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4 HAZiRAN 1995 YEREL SE<;iMLERiNDE YAZILI
BASINDAYER ALAN HABER VE KOSE YAZILARININ

iCERiK BAKIMINDAN COZUMLENMESi

Ogr.Gor. R.Ayhan YILMAZ*

Ogr.Gor.Sevil UZOGLU*

OZET

Kitle iletisim araclari siyasal bilgi edinme bakimmdan, cok geni§ bir
kitleyi etki alanlari icine sokarlar. Bunu da her arac kendine ozgii
yontemlerle gerceklestirir. Bu cahsmada, 4 Haziran 1995 yihnda
Tiirkiye'de yapilan yerel secimlerde hiikiimetin secirn malzemesi
olarak kullandigi "il olma vaadi"ne basmm yaklasimi ele almmaktadrr.
Icerik analizinin kullaruldigi cahsmada, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah
ve Zaman gazetelerinin konuyla ilgili haber basliklan ve ko§e yazilan

arastirma kapsamma ahnmistir. Bir yontem olarak icerik analizi ve
cahsmada kularulan kavramlar kuramsal boliimde aciklanmaktadir.
Arasnrmanm bulgularmdan hareketle yazarlar sonuc bolumunde
yorumlanru belirtmektedirler.

4 Haziran 1995 yerel secimleri, vaadleri He maYIs ve haziran aylarmda
Turkiye giindeminde onemli bir yer tuttu. Hem iktidar partisi (DIP) hem
de muhafetteki partiler (ANAP, RP, CHP, DSP, MHP, ip) icin biiyiik bir
orieme sahip olan 4 Haziran yerel secimleri, secimi onde goturecek parti
icin bir basari gostergesi olacaku. Belediye baskanhklanrun <;:og-unlug-unu
iktidar partisinin kazanmasi, halkm iktidara giivenoyu verdigi anlammi
tasryacakti. Tam tersi durumda muhalefetteki partilerin zaferi He
soriuclanacak bir secim ise, iktidann zayifladrgr ve muhalefetin giic,;
kazandigi izlenimini yaratacakti. Boylece yerel secim, partilerin yansmdan

* Anadolu Universitesi, Iletisim Bilimleri Fakiiltesi
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cok vaadlerin yarisngr bir atmosfer yaratti. Vaad yarismda iktidar partisi
devletin imkanlarirn kullandrgi icin, muhalefetteki partilere gore oncelik
kazandi. iktidar partisinin verdigi en onemli vaad "il olma vaadi" idi,

27 Mayis-l l Haziran 1996 tarihleri arasmda Cumhuriyet, Milliyet,
Sabah ve Zaman gazetelerinde "il olma vaadi" ile ilgili haberler ve kose
yazrlari derlenerek icerik cozumlemesi uygulandi. Cahsmaya kuramsal bir
kimlik kazaridirmak icin oncelikle icerik c;oziimlemesinin ne oldugu
aciklanmaya cahsilacaknr.

ic;ERiK c;6ZUMLEMESi

Icerik cozumlemesinin bugiinkii kullamhs sekli 1941 'den soma
baslar. Kavramm ilk kullarucisrmn Berelson oldugu sarulsa da esas
yaraucrsinm Lasswell oldugu belirtilmektedir (1). Berelson'a gore icerik
cozumlemesi "iletisimin yazih.'acik iceriginin objektif, sistematik ve sayisal
tammlarrru yapan bir arastirma teknigidir" (2). Krippendorff, icerik
cozumlemesinin, iletisimin yazrh z'acrk ozelliklerinden yazih z'acik olmayan
i ce r ik oz.el liklerine yo n el ik cikarrrn lar yapmaYI amacladrgrru
bildirmektedir(3) .

Mesajm arastmlmasi ve bu mesaji alan insanlara }feti~imin bir bakis
acrsi saglamasi icerik c;oziimlemesinde bir varsaylm olarak kabul edilir.

Icerik c;oziimlemesi ile iletisim araclarmm icerigi olan komedi,
pembe diziler (soap-opera), haber programlan, kitap, dergi, gazete, afis
gibi yazih metinler ve film, TV programlan incelenebilir (4).

