduğu için Mustafa
Balbay ve Umut Oran‟ın söylemleri çalıĢma kapsamında değerlendirilememektedir.
Osmaniye MHP, AKP ve CHP belediye baĢkanı adaylarının haberlerinde ziyaret
haberleri ön plandadır. Sekiz adet gazetenin tamamında adayların seçim çalıĢmaları ve tanıtım
faaliyetleri çerçevesinde nereleri ziyaret ettikleri siyasal içerikli diğer haberlerden sayısal oran
olarak fazladır. Yine ziyaret haberleri içerik ve adayların söylemleri açısından zenginlik arz
etmemektedir.
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Osmaniye‟de yayınlanan günlük yerel gazetelerdeki haberlerde, haberin özeti
niteliğinde “spot”lar kullanılmamaktadır. Yerel gazetelerde seçim çalıĢmaları kapsamında
yapılan anketler de yayınlanmamıĢtır ve adaylar gazeteler aracılığıyla birbirlerini
eleĢtirmemektedirler. Belediye baĢkanı adayları gazetelerde seçim ziyaretleri, tanıtım
faaliyetleri ve MHP, AKP, CHP liderleri ve kurmaylarının söylemleri bulunmaktadır.
Sekiz yerel gazetenin bir aylık zaman dilimi içinde basılan nüshaları Van Dijk‟in
söylem analizi göre değerlendirildiğinde Ģu veriler ortaya çıkmıĢtır:
 Haber baĢlıkları analizinde hangi partinin kaç adet haberi olduğuna dair net veriler
elde edilmiĢtir. Osmaniye‟de basılan günlük yerel gazetelerde ulusal basındaki gibi
“manĢet” kavramı olmadığı için gazetelerdeki manĢetler değerlendirilmemiĢtir.
 Haberler, haber giriĢlerinde ana olay özet niteliğinde verilmiĢtir. Ancak bazı
haberlerde ana olay ilk satırda özetlenmemiĢtir. Bütün gazetelerde ana olay ilk satırda
yer aldığı için partilerin ve belediye baĢkanı adaylarının söylem analizleri bu yönteme
bakılarak analiz edilememektedir.
 Gazetelerdeki haberlerin hangi Ģartlar altında neden gerçekleĢtiğine dair çok net
olmasa da yeterli düzeyde bağlam bilgisi vardır. Farklı siyasi görüĢleri savunan
gazetelerdeki haberler bağlam açısından farklılık göstermemektedir. Sadece gazeteler
siyasi görüĢlerine yakın olan konuları daha ayrıntılı biçimde ön sayfalarda büyük
puntolarla ve fotoğraf kareleri ile yayınlamaktadırlar.
 Osmaniye‟de günlük yerel basında yayınlanan gazetelerin siyasi görüĢü ne olursa
olsun ve hangi tarafın haberini yaparlarsa yapsınlar haberlerin sentaktik (cümle
düzeni) yapısında hem dolaylı hem de dolaysız haberler bulunmaktadır. Desteklenen
belediye baĢkanlarının ve rakiplerin söylemleri tırnak iĢareti ile hedef kitleye
ulaĢtırılmaktadır. Dolayısıyla Van Dijk‟in sentaktik çözümlemesi burada geçersiz hale
gelmektedir.
 ÇalıĢmada değerlendirilen sekiz adet günlük yerel gazete, hangi siyasi görüĢe yakınsa
o görüĢün liderini, belediye baĢkanı adayını onlarla ilgili konuları pozitif çağrıĢımlı
sıfatlar, kelimeler kullanarak haber yapmaktadır. Buna karĢılık gazeteler muhalif
oldukları siyasi görüĢ ve belediye baĢkanı adayları hakkında olumsuz sıfatlar ve
kelimeler kullanarak haber yapmamıĢlardır. Mesela:
Kınık Gazetesi: “Osmaniye‟de büyük dönüşümü baĢlatacağız „Kadir Kara‟, Kadir
Kara mahalle mitinglerine coşkulu kalabalıklarla baĢladı.”
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Akdeniz Gazetesi:

“heyecanla baĢbakanını bekliyor, Ak Parti Ġl genel meclis

adaylarına büyük ilgi, Ak Parti kadın kollarına çirkin saldırı, Ak Parti meclis adayları
ilgi görüyor.”
Takip Gazetesi: “Osmaniyeli, Başbakanını bağrına bastı, Gürbüz‟ün projeleri ilgi
çekiyor; Engelliler Dernekleri Aktürk‟e destek verdi.”
Aydın Osmaniye: “Osmaniye BaĢbakanını bağrına basacak; BaĢbakan‟a sevgi seli;
Ak Parti katılımlarla güçleniyor; Esnaftan Aktürk‟e büyük destek; Halk Aktürk‟ü
seviyor.”
Elde Demokrasi: “MHP işi sıkı tutuyor, Vatan Kadir Kara‟ya sahip çıkacak,
Osmaniye coştu; Ak Partiye saldırı, Gürbüz „otuz martta millet konuĢacak”;
Aktürk‟ten anlamlı ziyaret.”
Hasret Gazetesi: “BaĢkandan güler yüzlü uğurlama, coşkulu kalabalıklar, Bilge lider
Bahçeli; BaĢbakana pankart şoku, Gürbüz projelerini açıkladı; Aktürk‟ten hastalara
moral ziyareti.”
Yurt Gazetesi: “Kadir Kara büyük ilgi görüyor, MHP il baĢkanından Başbakana
tepki, Telaşa gerek yok MHP geliyor, Osmaniye Bahçeliyi bağrına bastı; Ak partili
bayanlara taşlı saldırı; Aktürk „Osmaniye değiĢimden yana‟.
Olay Gazetesi: “Kadir Kara esnafla kucaklaşıyor, gümbür gümbür geliyoruz, Kadir
Kara‟ya sevgi seli; Gürbüz basın mensupları ile buluĢtu, Gürbüz bıraktığımız yerden
hizmete devam; Aktürk ziyaretlerini sürdürdü, Aktürk‟ten esnaf ziyareti.”
 Van Dijk‟in söylem analizi yönteminde metinler üzerinde “retorik”233 baĢlığı altında
bir analiz daha yapılmaktadır. Bu analiz çerçevesinde kamuoyu yoklamaları, anketler
ve fotoğraflar yer almaktadır. ÇalıĢmada değerlendirilen sekiz adet gazetede yerel
seçimlerle ilgili herhangi bir anket ve kamuoyu çalıĢması olmadığı için sadece
fotoğraflar değerlendirilmiĢtir. Sekiz adet gazetenin fotoğraf analizinde MHP ile ilgili
fotoğraflar en yüksek orandadır. MHP‟yi ikinci sırada AKP takip etmektedir.
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“retorik” güzel söz söyleme, hitabet sanatı olarak (http://www.tdk.gov.tr/Erişim:28.02.2015)
tanımlanmasına rağmen söylem analizi üzerine çalışma yapanlar bu kelimeyi Van Dijk’ın söylem analizinde
mikro yapılar başlığı altında fotoğraflar, grafik ve sayısal veriler olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili
“Doruk Özlem, Disiplin Toplumu ve Haber Söylemi: Gökkuşağı Derneği’nce Yapılması Planlanan Yürüyüşün
Engellenmesine İlişkin Haberlerin Çözümlenmesi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi,
Cild 2, Sayı 1, Mart 2013. //Öztamur Dilhan, 2011 Genel Seçimleri Sürecinde Yazılı Basının Siyasal İletişim
Yönünden İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Genel
Gazetecilik Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: 2012.//Barış Yetkin, Haber Söyleminde Egemen İdeolojinin
Yeniden Üretimi: Magazinleşme Bağlamında Bir Analiz, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Kuram ve
Araştırma Dergisi, Güz 2011, Sayı 33.” makale ve tezleri inceleyebilirsiniz.
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Fotoğrafların gazetedeki yeri, büyüklüğü ve sayısını gazetenin desteklediği siyasi
görüĢ belirlemektedir. Gazeteler hangi siyasi görüĢe yakınsa o tarafın fotoğrafını diğer
partilere kıyasla ilk sayfalardan ve daha büyük yüz ölçümleri ile basmaktadırlar.
 Sekiz adet günlük yerel gazetedeki siyasal iletiĢim çalıĢmaları değerlendirilirken köĢe
yazıları da incelenmiĢtir. Osmaniye‟deki 8 adet günlük yerel gazetelerden sadece
dördünde “Kınık, Elde Demokrasi, Akdeniz ve Hasret gazeteleri”

