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ÖZ 

 

GAZETELERDEKİ SURİYELİ SIĞINMACI TEMSİLİ: ÖNE ÇIKARMA VE 

ÇERÇEVELEME YAKLAŞIMLARI İLE İÇERİK ANALİZİ 

 

AKALIN, Kadir 

Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Başak YAVÇAN 

 

Bu çalışmada, siyasal iletişim literatüründe tanımlandığı üzere öne çıkarma (priming) 

ve çerçeveleme (framing) yaklaşımları temel alınarak Suriyeli sığınmacıların 

Türkiye’deki yaygın gazetelerdeki temsili incelenmiştir. Örneklem olarak, 

literatürdeki gazetelerin ideolojik mesafe tasnifi ve tiraj verileri esas alınmak kaydıyla 

Hürriyet, Yeni Şafak ve Sözcü gazeteleri sırasıyla ana akım (main stream), hükümet 

yanlısı (pro – government) ve muhalif (opposition) olarak belirlenmiştir. Gazetelerin 

basılı yayınları yerine daha fazla veri imkanı sağladığı düşünüldüğünden internet 

sitelerindeki 2016 yılını kapsayan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili haberleri veri olarak 

alınmış ve içerik analizi metoduyla incelenmiştir. Araştırma sırasında elde edilen 

bulgulardan anlaşılmıştır ki, gazeteler konuyla ilişkili haberlerini hükümet gündemine 

(agenda) göre yapmaktadır. Dolayısıyla vakasal (episodic) çerçevelemenin (framing) 

hakim olduğu haberlerde gazeteler ideolojik mesafelerine yakın tonlama ile haberlerini 

aktarmaktır. Söz konusu durum Suriyeli sığınmacıların gündemlerinin (agenda) ön 

planda olmamasından dolayı hem hükümet açısından farkına varılmamış bir durum 

için çözüm üretememesine hem de kamuoyunun konuya dair farkındalığının 

oluşmamasına neden olmaktadır. Ayrıca çalışmada, gazetelerin duygusal bakış açısı 

katmak üzere insan odaklı (human – interest) çerçeveleme kullandığı ve kendi 

haberlerinde bile Suriyeli sığınmacılara yönelik terimsel bir karmaşıklık olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Medya - Gazeteler, Suriyeli Sığınmacılar, Temsil, İçerik Analizi, 

Öne Çıkarma (Priming) - Çerçeveleme (Framing). 
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ABSTRACT 

 

THE REPRESENTATION OF SYRIAN REFUGEES IN NEWSPAPERS: 

ANALYSIS OF CONTENT WITH PRIMING AND FRAMING APPROACHES 

 

AKALIN, Kadir 

Master of Arts, International Relations 

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Başak YAVCAN 

 

By grounding on priming and framing approaches as defined in the political 

communication literature, this study examines representation of Syrian refugees in 

Turkey’s newspapers. The newspapers, as sample, have been identified as Hürriyet, 

Yeni Şafak and Sözcü -respectively main stream, pro-government and opposition- in 

terms of their ideological distance and circulation data. Because it provides more data 

than its printed versions, the news -which are related to Syrian refugees covered in 

2016- in the websites of three newspapers are taken as data and this data is examined 

through content analysis method. It has been understood from the data acquired during 

the process of research that the newspapers make news about the Syrian refugees by 

determining according to the government agenda. Accordingly, the news dominated 

by episodic framing are reported by the newspapers based on their own ideological 

distance. This situation, due to the fact that the agenda of the Syrian refugees is not in 

the forefront, leads both to the government not to find a solution for unrealized 

situation and the public opinion’s unawareness with regard to the issue. It has also 

been identified in this study that a small number of newspapers have used human-

interest framing in order to bring in emotional perspective yet there remains a 

confusion with regard to the status of Syrian refugees in Turkey. 

 

Keywords: Media – Newspapers, Syrian Refugees, Representation, Content Analysis, 

Priming - Framing. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

 

“Eğer gazeteleri okumazsanız bilgisiz kalmış olursunuz; 

okursanız yanlış bilgilendirilmiş olursunuz.” 

Mark Twain 

 

 Resmi kaynaklara göre, “Suriyeliler 2016 yılının ortası itibarıyla UNHCR’nin 

yetkisi altındaki toplam mülteci nüfusunun %23,5’ini (21,3 milyonun 5 milyonu) 

oluşturarak dünya çapındaki en büyük mülteci grubu olmayı sürdürmüşlerdir 

(UNHCR 2016).” Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 28 Aralık 2017 tarihinde 

yayınlanan verilere göre Türkiye 3.424.237 milyon Suriyeli sığınmacıya1 ev sahipliği 

yaparak en fazla Suriyeli sığınmacının bulunduğu ülke konumundandır (Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü ve Data UNHCR 2017).  