Aziz'e gore, bir icerik c;oziimlemesinde "yansizhk", "dizgelik",
"yinelebilirlik", "tekrar ve uygulanabilirlik" ve "sonucta ise yarayan degerli
cikanrnlar elde etme" ozellikleri on plana cikmaktadir (5).

1 O. Gokl,:e (1994). Icerik C;oziimlemesi. Eskisehir, s.14.
2 O.R. Holsti (1969). Content Analysis for the Social Sciences and

Humanities. ABD: Addison-Wesleys Pub., s.3.
3 O. Gokce. A.g.k.• s.23.
4 B. Gokce (1992). Toplumsal Bilimlerde Arasnrma. Ankara: Savas

Yaymlan; K. Yumlu (1990). Kitle Iletisim Arastrrmalarr. Izmir: Nese
Yaymcihk.

5 A. Aziz (1990). Arasnrrna Yontemleri - Teknikleri ve Iletisim.
Ankara: Iletisim Arasurmalari Dernegi Yaymlan, No: 3, s.108.
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Cahsmada bir iletisim icerigi olan gazete haber ve kose yazilan
inceleridiginden, iletisimin icerik c;:oziimlemesi ile olan bagmtismm ortaya
cikartrlmasmda yarar vardir. Cunku icerik c;:oziimlemesi ile mesajm objektif
ve sistematik olarak belirlenen ozellikleri tammlanarak anlam cikarihr.

Holsti bu bagmtryi asagidaki ornekte oldugu gibi sekillendirir (6).

Sekil: 1 Icerik cozumlemesi ve iletisim paradigmasi

lcerik cozumlemesi, mesajm objektif ve sistematik olarak belirlenen
ozelliklerini tanimlayarak anlam cikarma teknigidir.

IKar"i-I~' Mr IIKOOrmJ~
Kim? Nir;in? Nasil? Ne? Hangi Kime?

Nasil? etkiyle?

I I I I I I
Bir iletisim siirecinde varolan metin icerik cozumlemesinin

konusunu olusturur. Hangi metin turunun cozumlenebilecegi ya da
cozumlenmesi gerektig], arasnrrna malzemesi, arastrrmarun sorusu ve
yontemine baghdir. Icerik cozumlemesinin kapsamma, herhangi bir
sekilde manifest (yazrh z' acik) hale getirilebilen turn iletisirn icerikleri
girmektedir (7).

Icerik cozumlemesi yontemi cok asamah bir surectir. Bu siirecin
asamalanrn soyle siralayabiliriz:

1- Ornekleme yapmak icin konu bashgmin secimi.
(Gazetede yer alan 4 Haziran 1995 yere1 secimlerinde il olma vaadi
ile ilgili haberler ve kose yazilan) ,

2- Hangi tarihler arasmda c;:ozumleme yapilmak istendigi.
(28 Mayis-Ll Haziran 1995 arasmda hafta ici ve hafta sonu

6 O.R. Holsti. A.g.k•• s.24.
7 O. Gokce. A.g.k.• s.24 ..
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Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman gazeteleri)
3- Cozumleme birimlerinin secimi.

(il vaadi ile ilgili secim haberleri ve ko~e yazrlarr)
4- ic;:erigin sayisallastmlmasi (8).

rn olma vaadi ile ilgili secim haberleri ve kose yazrlarinm cm2
olarak kapladigr alanm sayilmasr).

ic;:erigin sayrsallasurrlmasmda, kelime, birirn ve/veya islenen konu
miktarmi saymak icin kullamlan sutun uzunlugu ya da yaYIn sfiresini olcme
yontemi olan saymanm dismda iki temel yontem daha vardir:

Siralama icerik cozumlemesinde yaygm olarak kullamlan diger bir
yoritemdir. OIC;:lit ya da bir dizi olcute gore, giris birimlerini belirlemek
uzere tarafsiz bir karar verici secilir.

Smiflama kompozisyonlan siirler ve cizimlerin bazi olcutlere uygun
olarak snuflandmlmasidrr.

Gerbner icerik c;:oziimlemesini mikro ve makro olmak uzere ikiye
aymr. Icerik c;:oziimlemesi ile ilgili diger bir siruflama ise Andren'in yaptlgl
pragmatik, semantik ve sozdizimsel analizden olusur (9).