köĢe yazısına

rastlanmıĢtır. Her gazetede köĢe siyasi içerikli köĢe yazısı yoktur. Mevcut köĢe
yazıları içerik olarak incelendiğinde gazetelerin destekledikleri siyasi görüĢ
doğrultusunda yazılar yazdıkları görülmektedir. Kınık gazetesinin köĢe yazılarında
hükümet ve icraatları olumsuz biçimde eleĢtirilmiĢ, BaĢbakan Tayyip Erdoğan‟nın
Osmaniye mitinginde “hırsız var” pankartı açan vatandaĢla röportaj yapılmıĢtır; Elde
Demokrasi gazetesi, AKP hükümetini ve icraatlarını desteklerken AKP Osmaniye
belediye baĢkanı adayını gazete sahibinin arasında geçen husumetten dolayı o makama
layık görmemektedir. Elde Demokrasi gazetesi haberleri incelendiğinde sayısal içerik
ve nitelik olarak MHP‟ye yakın görünse de köĢe yazıları AKP hükümetini destekleyen
içeriklere sahiptir. Öyle ki köĢe yazılarında Mehmet Çardak AKP hükümetiyle ilgili
yolsuzluk iddialarını kabul etmemektedir. Hasret gazetesi 1 Mart 2014 ve 29 Mart
2014 tarihleri arasında sadece dört adet köĢe yazısı bulunmaktadır. Mevcut köĢe
yazılarında da Osmaniye MHP belediye baĢkanı adayı Kadir Kara‟ya karĢı övgü dolu,
Kadir Kara‟yı destekleyen sözlerden bahsetmektedir. AKP hükümeti ve mevcut
rakipler negatif çağrıĢımlarla eleĢtirilmemektedir. Akdeniz gazetesi ise 17 Aralık
operasyonlarından dolayı cemaate yüklenmiĢ, cemaatin bir hükümete karĢı bir darbe
giriĢiminde bulunduğunu ve bunu yapmaması gerektiğini vurgulamıĢtır.
Van Dijk‟in söylem analizi yöntemiyle Osmaniye‟de 1 mart 2014 ve 29 mart 2014
tarihleri arasında basılan gazeteler makro ve mikro yapıları incelenmiĢtir. Makro yapıda haber
baĢlığı, haber giriĢleri ve ana olay, olay taraflarının değerlendirilmesi, bağlam; mikro yapıda
sentaktik çözümleme, kelime seçimi ve fotoğraflar ıĢığında analiz edilmiĢtir. Bu
yöntemlerden sadece haber baĢlıkları, kelime seçimi, olay taraflarının değerlendirilmesi ve
fotoğraf analizinde Osmaniye‟de MHP, CHP ve AKP‟den belediye baĢkanı olan adaylarının
günlük yerel gazetelerdeki siyasal iletiĢim çalıĢmalarına dair veriler elde edilmiĢtir. Bunların
dıĢında analizde yer alan haber giriĢleri ve ana olay, bağlam ve sentaktik çözümlemeler
ıĢığında gazeteler arasında farklı söylemler gözlenmemiĢtir.
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Van Dijk‟in söylem analizi kullanılarak yapılan çeĢitli çalıĢmalar incelendiğinde234
haberlerin sadece içerikleri, kelime ve cümle yapıları, bağlam ve arka plan bilgisi, retorik
baĢlığı altında anket gibi sayısal veriler ile fotoğrafların değerlendirilmiĢ gözlemlenmiĢtir. Bu
çalıĢmalarda söylem analizi ıĢığında haberlerin sadece niteliksel boyutu incelenmiĢtir. Ancak
“2014 Yerel Seçimlerinde Osmaniye‟de Yerel Basının Siyasal Partilere ve Adaylara
YaklaĢımı” çalıĢmasında 1 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında Osmaniye‟de basılan
günlük yerel gazetelerde yer alan MHP, AKP ve CHP Osmaniye belediye baĢkanı adaylarının
haberleri hem sayısal hem de içerik olarak değerlendirilmiĢtir. Mikro ve makro yapılardaki
haber metinleriyle ilgili analizlerden sadece haber baĢlıkları, kelime seçimi, olay tarafları ve
fotoğraf analizinde gazetelerin hangi adayı ve siyasi görüĢü desteklediklerine dair veriler elde
edilmiĢtir. Aynı zamanda haber baĢlıkları ve fotoğraf kareleriyle ilgili sayısal verilerin analizi
gazetelerin destekledikleri siyasi görüĢü netleĢtirme konusunda söylem analizine farklı bir
bakıĢ açısı kazandırmıĢtır.
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Doruk Özlem, Disiplin Toplumu ve Haber Söylemi: Gökkuşağı Derneği’nce Yapılması Planlanan Yürüyüşün
Engellenmesine İlişkin Haberlerin Çözümlenmesi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi,
Cild 2, Sayı 1, Mart 2013. //Öztamur Dilhan, 2011 Genel Seçimleri Sürecinde Yazılı Basının Siyasal İletişim
Yönünden İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Genel
Gazetecilik Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: 2012.//Barış Yetkin, Haber Söyleminde Egemen İdeolojinin
Yeniden Üretimi: Magazinleşme Bağlamında Bir Analiz, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Kuram ve
Araştırma Dergisi, Güz 2011, Sayı 33//Selda Bulut ve Levent Yaylagül, Türkiye’deki Yazılı Basında Yargıtay ve
Mafya İlişkisine Yönelik Haberler, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, Sayı 19, s.119-112, 2004.

153

EKLER
GörüĢmeler
Ek 1. Ali Erat (29.10.2014)
1. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 1939 yılında Osmaniye‟de dünyaya geldim.
Osmaniye‟nin köklü yerlilerindenim. 1963 yılında Ankara Ġktisadi ve Ticari Bilimler
Akademisini bitirdim. 1977‟de Adana ĠĢletme Enstitüsünde mastır yaptım. 1965 ile
2004 yılları arasında Osmaniye‟de serbest mali müĢavir olarak çalıĢtım. ġu anda
Osmaniye Mali MüĢavirler Odasının onursal baĢkanıyım ve kendime ait seyahat
acentasını iĢletiyorum.
2. Osmaniye’de basılan ilk gazete nedir? Osmaniye‟de ilk gazete 1927 yılında “Haraz”
isminde eski yazı ile çıkmıĢtır.
3. Osmaniye’de yerel basının geliĢimini kronolojik biçimde sıralayabilir misiniz?
1928‟de harf inkılabındın sonra Osmaniye‟de 1950‟li yıllara kadar imkânların kısıtlı
olmasından dolayı gazete görülmüyor. 1950-1952 yılları arasında “Osmaniye Postası”
yayınlanmıĢtır. Bu gazetenin mesul müdürü (sorumlu yazı iĢleri müdürü) Veletdin
Temel, sahibi Yemliha Yazar ve Nuri Arıkan‟dır.
Aynı yıllarda Ali Rıza Pekcan isimli bir gazeteci “Hakikat” gazetesini ve Mehmet
Cemal ġenadam tarafından “Yedi Ocak” gazetesi çıkarılmıĢtır. “Yedi Ocak”
gazetesinin mesul müdürü Avukat M. Necdet Kılıç‟tır. 1966 ve 1967 yılında
Osmaniye‟de “Genç Ülkücüler TeĢkilatı” tarafından “Çataloluk” gazetesi aylık olarak
çıkartılmaya baĢlanmıĢtır. “Çataloluk” gazetesinin logosunda “Oluklar çatal, birinden
Ġslam birinden Türklük akar.” ibaresi yer almaktadır. Milliyetçi kitleye hitap eden bu
gazetenin öncüsü benim. “Çataloluk” gazetesinin mesul müdürü Ünal Besen, sahibi
ise Genç Ülkücüler TeĢkilatı adına Muammer Erdemir‟dir.
Bu gazetelerin çoğu zamanla kapanmıĢtır. 1971-1973 yılları arasında “Yeni
Osmaniye” gazetesi yayın hayatına baĢlamıĢtır. “Yeni Osmaniye” gazetesinin mesul
müdürü Ali Erat, sahibi ise Mehmet Yasak‟tır. “Yeni Osmaniye” gazetesine dört yıl
mesul müdürlük yaptım. Gazete haftalık çıkardı.
Hayal ettiğimiz milliyetçi bir hükümetin özlemi içinde 1979‟da “Hasret” gazetesi
çıkarıldı. “Hasret” gazetesinde yedi sene mesul müdürlük yaptım. Gazete haftalık
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yayından günlük yayına geçince mesul müdürünün sigortalı olması gerekçesiyle ve
benim mali müĢavir olmam nedeniyle mesul müdürlüğü Hasan Kılıç‟a devrettim.
Hasan Kılıç 1980-1983 yılları arasında askere giderken gazetenin mesul müdürlüğünü
Menderes Demirel‟e verdi. Bu güne kadar da “Hasret” gazetesinin mesul
müdürlüğünü Menderes Demirel yürütmektedir.
“Hakikat” matbaasında iĢçi olarak çalıĢan Lütfi Taner Deniz tarafından kurulan
matbaada on yıldan bu yana “Akdeniz” isimli gazete çıkmaktadır. Ġki yıldan bu yana
da Mehmet Çardak tarafından kurulan matbaada çeĢitli isimlerde gazeteler
çıkarmaktadır. “ Osmaniye Postası” gazetesi Ġsmail Karadağ tarafından yayın hayatına
devam etmektedir.
4. Osmaniye’de yerel basınla ilgili Ģu anda neler düĢünüyorsunuz? 1980 öncesinde
gazeteciler sağcı ve solcu olmak üzere iki gruba ayrılmıĢlardı. Sağda bulunan
gazetelerin patronu bendim. Solda bulunan gazetelerin sahibi Hasan Cevat‟tı. O zaman
gazeteler fikir ve ideolojik açıdan daha zengindi ve gazetelerin ekonomik sorunları
yoktu. Gazeteler 80 öncesi siyasi partiler tarafından desteklenirdi. Her partinin ileri
geleni eskiden çıkan gazetelerin mesul müdürü olurdu. Ben “Hasret” gazetesinin
mesul müdürlüğünü yaptığım dönemlerde ülkede sıkıyönetim vardı. Devrin
sıkıyönetim komutanı, basından sorumlu Cumhuriyet savcısı ve siyasiler “Ali Erat ne
yazacak ?” diye merak ederlerdi. Diğer gazetelerin yazı iĢlerindeki yazılarda böyle
olurdu. Bugün ise basın, Basın Ġlan Kurumu‟nun ilanlarından pay alabilmek için
günlük olarak gazete çıkarmanın mücadelesini vermektedir. Bugünkü gazeteler
ideolojik ve fikri yandan çok geri durumdadır. Bugün çıkan gazeteler kâğıt yığından
baĢka bir Ģey değildir. 1980 öncesi gazeteler basın savcısı tarafından incelenirdi. Suç
unsuru konular varsa dava açılırdı. Günümüzde teknolojinin geliĢmesi nedeniyle Ģekli
güzel içi boĢtur, sırf gazetelerden geçimini sağlayan gruplar var.
Ek 2. Gökhan Erkmen (30.10.2014)
1. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 1947 yılında Adıyaman‟da dünyaya geldim. Adana
Ticaret Lisesi‟nden mezun oldum. 35 yıldır Osmaniye‟de gazetecilik yapıyorum. ġu
anda “Hasret” gazetesinin sahibiyim aynı zamanda da Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti
baĢkanıyım.
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2. Osmaniye’de basılan ilk gazete nedir? Osmaniye‟de ilk gazete 1928 yılında “Cebel-i
Bereket” ismiyle Osmanlıca yayınlanmıĢtır.
3. Osmaniye’de yerel basının geliĢimini kronolojik biçimde sıralayabilir misiniz?
Gazetelerin çıkıĢ tarihlerini tam olarak bilmiyorum ancak 1960-1970‟li yıllar arasında
Yedi Ocak, Osmaniye Postası, Çataloluk ve Hakikat gazeteleri yayımlanmıĢtır.
Hakikat gazetesi 1960-1979 yıllar arasında yayın hayatına devam etmiĢtir. “Hasret”
gazetesi ise 1979‟dan günümüze kadar basılmaktadır. Osmaniye‟de yayına devam
eden en eski gazete “Hasret” gazetesidir.
4. Osmaniye’de yerel basınla ilgili Ģu anda neler düĢünüyorsunuz? Osmaniye yerel
basında Türkiye‟de ilk sıralara giriyor. Merkez ve ilçelerde 40 tane gazete çıkıyor.
Günümüzde Osmaniye‟de yayınlanan gazetelerin 13 tanesi günlük diğerleri haftalıktır.
Eski dönemlerde teknik konularda sıkıntı çekiliyordu. O zamanlar iletiĢim, ulaĢım
kısıtlıydı, gazeteyi hazırlayıp diziye vermek daha zordu. Günümüzde ise teknoloji
basının değerini düĢürdü.