 

Resmi kaynakların verilerini esas aldığımızda Türkiye %23,5’lik oranla dünya 

çapındaki en büyük sığınmacı grubu olan Suriyeli sığınmacıların, coğrafi olarak 

Suriye’nin sınır komşuları göz önünde bulundurulduğunda, %64,3’üne2 ev sahipliği 

yapmaktadır. Türkiye’ye yönelik gerçekleşen göçlerin dinamiğine baktığımızda 

                                                           
1 2011 yılı itibariyle ülkesinden göç eden Suriyeliler sosyolojik olarak mülteci olmakla birlikte hukuki 

olarak sığınmacı konumundadır. Dolayısıyla çalışma sırasınca hukuki durun göz önünde 

bulundurularak ülkesinden göç eden Suriyeliler sığınmacı olarak değerlendirilecektir. 
2 Suriyeli sığınmacıların rakamsal değerini bütüncül bir şekilde hesaplamak ve tek kaynaktan 

aktarabilmek için Suriye’nin sınır komşusu ülkeleri esas alınmıştır. Suriyeli sığınmacıların sınır 

komşusu olmayan ülkelerdeki ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine yapmış oldukları göç verileri 

ikinci bölümde yer almaktadır. 
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Türkiye’nin üçüncü bir ülkeye geçiş yolu olarak kullanılmasından yani transit göç 

güzergahındaki ülke konumundan yapısal olarak göç alan ülke konumuna doğru hızla 

ilerlediği görülmektedir (İçduygu 2013, 41). Dolayısıyla Türkiye’nin yapısal olarak 

göç alan ülke konumu Suriyeli sığınmacılarla birlikte iyice pekişmiştir. Bu kapsamda 

Türkiye’nin en yoğun oranla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapma konusu başlı 

başına Türkiye açısından vaka örneği olmakla birlikte, konu sadece Suriyeli sığınmacı 

grubunun kitlesel olarak Türkiye’ye göçüyle sınırlı değildir. Sağlık, ekonomi ve eğitim 

gibi konularda süreçle birlikte literatürün oluştuğu görülmektedir. Literatürde Suriyeli 

sığınmacılar ve vaka olarak Türkiye üzerine yapılan çalışmalara baktığımızda sağlık 

gibi konularda içerik olarak farklılıkları bulunmasına rağmen birçok çalışma 

bulunmaktadır (Demirtaş ve Özden 2015; Ekmekçi 2017; Samari 2015; Yavçan 2015). 

Benzer durum ekonomi ve eğitim gibi konular içinde geçerlidir (Akgündüz, Berg ve 

Hassink 2015; Carpio ve Wagner 2015; Erdoğan ve Ünver 2015; O’Rourke 2015; 

Sunata ve Bircan 2015; Yavçan ve A. El – Ghali 2017). 

  

Diğer taraftan Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye göçünün üzerinden altı yıl 

geçmesi ve mevcut süreç içerisinde kitlesel göçlerin devam etmesi, ev sahibi ülke 

vatandaşları ile Suriyeli sığınmacılar arasında ön yargıların artmasına neden 

olmaktadır. Ön yargı ve sosyal entegrasyon literatürüne baktığımızda krizlerin başında 

grupların etkileşim kurabileceği ve birlikte yaşayabileceği bir ortam oluşturulduğunda 

ön yargılarının düştüğü, tersi durumlarda ön yargının arttığı görülmektedir Sağlık, 

ekonomi ve eğitim gibi konuların dışında özellikle ön yargıların nedenlerini 

görebilmek ve sonuçlarını ortaya koyabilmek için medya çok kritik bir rol 

oynamaktadır (Paul ve Elder 2006). Türkiye vatandaşlarının konuyu televizyon 

haberleri üzerinden takip etmesine rağmen gazetelerinde konuyu takip etmek ve 
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değerlendirme yapabilmek için önemli bir kaynak olduğunu, birçok haber kanalının 

özellikle sabah haberlerinde haberleri aktarırken gazete manşetlerinden 

yararlandıklarını (Yavçan ve Ongur 2016, 2424)  göz önünde bulundurduğumuzda, 

Suriyeli sığınmacıların siyasal iletişim literatürü kapsamında gazetelerde nasıl ve ne 

şekilde ele alındığı üzerine araştırma yapmak gerekmektedir. 