Pragmatik (yararci) Icerrk l;oziimlemesi; isaretlerin olabilen
nedenlerine ya da etkilerine gore simflama yontemidir. Iletinin verildigi
zamanlardaki sikhgrm saymak ve etkisini ortaya cikarmak gibi.

Semantik (anlambilimsel) icerfk l;oziimlemesi; isare tlerin
anIamIanna gore sayma ile ilgili kumelendirmedir. Bir iletide kac kez
"iletisim" sozcllg\iniin sayilmasi gibi.

Syntactic (sozdtzimsel) icerik l;oziimlemesi; iletinin verildigi

dilbilgisi ile ilgili bir c;:ozllmlemedir (10).

Hzsia' e gore icerik cozumlemesi su amaclar icin kullamhr (11):

8 H.J. Hzsia (1988). Mass Communication Research Methods A Step-by-
Step Approach. Lawrence ErIbaum Ass. Publishers, 8.322.

9 A.g.k.
10 A. Aziz. A.g.k.
11 H.J. Hzsia. A.g.k.
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1- Farkhhk, degisim ve onemi ortaya crkarmak.
2- Muzik, siir ve romanlann gercek sahibini bulmak.
3- Propaganda yontemleri ve tekniklerini ortaya cikarmak.
4 Kisilik, bicim ve davramssal ozellikleri ortaya koymak.
5- Toplumun yonelimlerini veya basarilanru belirlemek.
6- Yonelimleri ve basarrlari arastirrnak, iletisimin anlarmm

vurgulamak.
7- Iletisimin farkh bicimlerini, modellerini ve cesi tlerin i

karsilasurmak.
8- Okunabilirligi olcmek.

Cahsmada, il olma vaadi ile ilgili haber ve kose yazilanrun kapladigi
alanlann ve algrlanrslarm gazetelere gore farkhhklan, degisimleri ve
onemlerini ortaya cikartmak amaci gudiilmustur.

Icerik cozumlemesi ile ilgili bilgilerin ardmdan, cahsmamn bu
bolurnunde arastirma verilerinin elde edilmesi ve bu verilerin
degerlendirilmesine gecilecektir.

4 HAZiRAN 1995 YEREL SEC;iM KAMPANYASINDA iL OLMA
VAADi iLE n.cn.t HABER VE KOSE YAZISI iC;ERiK
C;OZUMLEMESi

AMAC;

Arasurmanm amaci Turk basmmda "4 Haziran Yerel Secimleri'tnde
kullamlan -n Olma Vaadi" ile ilgili haber ve ko~e yazlsl dagrhrmrn ortaya
cikartmak, bunun kamuoyu giindemini nasil yonlendirdigini incelemektir.
Boylece -n Olma Vaadi" ile ilgili haber ve kose yazrlarmm secilen
gazetelerde ne kadar alan kapladigmi, basliklaruun nasil algilandigrm
arasurarak farkh gazetelerin konuya verdigi oriemi ortaya cikarmaknr.

ORNEKLEM SEC;iMi

Arastrrrna orrreklemini Cumhuriyet, Milliyet, Sabah ve Zaman
gazeteleri olusturmustur. Amach ornekleme yontemi kullamlmisur. Secilen
gazetelerin tirajlan yuksek, Turkiye duzeyinde dagrhm yiizdeleri fazladir.

Ayrn zamanda siyasal yelpazede farkh egilimlerin goni~lerini

yansl tmaktadir.
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-n Olma Vaadi" ile ilgili haberler 28 Mayis-Ll Haziran 1995 tarihleri
arasmdaki 15 giinliik sureyi kapsamaktadir.

YONTEM

Icerik cozurnlemesi yonterninin kullamldrgi calismada yazl ve
goriintii ogelerinin fiziksel ozellikleri belirlenmistir. Bu ozellikler icin
haber ve kose yazlslmn hangi gazetede ne kadar santimetrekare yer aldigi,
haber havuzu alam, bashklar (ana haber bashgi, alt bashk, fist baslik) ve
goriintii ogeleri (fotograf, karikatur, illiistrasyon) incelenmistir.

Tiirkiye'deki gazetelerin sutun saYIsl ve sutun santimetrekaresinin
aym sayida olmamasi nedeniyle, haber havuzu alam santimetrekare ol<;:ii
birimiyle belirlenrnistir.