Ek 3. Ali Cihangir (31.11.2014)
1. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 1971 yılında Osmaniye‟de dünyaya geldim. Trakya
Üniversitesi Kaynak Teknikleri mezunuyum. Osmaniye‟de 16 yıldır yerel basında yazı
iĢleri müdürü olarak gazetecilik yapıyorum. ġu anda Akdeniz gazetesinin sorumlu yazı
iĢleri müdürlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda Osmaniye Aktif Gazeteciler Cemiyeti
baĢkanıyım. Diğer taraftan da Akdeniz bölgesinde kurulan Akdeniz Gazeteciler
Federasyonu‟nun genel baĢkan yardımcılığı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
yönetim kurulu üyeliği yapıyorum.
2. Osmaniye’de basılan ilk gazete nedir? Osmaniye‟de çıkan ilk gazete Osmanlıca
çıkmıĢtır ancak ismini bilmiyorum. Osmanlıca çıkan gazetenin Yemliha Yazar ve
Salih Sefa Yazar‟ın babalarının çıkardığını biliyorum. Ġlk çıkan gazetenin adı “Cebel-i
Bereket” olabilir Cebel-i Bereket Mutasarrıflığından (vilayet) dolayı.
3. Osmaniye’de yerel basının geliĢimini kronolojik biçimde sıralayabilir misiniz? Bu
konuda herhangi bir bilgim yok.
4. Osmaniye’de yerel basınla ilgili Ģu anda neler düĢünüyorsunuz? Türkiye genelinde
olduğu gibi Osmaniye‟de de Basın Yasası‟ndaki boĢluktan dolayı yerel basın içler
açıcı bir durumdadır. Ġsteyen kiĢi istediği anda gazete çıkartıyor ve kapatabiliyor. Bu
da gazeteciliği ve gazeteciliğin geliĢimini etkiliyor. Onun için de ayakta olan yerel
gazetelerin çoğu resmi ilan aldığı için yayın hayatına devam ediyor. Osmaniye‟de
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düzenli olarak çıkan haftalık çıkan yerel gazeteler 10‟nu geçmemektedir. Bunlarda
gelirlerini reklamdan ve özel haberden ve çok hoĢ olmayan (karalama, Ģantaj vb.)
haberlerden sağlarlar. Osmaniye halkında okuma alıĢkanlığı da yok. Özellikle yerel
basını takip etme merak etme alıĢkanlığı mevcut değil. Osmaniye‟de yerel basının
durumu çok iyi değil. Resmi ilanların dıĢında devlet desteği yok. Türkiye genelinde bu
sorunlar var.
Yerel basını ayakta tutmak ve yerel basının sorunlarını yetkililere ulaĢtırabilmek
amacıyla bir yıl önce bölgesel federasyonlar ve konfederasyon kuruldu. Bu güne kadar
yerel basın ne olacak diye kimseye sorulmamıĢ veya üç beĢ kiĢinin ağzından çıkanlar
yazılıyor. Bizim konfederasyonumuz Ģu anda sekiz tene bölgesel federasyondan
oluĢuyor. Her bölge kendi sorunlarını dosya halinde konfederasyona iletiyor.
Konfederasyon da bu sorunları hükümete iletiyor. Anadolu basının ayakta kalması için
bu çalıĢmalar yürütülüyor. ġimdiye kadar Ġzmir, Ġstanbul ve Ankara basını ayakta
kalmıĢ ve oralar baz alınmıĢ, onların fikirleri alınmıĢ. Yerel basında gazete nasıl, ne
Ģekilde, hangi emeklerle çıkıyor, bunlar hiç konuĢulmamıĢ. Ancak son bir yıldır
Anadolu basınının da fikirlerine değer veriliyor. Yerel gazetelerin devletin kağıt
desteğinden ilan desteğine kadar bir çok konu görüĢülüyor. Türkiye genelinde basının
mutlaka bir oda statüsü alması gerekmektedir. Bugün her lise mezunu bir gazetenin
yazı iĢleri müdürü olduğunda gazeteci kimliği alıyor. Haber yazıp yazmamak, meslek
etiğini bilip bilmemek, basın camiasını bilmek hiç önemli değil. Bir lise mezunu on
tane gazetenin yazı iĢleri müdürü olabiliyor. Basın camiasında otuz kırk tane gazeteci
var ancak haberleri taradığınızda haberler aynı kalıpta çıkıyor. Haber yazan üç kiĢi
var, o da ajans temsilcileri. Bu sıkıntıların sebebi, gazetenin yazı iĢleri müdürünün ve
muhabirinin formaliteden orada olmasıdır. Eğer konfederasyonumuz oda statüsünü alır
bu amacına ulaĢabilirse odaya kayıt olma mecburiyeti getireceğiz, gazeteci olabilmek
için belirli bir süre beklenilecek, çamur at izi kalsın haberciliği sona erecek.
Osmaniye‟de seçimden seçime gazeteler çıkıyor. Bu her ilde belki var ama
Osmaniye‟de bir cemiyet baĢkanı olarak en büyük sıkıntılardan birisinin bu olduğunu
düĢünüyorum. Osmaniye‟de bugün çıkan 9 adet günlük gazete var. 9 adet günlük
gazete resmi ilan aldıkları için mecbur çıkıyorlar. Diğer gazeteler haftalık gazeteler ve
bunlar seçimlerde, bayramlarda, belediyenin bir etkinliği esnasında reklam verecekse
o zaman çıkıyor. Diğer zamanlarda bunlar yok. Siz kıĢın soğunu, çamurunu yazın
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sıcağını yiyorsunuz gazete çıkartıyorsunuz. Seçim zamanı geldiğinde reklam pastası
büyüyor ve bu pastayı size bırakmıyorlar. Hiç gazete çıkarmayan adam seçim zamanı
bir gazete çıkarıyor ve o pastayı alıp gidiyor. Bu da haksız rekabete sebep oluyor. Eğer
yasalarda düzenleme yapılsa bu yapılamayacak. Yerel gazete çıkartmak için sorumlu
yazı iĢleri müdürünü temin ettikten sonra savcılığa evrak vermekten ibaret. Bu gün bir
gazetenin yazı iĢleri müdürü olabilmek için Ģahsın lise mezunu olması yeterli oluyor.
Eğer Türkiye‟de yerel basın bir Oda statüsü alabilirse yerel gazete çıkarmak bu kadar
basit olmayacak
Yerel basına zarar veren sorunlardan birisi de internet. Ġnternette çıkan haberlerde hiç
bir kurul, kayıt ve vergi yok. Ben oturuyorum, serverdan bir yer kiralıyorum burada
internet haberciliği yapıyorum. Ġnternet haberciliğinde yazı iĢleri müdürü, sayfa
editörü vb. olması açısından kaideler de yok. Sadece ajanslardan bir haber çektiğiniz
zaman ceza alıyorsunuz. Ġnternet haberciğinde hayali haber yaptığınız zaman hiçbir
cezai müeyyide almıyorsunuz.