 

 Literatürdeki Suriyeli sığınmacıların Türkiye medyasındaki temsiline yönelik 

yapılan çalışmalara baktığımızda Fuat Özdemir ve Bengi Öner-Özkan’ın “Türkiye’de 

Sosyal Medya Kullanıcılarının Suriyeli Mültecilere İlişkin Sosyal Temsilleri” isimli 

makaleleri ve Suat Kolukırık’ın “Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki 

Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme” isimli makalesi dikkat 

çekmektedir. Özdemir ve Öner-Özkan, Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal 

dışlanmayı ortaya koyabilmek için Ekşi Sözlük, İnci Sözlük, İTÜ Sözlük ve Uludağ 

Sözlük gibi sosyal sözlükler üzerinden 98 adet konuyla ilgili yorumu incelemiştir 

(Özdemir ve Öner-Özkan 2016). Kolukırık ise yaygın3 gazeteler üzerinden eleştirel 

söylem analiziyle medya dilini ortaya koymaya çalışmıştır (Kolukırık 2009). Konuyla 

ilgili mevcut literatürdeki en kapsamlı çalışma ise Murat Erdoğan’ın öncülük ettiği ve 

Yudum Kavukçuer ile Tuğçe Çetinkaya’nın katkıda bulunduğu “Türkiye’de Yaşayan 

Suriyeli Mültecilere Yönelik Medya Algısı” başlıklı analizdir (Erdoğan, Kavukçuer ve 

Çetinkaya 2015). Bahsi geçen üç çalışmaya baktığımızda ilkinin sosyal sözlükleri 

örneklem olarak alması, ikincisinin ise metodolojik olarak eleştirel söylem analizi 

kullanması ve Erdoğan, Kavukçuer ve Çetinkaya’nın teorik olarak siyasal iletişim 

                                                           
3 “Ulusal Gazete” kavramının gazeteciler arasında da tartışmalı bir konu olması (yerel gazetelerinde 
ulusal gazete oldukları iddiası) nedeniyle çalışmada “Ulusal Gazete” kavramı yerine “Yaygın Gazete” 
kavramı kullanılmıştır. 
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literatürüne değinmemesi nedenlerinden dolayı literatürde Suriyeli sığınmacılar 

üzerine siyasal iletişim yaklaşımlarını teorik olarak esas alacak bir araştırmaya 

gereksinim olduğu gözlemlenmiştir. Bahsi geçen gereksinim nedeniyle çalışma, 

gazetelerin Suriyeli sığınmacılara yönelik yapmış olduğu haberlerdeki tonlama (öne 

çıkarma – priming) ve çerçeveleme (framing) süreçlerini ortaya koyma amacıyla 

literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.  

 

Çalışma, teorik olarak Suriyeli sığınmacılar üzerine kamuoyunda yapılan 

değerlendirmelerin haberler ile şekillendiğini, dolayısıyla siyasal iletişim literatürüne 

göre haber oluşturma süreci olan öne çıkarma (priming) ve çerçeveleme (framing) 

yaklaşımlarını takip etmektedir (Iyengar 1991; Scheufele ve Tewsbury 2007; Tamir 

2007; Springer ve Harwood 2015). Çünkü medyadaki öne çıkarma (priming) ve 

çerçeveleme (framing) aşamaları kamuoyunun problemlerini belirlemek ve çözüme 

kavuşturmak için kullanılan güçlü mekanizmalardır (Knight 1999).  Bu kapsamda, öne 

çıkarma (priming) yaklaşımı ile gazetelerdeki haberlerde kullanılan tonlama; 

çerçeveleme (framing) yaklaşımıyla okuyucunun algısının ve değerlendirmesinin ne 

derecede şekillendiği anlaşılmaya çalışılacaktır.  