Haber ve ko~e yazrsi bashklarmm algrlarusmm belirlenmesi icin
olumlu (guven, destek, istek, umut, yiiceltme, diger), olumsuz (kaygi, uyan,
yakmma, korku, acima, suclama, diger) ve yorumsuz <;:agn~lmlar(l2)

kullarnldi. Olumlu, olumsuz ve yorumsuz <;:agn~lmlarAnadolu Oniversitesi
Iletisim Bilimleri Ana Bilim Dah'nda doktora ogrenimi goren ya da
tamamlamis yedi iletisim bilimi uzmam tarafmdan degerlendirilmistir.

-n Olma Vaadi" ile ilgili haber, ko~e yazlsl ve gorsel ogelerin tumu
sayfa nurnarasma bakilmaksrzm cahsma kapsamma ahnrmsnr.

TANIMLAR

Icerik cozumlemesinde kullarulan kavramlara, cozumlemeyi yapan
arasurmacrlar tarafmdan su anlamlar yuklenmistir.

Siyasi haber: Gazetelerdeki, mecliste grubu bulunan turn siyasi
partilerle ilgili haber niteligi tasiyan yazilar.

KOl:!e yazlSl: Gazetelerde belli periyodlarda ve belirli bir kosede,
belirli yazarlar tarafmdan kaleme alman yorum yazilan.

12 Ayrrntrh Bilgi Icin Bkz.: F. Secim (1993). "Uluslararasr Iletisim Duzerii
Baglanunda Turk Basmmda Yer Alan Dis Haberlerin incelenmesi (Bir Dis Haber
Olarak Korfez Savas Haberlerinin Icerik (::ozumlemesi)". istanbul Universitesi,
SBE Yaymlanmamis Doktora Tezi.
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Haber havuzu: Herbir haber icin ana haber ba§hgl, ust bashk, alt
baslik ve metni kapsayan yazirnsal elemanlar ile fotograf karikatur,

illustrasyon, tablo gibi gorsel elemanlardan olusan alan.

it olma vaadi: 4 Haziran Yerel Secimlerinde iktidar partisinin bazi
ilcelere verdigi il olma sozu ile ilgili haberler.

Gorsel ogelel': n olma vaadi ile ilgili haberlerde yer alan fotograf,
karikatiir, illustrasyon ve tabloyu kapsayan bir kavram.

Yazmsal ogelel': il olma vaadi ile ilgili haberlerde yer alan ana
haber bashgi, ust bashk, alt bashk ve metni kapsayan kavram.

Ana haber ba~hgl: Haberi aciklayicr nitelikte olan, haber
metninin ustunde yer alan ve gorece daha iri puntolarla, farkh fontla
yazilan yazilardrr. Her haber metni bir ana haber ba§hgma sahip olmak
zorundadir (13).

Alt haber ba~hgl: Ana haber bashgmdan daha kucuk puntoyla
yazilan ve onun altmda yer alan bashknr (14).

Cst haber ba~hgl: Ana haber bashgmm iistunde yer alan ve onu
aciklamada yardrmci olan haber bashgidrr (15).

BULGULAR

Fiziksel Bulgular

I. Yazr Ogeleri

-n Olma Vaadi" ile ilgili fiziksel bulgulan ortaya cikarmak amacr ile
haberinz'kose yazlsmm hangi gazetede ve hangi gunde yer aldigr, haber ya
da kose yazlsl olusu, haber havuzu toplam alani, bu alan icinde yer alan
ana haber bashgi, ust bashk, alt baslik, metin, devam metni alam,
santimetrekare ol~u birimi kullarularak belirlenrnistir.

13 A.g.k., s. 11.
14 A.g.k., s. 11.
15 A.g.k., s. 11.
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Arasurrna kapsammdaki 15 gunluk donemde dort gazetede -n alma
Vaadi" ile ilgili toplam 100 haber, 39 kose yazlsl yer almisnr.

28 Mayis-l l Haziran 1995 tarihleri arasmda incelenen dort gazetede
yer alan -n alma Vaadi" ile ilgili haber ve kose yazlsmm glin saylSl Tablo
l'de gosterilmektedir.