Ek 4. Ali Kiper (01.11.2014)
1. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 1956 yılında KahramanmaraĢ‟ta dünyaya geldim
1993 yılında Osmaniye‟ye geldim. 1995‟de “YeĢil Osmaniye” gazetesini çıkardım.
Daha sonra isim değiĢikliği yaparak GökkuĢağı ve Bayrak gazetesi olmak üzere iki
haftalık gazete çıkardım. Ajans Press‟in Osmaniye temsilciliğini yapıyorum. Ġki aydan
bu yana Özel Yeni Hayat Hastanesi‟nin Kurumsal ĠletiĢim Koordinatörü olarak
çalıĢıyorum.
2. Osmaniye’de basılan ilk gazete nedir? Osmaniye‟de basılan ilk gazete “Hakikat”
gazetesindir. Gazete 1940 yılında DurmuĢ Ali Pekcan Adlı tarafından çıkarılmıĢtır.
3. Osmaniye’de yerel basının geliĢimini kronolojik biçimde sıralayabilir misiniz?
1950 yılında Yemliha Yazar tarafından “Çataloluk” gazetesi, Mehmet Cemal ġenadam
“Yedi Ocak” gazetesi, 1968 yılında Ali Rıza Karadağ tarafından “Osmaniye” adı
altında bir gazete çıkartıldı.
4. Osmaniye’de yerel basınla ilgili Ģu anda neler düĢünüyorsunuz? 44 yıllık
gazetecilik hayatım var. Yerel basın ulusal basının eli, ayağı, gözü, kulağıydı. Ama
maalesef son zamanlarda Anadolu basını bir çöküĢe geçti. Bunun nedeni bazı ulusal
kanalların, ajansların muhabirleri taĢradan maddi sebeplerden dolayı taĢradan
çekilmeye baĢladı. Ulusal basının haberi Anadolu basınından geçer. Anadolu basınının
da maddi imkanları olmadığı için gazeteler kapatılıyor. Bu nedenle de ulusal basının
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yerel basından haber alma oranı kısıtlandı. ġu an basında hep aktüel haberler var.
Yalnız yirmi yıl önceye gittiğiniz zaman Kars‟da, Ardahan‟dan haberler mevcuttu. O
zamanlar her saat baĢı ajans verilirdi. Yerel basında günlük gazeteler devlet desteği
alırken haftalık gazeteler kendi imkânları ile çıkarılmaktadır. Osmaniye basını zor
Ģartlar altında çalıĢıyor. Ayrıca bilgisayarın çıkması da “masa baĢı haberciğinin”
önderliğini yapmıĢtır. Bazı arkadaĢlarımız hiçbir habere gitmeden direk internetten
haber alarak gazete çıkartıyor. Emeksiz gazetecilik yapılıyor. Ama bunun yanında
emek verip de emeğini alamayan arkadaĢlarımız da var.
Ek 5. Hüseyin Ünaldı (01.11.2014)
1. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 1946 yılında Osmaniye‟nin Kırmacılı Köyü‟nde
dünyaya geldim. Lise 2. sınıfa kadar süren bir tahsil hayatım var. Gazeteciliğe 1965‟de
lise 2. sınıftayken yerel Yedi Ocak gazetesinde baĢladım. Dönemin baĢbakanı Suat
Hayri Ürgüplü ile bir röportaj yaptım. 1963‟de Ağacık yerel gazetesinde de yazarlığa
baĢladım. 1973‟de Ġstanbul‟da ilk defa profesyonel Ģekilde “Gün” gazetesinde
inceleme, araĢtırma ve mizah yazıları yazmaya baĢladım. Oğuz Aral, Tekin Aral ve
Aziz Nesil ile birlikte çalıĢtım. Aziz Nesil “Hayvan Deyip Geçme”, benimki de
“Toros Dağlarının ÇilekeĢ Çocuğu” baĢlıkları altında birlikte aynı sayfada yazardım.
Sayfanın yarısında Aziz Nesil diğer yarısında ben yazardım. 1979‟a kadar Ġstanbul‟da
çalıĢtım daha sonra ailevi nedenlerden dolayı Osmaniye‟ye döndüm. ġarkı sözü, Ģiir,
grafik ve roman dalında olmak üzere 4 tanesi Türkiye çapında 6 tanesi yerel olmak
üzere 10 tane ödül aldım. ġu anda özel bir matbaada çalıĢıyorum ve yazarlıkta da 52.
yıla girdim.
2. Osmaniye’de basılan ilk gazete ve nedir? Osmaniye‟de çıkan ilk gazete 1928 yılında
Cebel-i Bereket gazetesidir. Eski ve yeni Türkçe karıĢıktır. Pembe renkli bir gazetedir.
3. Osmaniye’de yerel basının geliĢimini kronolojik biçimde sıralayabilir misiniz?
Eskiden gazeteler tek sayfa halinde çıkardı. “Osmaniye Postası” gazetesi 1950‟li
yıllarda çıktı ve kapandı. “Yedi Ocak” gazetesi 1950‟li yılların sonlarında baĢlayıp
1980‟li yılların ortalarına kadar yayın hayatına devam etti. 1960‟lı yıllarda,
“Osmaniye ve Hakikat” gazetesi vardı. Ben de “Haraz

ve Ağacık” gazetesini

çıkardım. Yeni Osmaniye gazetesi 1974 yılında kuruldu 2000‟li yıllara kadar devam
etti. Günümüzde en eski gazete olarak Hasret gazetesidir. Hasret gazetesi 1970‟li
yılların sonunda kurulup hala günümüzde yayına devam etmektedir. Aynı zamanda
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gazete basım tekniği olan ve son derece zahmetli “tipo baskı” tekniği 2000‟li yıllara
kadar Osmaniye‟de kullanılmıĢtır.
4. Osmaniye’de yerel basınla ilgili Ģu anda neler düĢünüyorsunuz? ÇeĢitli
dönemlerde ve Ģu anda pek çok gazete çıkmıĢtır ancak ömürlü olamamıĢlardır.
Gazeteler kaliteli olsalardı ömürlü olurlardı. Günümüzde yerel gazetelerin çok sayıda
sorunu vardır. Bunlar: Meslekten olmayanlar gazetecilik yapması, gazetelerin maddi
desteğinin olmaması, basına ayrılan pasta büyümemesi ancak uzanan elin çoğalması,
Osmaniye‟de okuyucu seviye düĢük olmasıdır.
ġu anda her alanda olduğu gibi basında da yozlaĢma vardır. GeçmiĢ yıllarda
gazetelerde köĢe yazarları ne yazmıĢ diye okuyucu merak ederken bugün günlük
gazeteler dıĢında kayda değer bir Ģey yok.

Ek 6. Mustafa Bardak (08.11.2014)
1. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?1959 Osmaniye‟nin merkez köyü Dere Obası‟nda
dünyaya geldim. 1975‟de ortaokul sıraların amatörce “Hakikat” gazetesinde
gazeteciliğe baĢladım. Türkiye‟de 73 değiĢik kültür sanat dergisinde Ģiir, kültür ve
sanat üzerine öyküler ve yazılar yayınlandım. Mesela Yılmaz Güney‟in “Güney”
dergisinde Ģiirim yayınlandım.100‟ün üzerinde farklı gazetede yazı yazan bir
gazeteciyim. 1977‟de lise sıralarındayken ulusal “Günaydın” gazetesinin muhabirliğini
yapmaya baĢladı. Lise 3. sınıfta Anadolu Ajansı‟nın muhabiri oldum. 1990 yılında
Osmaniye‟de “Türkiye‟de Yerel Basın” konulu sergiyi açtım. Bu sergide 71 ilden 703
yerel gazeteyi bir araya getirdim. 1991‟de Osmaniye‟nin yerel radyosu “Mega FM”
kurdum, 1992‟de ORT Televizyonu‟nun yasallaĢmasını ve yayına baĢlamasını
sağladık. Star gazetesinin ilk kurucu muhabiriyim ve halen muhabirliğe devam
ediyorum. Radyo ve televizyonlarda program yapıyorum. Ceyhan televizyonunun
yayın yönetmeniyim. Osmaniye Ģairler ve yazarlar derneğinin muhabiriyim.
2. Osmaniye’de basılan ilk gazete nedir? Cebelibereket Gazetesi, 1927 yılında
Osmaniye‟nin vilayet olduğu dönemde yayına baĢladı. Kurucusu ve sahibi Vasfi
Bolat. Osmanlıca harflerle, pazartesi, salı ve perĢembe günleri yayınlanıyordu. 1928
yılında Arap harflerinden Latin harflerine geçilmesiyle gazete yayınını durdurdu.
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3. Osmaniye’de yerel basının geliĢimini kronolojik biçimde sıralayabilir misiniz?
Konuyla ilgili sizinle kendi arĢivimi paylaĢmak istiyorum. Bu arĢivde Osmaniye‟de
geçmiĢten 2003 yılana kadar çıkan bütün gazeteleri görebilirsiniz.
43. Osmaniye Postası Gazetesi: Kurucusu ve sahibi Yemliha Yazar. Haftalık olarak
yayınlanıyordu. 1960 yılında yayınını durdurdu.
44. 7 Ocak Gazetesi: 1953 yılında Mehmet Cemal ġenadam tarafından yayına
baĢladı. Salı ve Cuma günleri yayınlanıyordu. 1987 yılında 34 yıllık bir yayın
yaĢamının ardından ġenadam‟ın rahatsızlanması nedeniyle gazete yayınını
durdurdu.
45. Hakikat Gazetesi: Osmaniye‟de ilk olarak günlük yayınlanan gazetedir. DurmuĢ
Ali Pekcan tarafından 1963 yılında yayınlanmaya baĢlandı. 1969 yılında gazetenin
sahipliğini Mehmet Öküzcü yürüttü. Haftada iki gün olarak yayınlanmaya
baĢlayan Hakikat Gazetesi 1981 yılında yayınını durdurdu.
46. Osmaniye Gazetesi: 1969 yılında Ali Rıza Karadağ tarafından yayına baĢladı. Salı
ve cuma günleri yayınlanıyordu. 10 Kasım 1990 günü Karadağ‟ın ölümünün
ardından bir süre Karadağ‟ın oğlu Tamer Karadağ bir sürede Ġsmail Karadağ
tarafından yayınlandı daha sonra yayınına ara verdi.
47. Çataloluk Gazetesi: 1968 yılında Yemliha Yazar tarafından yayına baĢladı. Salı
ve cuma günleri yayınlanıyordu. 1982 yılında gazete yayınını durdurdu.
48. Yeni Osmaniye Gazetesi: 1972 yılında Mehmet Yasak tarafından yayına baĢladı.
Daha sonra gazetenin sahipliğini Hüseyin Ünaldı üslendi. Halen aralıklarla da olsa
yayınını sürdürüyor.
49. Hasret Gazetesi: 20.08.1979 tarihinde haftada iki gün olarak yayına baĢladı.
Gökhan Erkmen tarafından yayınlanan gazete 01.11.1985 tarihinde günlük yayına
geçti. Gazete halen Gökhan Erkmen‟in sahipliği, Menderes Demir‟in yazı iĢleri
müdürlüğünde yayınını sürdürüyor.
50. Doğu Akdeniz Gazetesi: 1977 yılında Ali Türkmen ile Mustafa Bolat‟ın
sahipliğinde salı ve cuma günleri yayınlanmaya baĢladı. 1980 yılında yayınını
durdurdu.
51. Osmaniye Haber Gazetesi: 1988 yılında Gülsüm Türkmen‟in sahipliğinde yayına
haftalık olarak baĢladı. 1990 yılında yayınını durdurdu.
52. Topluma Yeni BakıĢ Gazetesi: 15.07.1988 tarihinde haftalık olarak Mustafa
Bardak tarafından yayına baĢladı. 1991 yılında Osmaniye‟de ilk ofset dizgi baskı
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tekniğine geçen gazete oldu. 1997 yılında gazetenin imtiyaz sahipliğini Hasan
Demir üstlendi. Gazete haftalık olarak yayınını sürdürüyor.
53. Cebelibereket Gazetesi: 1971 yılında Mehmet Yasat tarafından Salı ve Cuma
günleri yayınlanmaya baĢladı. 1978 yılında yayınını durdurdu.
54. Ülkü Ses Gazetesi: 1977 yılında Gökhan Erkmen‟in sahipliğinde haftalık olarak
yayına baĢladı. 1979 yılında yayınını durdurdu.
55. Ülkü Haber Gazetesi: 1976 yılında ġevket Keskin tarafından haftalık olarak
yayına baĢladı. 1979 yılında yayınını durdurdu.
56. Devinim Gazetesi: 1973 yılında haftalık olarak Cengiz Özer ve Nusret Gündoğan
tarafından yayına baĢladı. 1977 yılında yayınını durdurdu.
57. Ayyıldız Gazetesi: 1978 yılında Hasan ĠĢçi sahipliğinde haftanın Salı ve Cuma
günleri yayınlanmaya baĢladı. 1980 yılında yayınını durdurdu.
58. Olay Gazetesi: 15.08.1988 tarihinde haftalık olarak Hasan Kılıç tarafından yayına
baĢladı. 1996 yılında gazete yayınını durdurdu.
59. BaĢak Gazetesi: 15.08.1988 tarihinde haftalık olarak Bahri Çolpan tarafından
yayına baĢladı. Gazete halen haftalık olarak ve bölgesel gazete ölçülerinde yayınını
sürdürüyor.
60. Sosyal Demokrat Gazetesi: 1993 yılında 15 günlük olarak Ahmet Birgül
tarafından yayına baĢladı. Gazete 1994 yılında yayınını durdurdu.
61. Gözlem Gazetesi: Ġsmail Karadağ tarafından haftalık olarak yayına baĢladı, bir
süre sonra da yayınını durdurdu.
62. Çınar Gazetesi: Salih Sefa Yazar tarafından haftalık olarak yayına baĢladı. 4 sayı
sonra yayınını durdurdu.
63. Öz Akdeniz Gazetesi: 13.03.1996 tarihinde haftalık olarak Lutfi Taner Deniz
tarafından yayına baĢladı. 2000 yılında gazete Akdeniz adı ile yayınını sürdürmeye
baĢladı. Akdeniz Gazetesi 2000 yılından itibaren günlük olarak yayınını
sürdürüyor.
64. Osmaniye’den Mesaj Gazetesi: 1996 yılının Aralık ayında aylık olarak Osmaniye
Gazeteciler Derneği‟nin yayın organı olarak yayına baĢladı. Menderes Demir
sahipliğindeki gazete 6 sayı sonunda yayınını durdurdu.
65. ĠĢte Meydan Gazetesi: Haftalık olarak Hasan Has tarafından yayınlanmaya
baĢladı. Kısa bir süre sonra yayınını durdurdu.
66. Doğru Yol Gazetesi: Hasan Has tarafından haftalık olarak bir süre yayınlandıktan
sonra yayınını durdurdu.
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67. GökkuĢağı Gazetesi: 1996 yılında Ali Kemal Kiper tarafından haftalık olarak
yayınlanmaya baĢladı. Bir süre sonra Yeni GökkuĢağı olarak yeniden yayına
baĢlayan gazete haftalık olarak yayınını sürdürmektedir.
68. Akdeniz Gazetesi: 1994 yılında Ali Binboğa tarafından yayına baĢladı. 1995
yılında yayınını durdurdu.
69. YeĢil Osmaniye Sefa-ü Merve Gazetesi: 1994 yılında Ali Kemal Kiper
tarafından haftalık olarak yayına baĢladı. 1996 yılında yayınını durdurdu.
70. Kıvılcım Gazetesi: 1978 yılında on beĢ günlük kültür sanat gazetesi olarak
M.Ġlhan Öküzcü tarafından yayına baĢladı. 1979 yılında yayınını durdurdu.
71. Yeni Sesimiz Gazetesi: 1996 yılında haftalık olarak Mehmet TaĢer tarafından
yayına baĢladı. 1997 yılında yayınını durdurdu.
72. Cebelibereket Gazetesi: 1994 yılında haftalık olarak Remzi Çakmak tarafından
yayınına baĢladı. 1995 yılında yayınına ara verdi. 1998 yılında yeniden yayına
baĢladı. 2003 yılının Mart ayında yayınını durdurdu.
73. Yeni Cebelibereket Gazetesi: 06.12.1996 tarihinde Mustafa Talani tarafından
haftalık olarak yayına baĢladı. 4 sayı sonunda yayınını durdurdu.
74. Bizim Sesimiz Gazetesi: 1997 yılında haftalık Bedensel Özürlüler Derneği yayın
organı olarak Ali Kabül sahipliğinde yayına baĢladı. 38 hafta sonra yayınını
durdurdu.
75. Haftalık Haber Gazetesi: 1997 yılında haftalık olarak Hasan Demir tarafından
yayına baĢladı. 1998 yılında yayınına ara verdi. 2002 yılında yeniden yayına
baĢladı, 2003 yılının Ocak ayında yayınını durdurdu.
76. Özgür Çukurova Gazetesi: 1994 yılında 15 günlük olarak Doğun Tolu
sahipliğinde yayına baĢladı. Aralık 1995 tarihinde yayınını durdurdu.
77. Menzil Gazetesi: 1989 yılında Kozan‟da yayına baĢlayan ve 1997 yılında
Osmaniye‟ye taĢınarak sahipliğini Mahir BaĢdoğan‟ın yürüttüğü gazete haftalık
olarak 1997 yılı sonlarında yayınını durdurdu.
78. Haberci Gazetesi: 1 Ocak 1998 tarihinde günlük olarak Hasan Bölük tarafından
yayına baĢladı. 20 Nisan 1998 günü yayınını durdurdu.
79. 7 Gün Gazetesi: Haftalık olarak Faruk Çetin tarafından yayınlanan gazete kısa bir
süre sonra yayınını durdurdu.
80. Star Gazetesi: 1993 yılında haftalık olarak Erdal Bilgiç tarafından bir yıl kadar
yayınlanan gazete daha sonra yayınını durdurdu.
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81. Türkmen Gazetesi: 15 günde bir olmak üzere 23.05.1998 tarihinde yayına
baĢladı. Karip Polat tarafından yayınlanan gazete 2002 yılı sonlarında yayınını
durdurdu.
82. Toprak Gazetesi: Suzan Kılıç tarafından haftalık olarak yayına baĢladı. 2002 yılı
sonlarında yayınını durdurdu.
83. Asi Gazetesi: 15 günlük olarak Osmaniye merkezde idari adresi olmak üzere
Karip Bolat sahipliğinde yaklaĢık 4 yıldır yayınlanmaktadır.
84. Denge Gazetesi: Haftalık olarak Ali Abdil sahipliğinde 3 yıldır yayınını
sürdürmektedir.
85. Haraz Gazetesi: Hasan Has tarafından haftalık olarak 2 yıldır yayınını
sürdürmektedir.
86. Elde Demokrasi Gazetesi: Aynur Boz tarafından haftalık olarak 2002 yılında
yayına baĢladı.
87. Osmaniye Sabır Gazetesi: Mustafa DemirbaĢ tarafından haftalık olarak yayına
baĢlayan gazete 2003 yılında merkezini Düziçi ilçesine taĢıyarak, Sabır adı ile
haftalık olarak yeniden yayına baĢladı.
88. Kınık Gazetesi: Haftalık olarak Adil Çakar tarafından 3 yıldır yayınlanmaktadır.
89. Yurt Gazetesi: Oğuzhan Erkmen tarafından 2002 yılında yayına haftalık olarak
baĢladı. Bir süre günlük yayınlandı. 2003 yılında yayınını durdurdu.
90. Haberde Önder Gazetesi: Haftalık olarak 5 yıldır Hasan Bölük tarafından ulusal
gazete boyutunda yayınını sürdürmektedir.
91. BakıĢ Açısı Gazetesi: Mustafa Cengiz tarafından haftalık olarak bir yıl yayınlandı.