Tablo 1 Yaymlanan Haber ve Ko§e YaZISI Giin Sayisi

Gazete Adi Yaymlandigi GUn Sayisma Gore

Haber Kose Yazisr Toplam

Cumhuriyet 7 3 10

Milliyet 9 7 16

Sabah 8 3 11

zaman 13 4 17

-n alma Vaadi" ile ilgili toplam 15 gunluk sure icerisinde Zaman
gazetesinde 13 gun haber yaymlanrmstrr. Zaman Gazetesi 'ni 9 giinle
Milliyet, 8 gunle Sabah izlernistir. Cumhuriyet gazetesinde ise 7 glin "it
alma Vaadi" ile ilgili haber yaymlanrmstrr. Ko§e yazilarmda ise bu sure
icerisinde 7 gun ile Milliyet Gazetesi one cikmaktadir. Zaman gazetesinde 4
giin, Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinde 3'er glin -n alma Vaadi" ile ilgili
kose yazilari yaymlanrrnsur. Tablo l' de de gori'tldflgii gibi ilgili haberin
yayinlandigi en fazla giin saYIsI Zaman gazetesindedir. Kose yazismda ise
Milliyet one crkmaktadir.

Tablo 2'de ise 15 gunluk sure icerisinde 4 gazetede yayirnlanan
toplam haber ve kose yazlsl sayismm gazetelere gore dagihmlan verilmistir.
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Tablo 2 Gazete Turleri Bakrmmdan Haber ve Kose Yazrsi Dagihrm

K6~e Yazrsi Toplam
Haber Sayisi SaYIsI (Haber+K6~c Yazrsi)

Adct % Adct % Adet %

Cumhuriyet 25 25 7 17.94 32 23.02

Milliyct 28 28 20 51.28 48 34.53

Sabah 28 28 6 15.38 34 24.47

Zaman 6 15.38 25 17.98
19 19

Toplam 100 100 39 100 139 100

Tablo 2'ye gore 15 gunluk sure icinde 4 gazetede yer alan toplam
haber sayisi 100'dur. Bu saymm %25'i Cumhuriyet, %28'i Milliyet ve Sabah,
% 19'u ise Zaman gazetelerine aittir. 15 gun boyunca -n alma Vaadi" ile
ilgili en fazla haber Tablo 2'de de goriildugu gibi, Milliyet ve Sabah
gazetelerinde bulunmaktadir. Kose yazilarma bakugirmzdaysa Milliyet
gazetesi %51.28 ile yine en fazla -ti alma Vaadi" ile ilgili kose yazlsl
yaymlamisur. Milliyet'in ardmdan Cumhuriyet gazetesi %17.94'luk bir
orana sahiptir. Sabah ve Zaman gazeteleri ise %15.38 ile esit oranda ko§e
yazlsl yayimlarmslardir. Haber-rkose yazlsl toplamlanna baktigmuzdaysa
Milliyet gazetesi %34.53 oraruyla diger gazetelere gore -n alma Vaadi" ile
ilgili daha fazla haber-kose yazlsl yaynnlamisur. Milliyet gazetesini %24.47
oramyla Sabah izler. Cumhuriyet %23.02, Zaman %17.98 oranma sahiptir.

28 Mayis-l I Haziran 1995 tarihleri arasmdaki 15 gun1uk donernde -n
alma Vaadi" ile ilgili haberlerin gorsel ve yazmsal ogelerinin kapladiklan
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toplarn alan 23.356 cm2'dir. Tabla 3'te her gazetenin yazimsal ve gorsel
alan dagrhrm goriilmektedir.

Tabla 3 Gazetelere Gore n Olma Vaadi ile ilgili Haberlerde Yer Alan Gorsel

ve Yazmsal Alanlann Dagihrm

Yazrmsal Alan Gorsel Alan Toplam

2 2
(em 2 ) %(em) % (em) %

Cumhuriyet 3331 20.96 1414 18.97 4745 20.31

Milliyet 4739 29.80 2594 34.78 7333 31.40

Sabah 3991 25.10 1696 22.75 5687 24.35

Zaman 3838 24.14 1753 23.50 5591 23.94

Toplam (em 2) 15.899 100 7457 100 23.356 100

Tabla 3 Milliyet gazetesinin hem yazirnsal hem de gorsel alanda

diger gazetelere gore -n Olma Vaadi" ile ilgili daha fazla habere (%31.40)
yer verdigini bir kez daha gostermektedir. Milliyeti, srrasryla, Sabah, Zaman
ve Cumhuriyet gazeteleri izlemektedir.
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Tablo 4 Gazetelere Gore -n Vaadi" ile ilgili Ko§e Yazilarmda Yer Alan
Gorsel ve Yazmsal Ogeler Dagihrm

Yazinsal Alan Gorsel Alan Toplam Alan

2 2 2
em % em % em %

Cumhuriyet 1589 17.45 - - 1589 17.19

Milliyet 4280 47.01 95 67.85 4375 47.33

Sabah 1661 18.24 45 32.14 1706 18.46

Zaman 1573 17.28 - 1573 17.02

Toplam 9103 100 140 100 9243 100

-n 01ma Vaadi" ile i1gili ko§e yazilarmda yine Milliyet gazetesi %47.33
oram He diger gazeteler arasmda one crkmaktadir. Milliyet gazetesinin
ardmdan Sabah gazetesi %18.46 oranmda kose yazlsma yer verrnistir. Dort
gazetenin incelendigi calismada Cumhuriyet gazetesinde yaymlanan ko§e
yazilanrun oraru ise %17.19'dur. Gazeteler arasmda en dii§iik oran %17.02
ile Zaman gazetesine aittir.

HABER VE KOSE YAZISI BASLIKLARININ ALGILANISI

Yapilan arastirmada, haber ve kose yazlsl bashklarmm yarattigr
<;agn§lmlar 3 sik olarak ele alinacaktir. Bun1ar; olumlu, olumsuz ve
yorumsuz siklardrr. 01umlu <;agn§lm gostergeleri giiven, destek, istek,
umut, yiiceltme ve diger , olumsuz <;agn§lm gostergeleri kayg i ,

uyan, yaki nma, korku, acrma, suclama ve d iger-d e n
olusmaktadir.
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Tablo 5 Gazetelere Gore "il Vaadi" ile ilgili Haber Basliklarmm Yarattigr

Gagn~lmlannDagrhrm

Olumlu Cagnsimlar Olumsuz Cagnsrmlar Yorumsuz Toplam
(Guven, destek, istek (Kaygi, uyan, yakmma,

umut, yucelt.) korku)

Adet % Adet % Adet % Adet %

Cumhuriyet 44 23.65 87 29 42 22.47 173 25.70

Milliyet 38 20.43 101 33.66 55 29.41 194 28.82

I:: 73 39.26 56 18.67 54 34.22 193 28.68

31 16.66 56 18.67 26 13.90 113 16.80

Toplam 186 100 300 100 187 100 673 100

Tablo 5 bize -n Olma Vaadi" ile ilgili haber bashklanrnn yaratugi
olumlu (guven, destek, istek, umut, yuceltme, diger) , olumsuz (kaygi,
uyan, yakmma, korku, acirna, suclama, diger) ve yorumsuz (:agn~lmlann

gazetelere gore dagrhrnlarmr gostermektedir. Toplam 186 olumlu
(:agn~lmm %39.26'SI Sabah Gazetesi'nde, %23.65'i Cumhuriyet, %20.43'11
Milliyet ve %16.66'SI Zaman Gazetesi'nde yer almaktadrr.

Olumsuz (:agn~lmlarda ise Milliyet %33.66 ile en biiyirk paya sahiptir.
Milliyet'in ardmdan sirasryla Cumhuriyet, Sabah ve Zaman gazeteleri

gelmektedir.

Yorumsuz (:agn~lmlardaysayine Sabah Gazetesi %34.22 ile ondedir.
Sabahi sirasryla Milliyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazeteleri izlemektedir.

Boylece Milliyet, Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinde yer alan haber
bashgi (:agn~lmlannm olumsuz, Sabah Gazetesi (:agn~lmlannm ise olumlu
ve yorumsuz olarak degerlendirildigi sonucu ortaya cikrmsnr.