1999 yılında yayınına ara verdi. 15.04.2003 tarihinde yeniden yayınlanmaya
baĢladı.
4. Osmaniye’de yerel basınla ilgili Ģu anda neler düĢünüyorsunuz? Osmaniye‟de
gazetecilik Ģu anda halka hizmet anlamında geriye gidiyor. Teknik ve ekonomik
imkânlar fazla olmasına rağmen geçmiĢte kıt Ģartlarda verilen hizmetleri vermiyor.
Osmaniye‟de yayımlanan günlük yerel gazeteler Basın Ġlan Kurumu‟nun Osmaniye‟de
Ģubesinin bulunmaması ve Cumhuriyet Savcılığının sakıncalı, suç unsuru bulunan
haberlere cezai müeyyide de bulunmasından dolayı özgürce yazamıyorlar, hükümeti
eleĢtiremiyorlar. Osmaniye‟de Basın Ġlan Kurumunun Ģubesi bulunmadığı için onun
yaptığı iĢi valilik yapıyor ve günlük yerel gazeteleri Osmaniye Valiliğinde basın halkla
iliĢkiler müdürü denetliyor. Osmaniye Valiliği gazetelerde uygun olmayan sakıncalı
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haber tespit ettiği zaman günlük çıkan yerel gazetenin ilanını istediği kadar
kısıtlayabiliyor. Aynı Ģekilde gazeteler Basın Ġlan Kurumundan paralarını alabilmek
için Vergi Dairesi‟nden “Borcu Yoktur” yazılı kâğıt alabilmesi gerekiyor. Vergi
Dairesi isterse bu kâğıdı vermeyebiliyor. Bütün bu sıkıntılardan ötürü günlük yayın
yapan gazeteciler hükümeti ve yönetimi eleĢtiren yazılar yazamıyorlar.
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Ek 7.

“Hasret” gazetesinin görseli Hasret Matbaası‟ndan alınmıĢtır.
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Ek 8.
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Ek 9. Osmaniye Gazetesi
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Ek 10. Osmaniye Gazetesi

169

Ek 11. Osmaniye Gazetesi

“Osmaniye” gazetesinin görseli Osmaniye Kent Müzesi‟nden temin edilmiĢtir.
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Ek 12. Yedi Ocak Gazetesi

“Yedi Ocak” gazetesinin görseli Ali Erat‟tan temin edilmiĢtir.
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Ek 13. Osmaniye Postası

“Osmaniye” gazetesinin görseli Osmaniye Kent Müzesi‟nden temin edilmiĢtir.
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Ek 14.
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Ek 15. Topluma Yeni BakıĢ Gazetesi

“Topluma Yeni BakıĢ” gazetesinin görseli gazeteci Mustafa Bardak‟tan temin edilmiĢtir.
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Ek 16. Çataloluk Gazetesi

“Çataloluk” gazetesinin görseli “Elde Demokrasi Gazetesi‟nden temin edilmiĢtir.
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Ek 17.

176

Ek 18. Hakikat Gazetesi

“Hakikat” gazetesinin görseli gazeteci Mustafa Bardak‟tan temin edilmiĢtir.
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Ek 19.
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Ek 20.
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Ek 21. Adana Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğünden alınan veriler. (30 Haziran
2014)
GÜNLÜK GAZETELER
YAYIN ADI
1 AKDENIZ
GAZETESI
2 AYDIN
OSMANĠYE
GAZETESĠ
3 HASRET
GAZETESĠ
4 ELDE
DEMOKRAS
Ġ GAZETESĠ
5 KINIK
GAZETESĠ
6 MEDYA
GAZETESĠ
7 OLAY
GAZETESĠ
8 TAKĠP
GAZETESĠ
9 YURT
GAZETESI

R.Hatun Mah. Ortaokul Cad. No. 16A / OSMANĠYE
R.Hatun Mah. Ortaokul Cad. No. 16A / OSMANĠYE

TELEFO
N
(0328)
814 84 59
(0328)
814 84 58

ĠMTĠYAZ
SAHĠBĠ
Lutfi Taner
DENĠZ
Lutfi Taner
DENĠZ

S.YAZ.ĠġL.M
ÜD.
Ali
CĠHANGĠR
Tuğba CĠHA
NĞĠR

Ġstiklal Mah. Güneysu Cad. 8. Sk. No:5
OSMANĠYE
Alibeyli Mah. Palalı Süleyman Cad. NO:
22/201 OSMANĠYE

(0328)
814 78 79
(0328)
813 44 40

Gökhan
ERKMEN
Aynur Boz

Esra
KARAKUġ
Tahir Özer

Atatürk Cad. Kültür Kırtasiye Yanı No: 235
OSMANĠYE
Alibeyli Mah. C.Sunay Cad. M. Ongun Psj.
No. 7 / OSMANĠYE
Güneysu Cad. 44 Sk. No: 5 OSMANĠYE

(0328)
812 97 71
(0328)
812 34 15
(0328)
814 78 79
(0328)
813 30 50
(0328)
812 06 03

Adil Çakar

Ġbrahim
EMÜL
Mustafa
BARDAK
Ali Erkmen

TELEFO
N
(0543)
438 00
80
(0328)
813 44 40
(0328)
812 93 64
(0328)
812 37 87

ĠMTĠYAZ
SAHĠBĠ
Necdet
BaĢpınar

S.YAZ.ĠġL.M
ÜD.

Aynur Boz

Murat Boz

Bahri Çolpan

M.Ali
Tazeoğlu
Mehmet
Aksoy

(0328)
813 56 86
(0328)
812 34 15

Adem
CĠNGÖZ
Ġlyas KÖR

Mehmet
DĠKMEN
Mustafa
BARDAK

TELEFO
N
(0328)
825 50 70

ĠMTĠYAZ
SAHĠBĠ
Mehmet Akif
OKUR

S.YAZ.ĠġL.M
ÜD.
Gülizar
OKUR

TELEFO
N
(0328)
876 26 20

ĠMTĠYAZ
SAHĠBĠ
Ummahan
ġĠMġEK

S.YAZ.ĠġL.M
ÜD.
Osman
ġĠMġEK

ADRESĠ

R.Hatun Mah. Ortaokul Cad. No. 16-A /
OSMANĠYE
Güneysu Cad. 44 Sk. No: 5 OSMANĠYE

HAFTALIK GAZETELER
YAYIN ADI
ADRESĠ
1 7 OCAK
GAZETESĠ

KurtuluĢ Mah. 7023 Sok. No:11/1
OSMANĠYE

2 ÖZGÜR ĠDE
GAZETESĠ
3 BAġAK
GAZETESĠ
4 HABERDE
ÖNDER
GAZETESĠ
5 OSMANĠYE
HABER
6 YENĠ BAKIġ

Alibeyli Mah. Süleyman Cad. 22/201
OSMANĠYE
D.Bahçeli Bulv. 2. Etap / Osmaniye
Atatürk Cd. No:179/301 Osmaniye

Rauf Bey Mh. 9552 Sk. No:58/C Osmaniye
Alibeyli Mah. C.Sunay Cad. M. Ongun Psj.
No. 7 / OSMANĠYE

15 GÜNLÜK GAZETELER
YAYIN ADI
ADRESĠ
1 MEġVERET
GAZETESĠ

Adnan Menderes Mah. 19522 Sk. YeĢilyuva
Apt. B Blok No:28 Merkez/OSMANĠYE

DÜZĠÇĠ GAZETELERĠ
YAYIN ADI
ADRESĠ
1 DÜZĠÇĠ
ERDEM

Cumhuriyet Mah. ġ.Ahmet Metlioğlu Cad.
No:55 Düziçi/Osmaniye
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Ġlyas KÖR
Gökhan
ERKMEN
Lutfi Taner
DENĠZ
Gökhan
ERKMEN

Hasana
Bölük

Ümit
Kahraman
Ahmet
Erkmen

2 SABIR
3 ÖNCE
VATAN
GAZETESĠ

Uzunbanı Mah.ġ.Muttalip MeĢe Sk. No:6/8
DÜZĠÇĠ
YEġĠLOVA MAH. REFĠK CESUR
BULVARI NO:463 Düziçi/Osmaniye

(0328)
876 79 25
(328) 876
46 22

Mustafa
DEMĠRBAġ
Medine
Dağlı

Nezahat
AKARCA
Ramazan
Dağlı

Dere Mah. Andırın Cad.1 Sk. No. 69 /
KADĠRLĠ
Dere Mah. CoĢkunlar Cad. No:88
Kadirli/OSMANĠYE

TELEFO
N
(0328)
717 70 71
(0328)
718 30 81
(0328)
717 01 25

ĠMTĠYAZ
SAHĠBĠ
Fatih
BALCILAR
M. Fazlı
UYSAK
Ali
ġEKERLĠ

S.YAZ.ĠġL.M
ÜD.
Mustafa
YĠĞĠT
Ġmren
UYSAK
E.Yüksel
Ġbicioğlu

DERE MAH. 357.SK ÖZEL ĠDARE BĠNASI
YANI OSMANĠYE

(0328)
718 55 50

Hatice
Kuncakçı

Savrun Mah. Atatürk Cad. No:123
Kadirli/Osmaniye

(0531)
335 18 56

ġinasi
Savran

MEHMET
FATĠH
GENÇ
Selçuk Savran

Savrun Mah. Atatürk Cad. No:123
Kadirli/Osmaniye

(0545)
801 37 09

Burhan
Demircioğlu

TELEFO
N
(0328)
861 38 38
(0328)
861 38 38

ĠMTĠYAZ
SAHĠBĠ
Ertuğrul
DOĞAN
Ertuğrul
Doğan

S.YAZ.ĠġL.M
ÜD.
Kerim
Akkaya
Özay Doğan

(0544)
449 24 78
(0328)
718 55 50

Resul
ÖZDĠL
Hatice
Kuncakçı

Kazım
YILDIRIM
MEHMET
FATĠH
GENÇ

KADĠRLĠ GAZETELERĠ
YAYIN ADI
ADRESĠ
1 SILA
GAZETESĠ
2 YENĠ
KADĠRLĠ
3 KADĠRLĠ
ANADOLU
GAZETESĠ
4 KADĠRLĠ
POSTASI
GAZETESĠ
5 ÇAMLIKAH
VE
GAZETESĠ
6 GÖZLEM
GAZETESĠ