Tablo 6 ve 7'de dort gazetenin olumlu (guven, destek, istek, umut,
yuceltrne, diger) olumsuz (kaygi, uyan, yakmma, korku, acrma, suclarna,
diger) ve yorumsuz (:agn~lmlanmndagihmlan ayrmtilarryla verilrnistir.
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Tablo 6 Gazetelere Gore Haber Bashklarmm Olumlu <;agn~Im Gosterge1eri
Dagihrm

Toplam
Giiven Destek lstek Umut Yuceltme Diger %

Cumhuriyet %1.71 %1.71 %1.71 %10.28 0/08 %1.71
N=25 N=25 N=25 N=25 N=25 N=25 25.12
n=3 n=3 n=3 n=18 n=14 n=3

Milliyet %1.02 %5.6 - %3.5 %7.1 %2.04
N=28 N=28 N=28 N=28 N=28 19.26
n=2 n=l1 n=7 n=14 n=4

Sabah %6.1 %8.6 %4.6 %3.5 %11.7 %2.5
N=28 N=28 N=28 N=28 N=28 N=28 37
n=12 n=17 n=9 n=7 n=23 n=5

Zaman - %6.01 %3 %4.5 %9.02 %0.75
N=19 N=19 N=19 N=19 N=19 23.29

n=18 n=4 n=6 n=12 n=1

N= Haber saylSl
n= Haber basligmda rastlanan ~agn~Im sayisi

Tablo7 Gazetelere Gore Haber Bashklartrn n Olumsuz Cagrrsrm
Costergeleri Dagihrru

KaygJ Uyan Yakmma Korku ACJnm Suclama Toplam

Cumhuriyet %14.28 %6.2 %5.7 %2.3 %5.1 %16
N=25 N=25 N=25 N=25 N=25 N=25 49.54

n=15 n=11 n=10 n=4 n=9 n=28

Milliyet %9.1 %5.1 %13.7 %3.5 %4.08 %15.8
N=28 N=28 N=28 N=28 N=28 N=28 51.28
n=18 n=1O 0=27 n=7 n=8 n=31

Sabah %5.1 %4.08 %3.5 %1.5 %2.04 %12.2
N=28 N=28 N=29 N=28 N=28 N=28 28.42
0=10 n=8 n=7 n=3 0=4 0=24

Zaman %11.27 %7.51 %9.77 %3 %1.5 %9.02
N=19 N=19 N=19 N=19 N=19 N=19 42.07

0=15 0=10 n=13 n=4 0=2 0=12
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Tablo 8 Gazetelere Gore n Olma Vaadi ile ilgili Ko§e Yazisi Bashklanrun
Yaratngi Cagn§lmlann Dagrhm Adedi

Olumlu Olumsuz
(Guven, destek, istek, (Kaygi, uyan,

Gazeteler umut, yiiceltme) yakmma, korku) Yorumsuz Toplam

Adet % Adet % Adet % Adet %

Cumhuriyet 3 5.17 31 23.49 15 18.07 49 17.95

Milliyet 40 68.97 60 45.45 40 48.19 140 51.28

Sabah 6 10.35 19 14.39 17 20.49 42 15.38

Zaman 9 15.51 22 16.67 11 13.25 42 15.38

Toplam 58 100 132 100 83 100 273 100

Tablo 8 bize -n Olma Vaadi" ile ilgili kose yazlSl bashklarmm
yaratugr olumlu (giiven, destek, istek, umut, yiiceltme, diger), olumsuz
(kaygr, uyan, yakinma, korku, acima, suclama, diger) ve yorumsuz
<;:agn§lmlann gazetelere gore dagI1lmlanm gostermektedir. Toplam 58 adet
olumlu <;:agn§lmm %68.97'si Milliyet Gazetesi'nde yer alrmsnr. Milliyet
Gazetesi'ni sirasryla, Zaman, Sabah ve Cumhuriyet gazeteleri izler. Olumsuz
<;:agn§lmlar incelendiginde, yine Milliyet Gazetesi %45.45 ile en fazla
olumsuz algI1anan kose yazlsl bashgma sahiptir. Milliyet'in ardmdan
sirasryla Cumhuriyet, Zaman ve Sabah gazeteleri gelir.

Yorumsuz <;:agn§lmlardaysa yine Milliyet Gazetesi %48.19 ile en fazla
yorumsuz olarak algI1anan ko§e yazlsl bashgma sahiptir. Bu gazeteyi,
sirasryla, Sabah, Cumhuriyet ve Zaman gazeteleri izlemektedir.