Savrun Mah. 18 Sk. No:7/1 KADĠRLĠ

BAHÇE GAZETELERĠ
YAYIN ADI
ADRESĠ
1 HABER
2 BAHÇENĠN
SESĠ
GAZETESĠ

Devlet Bahçeli Bulvarı Hükümet Konağı
KarĢısı No:5 Bahçe/Osmaniye
Devlet Bahçeli Bulvarı Hükümet Konağı
KarĢısı No:5 Bahçe/Osmaniye

FAALĠYETĠ SON VEREN GAZETELER
1 TANIK
GAZETESĠ
2 ÇUKUROVA
MANġET
GAZETESĠ

7 OCAK MAH. DR. A. ALKAN CAD.
K.OĞLU SĠTESĠ NO:133 OSMANĠYE
DERE MAH. 357.SK ÖZEL ĠDARE BĠNASI
YANI Kadirli/OSMANĠYE
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Ek 22. Türkiye Ġstatistik Kurumu 2012 IBBS, 2. Düzeyde Hatay, KahramanmaraĢ ve
Osmaniye yazılı medya istatistikleri veri tabanı. 235
Hatay
Kahramanmaraş
Osmaniye

Yayın Türü
Gazete
Dergi
Toplam

Yerel
182
23
205

Bölgesel
5
6
11

Ulusal
1
9
10

Toplam
188
37
226

Ek 23. Basın Kanunu236
Kanun No. 5187

Kabul Tarihi : 9.6.2004

Amaç ve kapsam
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir.
Bu Kanun basılmıĢ eserlerin basımı ve yayımını kapsar.
Tanımlar
MADDE 2. - Bu Kanunun uygulanmasında;
a) BasılmıĢ eser: Yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı,
resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını,
b) Yayım: BasılmıĢ eserin herhangi bir Ģekilde kamuya sunulmasını,
c) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmıĢ eserler ile haber ajansları yayınlarını,
d) Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluĢu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en
az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmiĢinde yayımlanan süreli yayın ile haber ajanslarının
yayınlarını,
e) Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluĢu tarafından basılan ve en az üç komĢu ilde veya en az
bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını,
f) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleĢim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun
aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,
g) Yayın türü: Süreli yayınların yaygın, bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında
olduğunu,
h) Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmıĢ eserleri,
ı) Eser sahibi: Süreli veya süresiz yayının içeriğini oluĢturan yazıyı veya haberi yazanı, çevireni veya
resmi ya da karikatürü yapanı,
j) Yayımcı: Bir eseri basılmıĢ eser durumuna getirip yayımlayan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
k) Basımcı: Bir eseri basım araçları ile basan veya diğer araçlarla çoğaltan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
l) Tüzel kiĢi temsilcisi: Yayın sahibi veya yayımcının tüzel kiĢi olması halinde bu tüzel kiĢiliğin yetkili
organı tarafından, yöneticiler arasından belirlenen gerçek kiĢiyi veya kamu kurum ve kuruluĢlarınca belirlenen
gerçek kiĢiyi,
Ġfade eder.
Basın özgürlüğü
MADDE 3. - Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleĢtirme, yorumlama ve eser yaratma
haklarını içerir.
Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; baĢkalarının
Ģöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak
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bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç iĢlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün
otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.
Zorunlu bilgiler
MADDE 4. - Her basılmıĢ eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticarî
unvanları ve iĢyeri adresleri gösterilir. Ġlân, tarife, sirküler ve benzerleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında, ayrıca yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin,
sorumlu müdürün adları ve yayının türü gösterilir.
Sorumlu müdür
MADDE 5. - Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin
sorumlu olduğu bölüm belirtilir.
Sorumlu müdür olabilmek için;
a) Onsekiz yaĢını bitirmiĢ olmak,
b) Türkiye'de yerleĢim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak,
c) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak,
d) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
e) Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak,
f) T.C. vatandaĢı olmayanlar için karĢılıklılık koĢulu aramak,
Gerekir.
Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü üstlenmek üzere
müdür yardımcısı tayin edilir. Sorumlu müdür için bu Kanunda yer alan hükümler, sorumluluğu üstlenen
yardımcı için de geçerlidir.
Süreli yayın sahibi
MADDE 6. - Gerçek ve tüzel kiĢiler ile kamu kurum ve kuruluĢları süreli yayın sahibi olabilirler.
Süreli yayın sahibinin onsekiz yaĢından küçük veya kısıtlı olması halinde kanunî temsilcisi, tüzel kiĢi olması
halinde ise tüzel kiĢi temsilcisi hakkında da 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Ģartlar aranır.
Beyanname verilmesi
MADDE 7. - Süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer
Cumhuriyet BaĢsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından düzenlenen
kayıtlar alenidir.
Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kiĢi olması halinde temsilcisi ile sorumlu müdür
tarafından imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklarla yayımlanacağı, yönetim yeri,
sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile yayının türü gösterilir.
Beyannameye, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı Ģartların varlığını gösteren belgeler ile yayın sahibi tüzel
kiĢi ise tüzüğünün veya ana sözleĢmesinin veya vakıf senedinin bir sureti eklenir.
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi
verilir.
Beyannamenin incelenmesi
MADDE 8. - Beyannamenin ve eklerinin gerekli veya gerçek bilgileri içermemesi veya yayın sahibinin veya
temsilcisinin veya sorumlu müdürün 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı Ģartlara sahip olmaması halinde,
Cumhuriyet BaĢsavcılığı beyannamenin verilmesinden itibaren iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya
gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini yayın sahibinden ister. Bu istemin tebliği tarihinden itibaren iki hafta
içerisinde yerine getirilmemesi halinde, Cumhuriyet BaĢsavcılığı yayımın durdurulmasını asliye ceza
mahkemesinden talep eder. Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir. Bu karara karĢı acele itiraz yoluna
baĢvurulabilir.
Beyanname içeriğinde meydana gelen her değiĢiklik, iki hafta içinde, gerekli belgelerle birlikte yeni bir
beyanname ile aynı makama bildirilir.
Birinci fıkra hükmü, değiĢikliğe iliĢkin beyannameler hakkında da uygulanır.
Sorumlu müdürün bu görevden ayrılması halinde, yenisi tayin edilinceye kadar sorumluluk yayın sahibine
veya temsilcisine aittir.
Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi
MADDE 9. - Süreli yayın sahibinin beyanname verdiği tarihten itibaren bir sene içinde süreli yayın
yayımlanmaz veya yayımlandıktan sonra yayıma üç yıl müddetle ara verilirse beyanname hükümsüz kalır ve
sağladığı hak ortadan kalkar.
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556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklıdır. Ancak, bu
Kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı Basın Kanunu gereği mevkute neĢredenler, 556 sayılı Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği mevkute neĢretmekten alıkonulamazlar.
Teslim yükümlülüğü
MADDE 10. - Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün,
mahallin Cumhuriyet BaĢsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülük, basılmıĢ eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değiĢikliği içeren daha sonraki
basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir.
Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.
Cezai sorumluluk
MADDE 11. - BasılmıĢ eserler yoluyla iĢlenen suç yayım anında oluĢur.
Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla iĢlenen suçlardan eser sahibi sorumludur.
Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip
bulunmaması ya da yurt dıĢında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser
sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu
müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danıĢmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu
yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karĢı
çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir.
Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip
bulunmaması ya da yurt dıĢında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser
sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı;
yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dıĢında olması
nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olur.
Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan Ģartlara uyulmaksızın
yapılan yayınlar hakkında da uygulanır.
Haber kaynağı
MADDE 12. - Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber
kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.
Hukukî sorumluluk
MADDE 13. - BasılmıĢ eserler yoluyla iĢlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli
yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı,
yayımcının belli olmaması halinde ise basımcı müĢtereken ve müteselsilen sorumludur.
Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, iĢleten
veya herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket eden gerçek veya tüzel kiĢiler hakkında da uygulanır.
Tüzel kiĢi Ģirketse, anonim Ģirketlerde yönetim kurulu baĢkanı, diğer Ģirketlerde en üst yönetici, Ģirket ile birlikte
müĢtereken ve müteselsilen sorumludur.
Zararı doğuran fiilin iĢlenmesinden sonra yayının her ne surette olursa olsun devredilmesi, baĢka bir yayınla
birleĢtirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel kiĢinin herhangi bir surette değiĢmesi halinde, yayını devir
alan, birleĢen ve her ne surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel kiĢiler ve anonim
Ģirketlerde yönetim kurulu baĢkanı, diğer Ģirketlerde üst yönetici, bu fiil nedeniyle hükmedilecek tazminattan
birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte müĢtereken ve müteselsilen sorumludur.
Düzeltme ve cevap
MADDE 14. - Süreli yayınlarda kiĢilerin Ģeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kiĢilerle ilgili gerçeğe aykırı
yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kiĢinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç
unsuru içermeyen, üçüncü kiĢilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını;
sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren
en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili
yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı Ģekilde yayımlamak zorundadır.
Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz.
Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde
düzeltme ve cevap otuz satırı geçemez.
Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının
kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır.
Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan
sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı Ģekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden
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itibaren onbeĢ gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kiĢi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın
yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza
hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruĢma yapmaksızın, karara bağlar.
Sulh ceza hâkiminin kararına karĢı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı
inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.
Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler,
sulh ceza hâkiminin kararına itiraz edilmemiĢse kararın kesinleĢtiği tarihten, itiraz edilmiĢse yetkili makamın
kararının tebliği tarihinden itibaren baĢlar.
Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kiĢinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından
kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.
Zorunlu bilgileri göstermeme
MADDE 15. - 4 üncü maddeye göre basılmıĢ eserlerde gösterilmesi öngörülen hususların gösterilmemesi
veya gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı
olduğu yetkili, süresiz yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya yanlıĢ gösteren
basımcı beĢyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli
yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beĢmilyar liradan az olamaz.
Durdurulan yayının yayımına devam etme
MADDE 16. - 8 inci maddeye göre mahkeme kararıyla durdurulan yayına, usulüne uygun beyanname
vermeden veya değiĢiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu
müdürün bağlı olduğu yetkili birmilyar liradan onbeĢ milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu
ceza, bölgesel süreli yayınlarda beĢmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyarliradan az olamaz.
Teslim yükümlülüğüne uymama
MADDE
17.
- 10
uncu
maddeye
göre
teslim
yükümlülüğünü
yerine
getirmeyen
basımcı, üçyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması
MADDE 18. - Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına iliĢkin kesinleĢmiĢ hâkim kararlarına uymayan
sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili onmilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para
cezasıyla cezalandırılır. Ağır para cezası, bölgesel süreli yayınlarda yirmimilyar liradan, yaygın süreli
yayınlarda ellimilyar liradan az olamaz.
Sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilen ağır para cezasının
ödenmesinden yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili ile
birlikte müteselsilensorumludur.
Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen Ģartlara
uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karĢılanmak üzere, bu
yazının tirajı yüzbinin üzerinde olan iki gazetede ilân Ģeklinde yayımlanmasına da karar verir.
Yargıyı etkileme
MADDE 19. - Hazırlık soruĢturmasının baĢlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davasının
açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme iĢlemlerinin ve soruĢturma ile
ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla
cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan
az olamaz.
Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya mahkeme
iĢlemleri hakkında mütalaa yayımlayan kiĢiler hakkında da birinci fıkrada yer alan cezalar uygulanır.
Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme
MADDE 20. - Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aĢan ve
okuyucuyu
bu
tür
fiillere
özendirebilecek
nitelikte
olan
yazı
ve
resim
yayımlayanlar birmilyar liradanyirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel
süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.
Kimliğin açıklanmaması
MADDE 21. - Süreli yayınlarda;
a) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre evlenmeleri yasaklanmıĢ olan kimseler
arasındaki cinsel iliĢkiyle ilgili haberlerde bu kiĢilerin,
b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve
436 ncı maddelerinde yazılı cürümlere iliĢkin haberlerde mağdurların,
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c) Onsekiz yaĢından küçük olan suç faili veya mağdurlarının,
Kimliklerini
açıklayacak ya da
tanınmalarına
yol
açacak
Ģekilde
yayın
yapanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli
yayınlarda ikimilyarliradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.
BasılmıĢ eserleri engelleme, tahrip ve bozma
MADDE 22. - Kanuna uygun olarak basılmıĢ eserleri, bunların yayımını veya dağıtımını veya satıĢını
önlemek amacıyla tahrip eden veya bozan kimse, fiili daha ağır bir suç teĢkil etmediği takdirde, bir yıla kadar
hapis ve birmilyar liradan beĢmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Kanunun aradığı Ģartlara uyulmasına rağmen süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, dağıtımını
veya satıĢını Ģiddet veya tehditle engelleyen kimse, fiili daha ağır bir suç teĢkil etmediği takdirde, iki yıla kadar
hapis ve ikimilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda öngörülen fiiller, umumi mahalde veya matbaanın veya umuma satıĢ yapan veya
dağıtım yapan yerlerde birden fazla kiĢi tarafından iĢlendiği takdirde verilecek ceza yarıya kadar artırılır.
Süreli yayınların dağıtımı
MADDE 23. - Süreli yayınların dağıtımını yapan kiĢiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, dağıtımını
yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satıĢ fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım ücretini
aĢmayacak bir bedel karĢılığında, dağıtmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar, dağıtımından
kaçındıkları yayının toplam bedelinin on misli ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Süreli yayınları perakende olarak satıĢa sunan gerçek veya tüzel kiĢiler, aynı anda diledikleri kadar dağıtım
Ģirketiyle anlaĢıp diledikleri yayınları satabilirler. Hiç kimse, bu kiĢilere, rakip yayınları satmama yükümlülüğü
getiremez ve bu yayınları satmama koĢuluna bağlı olan veya bu sonucu doğuracak edimlerde bulunamaz.
Yeniden yayım
MADDE 24. - Bir süreli yayında yayımlanmıĢ haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden
yayımlayanlar beĢmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuĢ olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan
yeniden yayımlayanlar yirmimilyar liradan kırkmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
El koyma, dağıtım ve satıĢ yasağı
MADDE 25. - SoruĢturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmıĢ eserin en fazla üç adedine
Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir.
SoruĢturma veya kovuĢturmanın baĢlatılmıĢ olması Ģartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine
ĠĢlenen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan inkılap kanunlarında, 765 sayılı
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci ve dördüncü
fıkralarında, 155 inci maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 312 nci maddesinin ikinci
ve dördüncü fıkralarında, 312/a maddesinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun
7 nci maddesinin ikinci ve beĢinci fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmıĢ eserlerin tamamına hâkim
kararıyla el konulabilir.
Hangi dilde olursa olsun Türkiye dıĢında basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci fıkrada
belirtilen suçları içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların Türkiye'de dağıtılması veya satıĢa
sunulması, Cumhuriyet BaĢsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin kararı ile yasaklanabilir.
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet BaĢsavcılığının kararı yeterlidir. Bu karar en
geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat içinde hâkim tarafından onaylanmaması
halinde Cumhuriyet BaĢsavcılığının kararı hükümsüz kalır.
Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmıĢ yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satıĢa sunanlar bu
yayınlar yoluyla iĢlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar.
Dava süreleri
MADDE 26. - BasılmıĢ eserler yoluyla iĢlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza
davalarının günlük süreli yayınlar yönünden iki ay, diğer basılmıĢ eserler yönünden dört ay içinde açılması
zorunludur.
Bu süreler basılmıĢ eserlerin Cumhuriyet BaĢsavcılığına teslim edildiği tarihten baĢlar. BasılmıĢ eserlerin
Cumhuriyet BaĢsavcılığına teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin baĢlama tarihi, suçu oluĢturan fiilin
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından öğrenildiği tarihtir. Ancak bu süreler, Türk Ceza Kanununun dava
zamanaĢımına iliĢkin maddesinde öngörülen süreleri aĢamaz.
Sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karĢı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı iddia
edilen eserden dolayı yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden süre, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün
bağlı olduğu yetkili hakkında verilecek beraat kararının kesinleĢmesinden itibaren baĢlar.
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Sorumlu müdürün yayımlanan eserin sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi aleyhine açılacak davada
süre, bildirim tarihinden itibaren baĢlar.
KovuĢturulması Ģikâyete bağlı suçlarda dava açma süreleri, suç için kanunun öngördüğü dava zamanaĢımı
süresini aĢmamak Ģartıyla, suçun iĢlendiğinin öğrenildiği tarihten baĢlar.
Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya karar için gerekli
baĢvurunun yapılmasıyla dava açma süresi durur. Durma süresi iki ayı geçemez.
Görevli mahkemeler ve yargılama usulü
MADDE 27. - BasılmıĢ eserler yoluyla iĢlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlardan dolayı açılan
davalardan, ağır ceza iĢlerinden olanlar ağır ceza mahkemelerinde, diğerleri asliye ceza mahkemelerinde
görülür.
Bir yerde ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde bu davalar iki
numaralı mahkemede görülür.
BasılmıĢ eserler yoluyla iĢlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara iliĢkin davalar acele iĢlerden
sayılır.
Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı
MADDE 28. - 18 inci ve 22 nci maddelerdeki suçlar dıĢında bu Kanunda öngörülen suçlar için hükmedilen
para cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemez.
Tebligat
MADDE 29. - Süreli yayının yönetim yeri, tebligat iĢlemleri yönünden, yayın sahibinin ve temsilcisinin,
görevi devam ettiği sürece sorumlu müdürün yerleĢim yeri sayılır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 30. - 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu yürürlükten kaldırılmıĢtır.
GEÇĠCĠ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan süreli yayınların
sahibi, sorumlu müdürü, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yayınlarının türünü yönetim
yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet BaĢsavcılığına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirim
yükümlülüğüne uyulmaması halinde yayın sahibi, sorumlu müdür, beĢyüzmilyon liradanyirmimilyar liraya kadar
ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli
yayınlarda beĢmilyar liradan az olamaz.
GEÇĠCĠ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluĢlarınca
yayımlanmakta olan süreli yayınların temsilcisi ve sorumlu müdürleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde süreli yayının basım ve yayımını bu Kanunda öngörülen hükümlere uygun hale
getirirler.
Yürürlük
MADDE 31.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Ek 24. Tipo Baskı Makinesi

Ek 25. Tipo baskı makinesinde kullanılan kurĢun harfler ve kumpas

188

Ek 26. Kınık Gazetesi
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Ek 27. Akdeniz Gazetesi
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Ek 28. Takip Gazetesi
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Ek 29. Aydın Osmaniye Gazetesi
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Ek 30. Elde Demokrasi Gazetesi
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Ek 31. Hasret Gazetesi
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Ek 32. Olay Gazetesi
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Ek 33. Yurt Gazetesi
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