Tablo 9 ve 10'da dort gazetenin olumlu, (giiven, destek, istek, umut,
yiiceltme, diger) olumsuz (kaygi, uyan, yakmma, korku, acima, suclama,
diger) ve yorumsuz <;:agn§lmlanmn dagihmlan ayrmnlan ile verilmistir.
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Tabla 9 Gazetelere Gore Ko§e Yazisi Bashklarmm Olumlu Gagn§lffi

Gostergeleri Dagihrm

Toplam

Giiven Destek istek Umut Yiiceltme Diger %

Cumhuriyet - - - - - %6.12
N=7 6.12
n=3

Milliyet %2.14 %2.14 %1.4 %4.2 %13.57 %5
N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 28.45
n=3 n=3 n=2 n=6 n=19 n=7

Sabah - %2.38 - %4.76 - %7.14
N=6 N=6 N=6 14.28
n=1 n=2 n=3

Zaman - - %9.5 %7.1 - %4.76
N=6 N=6 N=6 21.36
n=4 n=3 n=2

N= Kose yazisi saylSl

n= Ko§e yazlsl bashginda rastlanan cagrisim sa)'lsl

Tabla 10 Gazetelere Gore Ko§e Yazisi Bashklarirun Olurnsuz Gagn§lffi

Gostergeleri Dagihrru

Toplam
Kaygr Uyan Yakmma Korku Acuna Suclama Diger %

Cumhuriyet %10.2 %10.2 %26.5 %2 - %14.28 -

N=7 N=7 N=7 N=7 N=7 68.13

n=5 n=5 n=13 n=1 n=7

Milliyet %8.57 %7.14 %10.7 - %4.28 %12.14 -
N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 42.83

n=12 n=lO n=15 n=6 n=17

Sabah %4.76 %2.38 %9.5 - %2.38 %26.19 -

N=6 N=6 N=6 N=6 N=6 45.21

n=2 n=1 n=4 n=1 n=l1

Zaman %4.76 %30.95 %2.38 %2.38 %4.76 %7.14 -
N=6 n=6 N=6 N=6 N=6 N=6 52.37

n=2 n=13 n=1 n=1 n=2 n=3
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SONUe;

Yapilan arasurmada, 4 Haziran 1995 Yerel Secimlerinde iktidar
partisinin one cikarttigr vaadlerden biri olan -n Olma Vaadi"nin
Cumhuriyet, Milliyet, Sabah ve Zaman gazetelerinde yer alan haber ve ko~e

yazlSl bashklarma nasil yansrdigr incelendi.

Bu cahsmanm ilk asamasmda gazetelerde yer alan haber ve ko~e

yazrlarrrnn fiziksel alanlan ile ilgili bulgular ortaya cikartrlarak

degerlendirildi. Bu deger'lendirmede haber havuzu alam, bashklar ve
goruntu ogeleri kapladiklari yer baknmndan hesaplandi. Hesaplama
sonucunda -n Olma Vaadi" ile ilgili haber ve ko~e yazlsl alanmm en fazla

oldugu gazetenin Milliyet oldugu ortaya cikn.

Cahsrnanm ikinci asamasmdaysa, haber ve kose yazlsl bashklarrrun
algilamsi incelendi. Bu inceleme sonucunda da, Milliyet gazetesinde yer
alan haber bashklanrun olumsuz cagnsrm yaratngi, bunun yanmda Sabah
gazetesinin ise olumlu c,;agn~lm yarattigr gorilldu. Sorruclarda acikca

gorllidugu gibi Sabah gazetesinde yer alan haber bashklari iktidar yanhsi
bir giindem olustururken, Milliyet gazetesi ve Cumhuriyet ile Zaman

gazeteleri ise iktidara karst bir gundem olusturmuslardir.

Kose yazlsl bashklari ile ilgili inceleme sonucundaysa, dort
gazetedeki kose yazisi bashklanrnn da olumsuz olarak algilandigr ortaya
cikmaktadir. Sabah gazetesi dismda, haber bashklarmda gozlenen iktidara
karst gundem olusturma, kose yazrlarmda dort gazeteyi de icine almaktadtr.
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