 

Metodolojik olarak Türkiye’deki gazetelerin ideolojik mesafeleri göz önünde 

bulundurulmuş ve Suriyeli sığınmacıların gazetelerdeki haberleri üzerine bir içerik 

analizi metodu kullanılmıştır. İçerik analizi metodu kullanılırken kod çizelgesi 

(codebook) oluşturularak örneklem olarak alınan gazetelerdeki haberler teorik olarak 

belirlenen kriterler ölçüsünde kod çizelgesine (codebook) kodlanmıştır. Suriyeli 

sığınmacıların 2015 yılının son aylarında Avrupa’ya göç yolculuğunun yoğunlaşması, 
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konu üzerinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2015 yılının Aralık ayından itibaren 

“Geri Kabul Anlaşması” müzakerelerinin yürütülmesi (Türkiye – AB Zirvesi Bildirisi 

2015) ve 2016 yılının Temmuz ayından itibaren Suriyeli sığınmacılara yönelik 

Türkiye’de “Vatandaşlık” tartışmalarının başlaması nedenleri sebebiyle Suriyeli 

sığınmacılar açısından yoğun geçtiğine inanılan 2016 yılı esas alınmıştır. Örneklem 

olarak kitlesel iletişim araçları içerisinden gazeteler seçilmiştir. Ayrıca gazeteler 

belirlenirken ideolojik mesafeleri ön planda olmak kaydıyla, tiraj raporlarında 2016 

yılı için ilk onda bulunan gazeteler seçilmiştir. Bu kapsamda ana akım (main stream) 

gazete olarak Hürriyet; muhalif (opposition) gazete olarak Sözcü; hükümet yanlısı (pro 

– government) gazete olarak ise Yeni Şafak gazeteleri belirlenmiştir (Yanatma 2016, 

22-23-33-34-38; Özpek ve Yavçan 2015,  32;  Krishna-Hensel 2017).  

 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında araştırma dizaynı açısından konu başlıkları ve 

araştırma sorusu şu şekildedir: 1) Öne çıkarma (priming) yaklaşımı kapsamında 

kullanılan tonlama, 2) vakasal (episodic) ve konusal (thematic) çerçeveleme, 3) 

Suriyeli sığınmacılar için kullanılan terimsel çerçeveleme, 4) İnsan odaklı (human – 

interest) çerçeveleme olmak üzere dört ana başlıkta araştırma yapılmıştır.  

 

Araştırma Soruları: 

 Çerçeveleme aşamasında gazeteler haberleri aktarırken nasıl koşullama yapar? 

 Koşullama tonu üzerinde ideolojik faktörler ve bunun yanında ne gibi 

faktörlerin etkisi vardır? 

 Gazetelerin haberleri aktarırken kullandıkları dil ve üstlendikleri sorumluluk 

seviyesi hangi çerçeveleme yaklaşımı ile açıklanabilir? 
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 Suriyeli sığınmacılar üzerine haberlerde terimsel olarak bir bütünlük var mıdır? 

Kullanılan terimsel çerçevelemenin negatif ve pozitif koşullama ile ilişkisi ne 

düzeydedir?  

 Haberlerde insan odaklı (human – interest) çerçeveleme ne ölçüde kullanılmış 

ve bunun tonlama (haber dili) ile ilişkisi ne düzeydir? 

 

Çalışmanın bölümlerine baktığımızda, ikinci bölümde Türkiye’ye ye yönelik 

göçler incelenerek, Suriyeli sığınmacıların göçü üzerine tarihsel bir perspektifle 

değerlendirme yapılacaktır. Üçüncü bölümde teorik olarak alınan öne çıkarma 

(priming) ve çerçeveleme (framing) yaklaşımlarını içeren literatüre değinilerek 

çalışmanın hipotezleri aktarılacaktır. Dördüncü bölümde,  metodoloji kısmında 

incelenen örneklem ve kullanılan içerik analizi yöntemi ile ortaya konulan 

hipotezlere yönelik bulgular aktarılacak, ardından analiz kısmında konuyla ilgili 

bulgularla birlikte bütüncül bir değerlendirme ortaya koyulacaktır. Son bölümde 

ise, çalışmayla ilgili genel sonuçlar ve siyaset ile medyaya yönelik beklentiler 

üzerinde bir sunuş yapılacaktır. 
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BÖLÜM II 

SURİYELİ SIĞINMACILAR: GÖÇ ÜZERİNE TARİHSEL BİR 

PERSPEKTİF 

 

Cumhuriyet tarihimize baktığımızda uluslararası göç hareketleriyle iç içe 

olduğumuz görülmektedir (İçduygu, Erder ve Gençkaya 2014, 313). Özellikle 20. 

Yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden itibaren Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında göç hareketlerinin başladığı görülmektedir (Karpat 2010; Erdoğan ve Kaya 

2015). Şüphesiz ki; göç hareketlerinin tarihsel olaylarla güçlü bir birlikteliği ve bağı 

bulunmaktadır. Kitlesel halde büyük göç dalgalarına baktığımızda ilk göç dalgamız 

“Türk – Yunan Mübadelesi” ile başlamış ve Türkiye - Yunanistan arasında karşılıklı 

olarak gerçekleşen göç dalgalarıyla devam etmiştir. Bu göç dalgalarının hepsi için 

İmparatorluğun çökmesi üzerine sınırlarında kurulan iki devletin birbiriyle nüfus 

değişiminde (mübadele) bulunması olarak değerlendirebiliriz (Hirschon, 2005).  

 

Başka ülkelerdeki Türk ve Müslüman nüfusun ülkemize göç yolculuğu 

Makedonya, Bulgaristan ve eski Yugoslavya  (Balkanlar) sınırlarında yaşayan 

Türklerle birlikte devam etmiştir. Makedonya’da yaşayan Türk vatandaşları 1923 ve 

1936 yıllarında iki farklı göç dalgasıyla birlikte Türkiye’ye gelmiştir (İçduygu ve Sert 

2015, 86). Bu göç dalgalarını Bulgaristan ve eski Yugoslavya’dan Türkiye’ye gelen 

göçler izlemiştir. Söz konusu göç dalgaları ile Türk ve Müslüman nüfusun Türkiye’ye 

göç ettiği görülmektedir. Dolayısıyla Yunanistan ve Balkanlardan Türkiye’ye olan göç 

dalgalarının ana ekseni ülkelerin türdeş bir toplum oluşturarak ulus – devlet 
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dinamiğinin güçlendirilmesi planlanmıştır. Bu çerçevede yeni kurulan Cumhuriyet 

sınırları içerisindeki Müslüman olmayan nüfusun dışarıya göçü, diğer yeni kurulan 

ülkedeki Türk ve Müslüman unsurların ülke içine göçü desteklenmiştir (İçduygu, 

Erder ve Gençkaya 2014, 313 - 314).  

 

Cumhuriyetimizin kuruluşuyla başlayan ve günümüze kadar devam eden kitlesel 

göç hareketleri tarihini İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü şu şekilde 

listelemiştir: 

 1922-1938 yılları arasında Yunanistan’dan 384 bin kişinin, 

 1923-1945 yılları arasında Balkanlar’dan 800 bin kişinin, 

 1933-1945 yılları arasında Almanya’dan 800 kişinin, 

 1988 yılında Irak’tan 51.542 kişinin, 

 1989 yılında Bulgaristan’dan 345 bin kişinin, 

 1991 yılında I. Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’tan 467.489 kişinin, 

 1992-1998 yılları arasında Bosna’dan 20 bin kişinin, 

 1999 yılında Kosova’da meydana gelen olaylar sonrasında 17.746 kişinin, 

  2001 yılında Makedonya’dan 10.500 kişinin, 

 Nisan 2011- Ekim 2017 arasında Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar 

nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişinin Türkiye’ye gelişi (www.goc.gov.tr). 

 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün göç hareketleri listesine baktığımızda 2. Dünya 

Savaşıyla birlikte Türkiye’ye olan göç dalgalarının işlevi değiştiği görülmektedir. 

Özellikle 1945 sonrasında göç dalgalarının ana ekseninde türdeş bir toplum yaratarak 

ulus – devlet dinamiğini güçlendirmek planından; savaşlar sonrası Türkiye’nin 
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savaşların olduğu coğrafyalara jeopolitik olarak yakın olması nedeniyle Türkiye’ye 

göç hareketlerinin dalgalar halinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu sebeple 21. 

Yüzyılın ikinci yarısı itibariyle Türkiye’ye olan göç dalgaları Türkiye’nin ülkelere 

yakınlığı, jeopolitiğiyle alakalı bir hal almıştır (Yıldız ve Sert 2017). 

 

Türkiye’nin savaşların olduğu coğrafyalara jeopolitik olarak yakın olmasından 

dolayı aldığı ilk göç dalgası 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi rejiminden kaçan devlet 

memuru ve bilim adamlarıdır. 1933 yılının başında Nazilerin Almanya’da iktidarı ele 

geçirmesinin ardından ari ırktan olmayan devlet memurlarını ve bilim adamlarını 

görevden uzaklaştırarak göçe zorlamıştır (Schwartz 2003, 21). Bu göç dalgası 

Cumhuriyet tarihinin diğer göç dalgalarından sayı olarak kısıtlı olmakla birlikte biraz 

farklı durumdadır. Farklılığın nedenine baktığımızda günün şartları nedeniyle göç 

dalgası kitlesel halde olmayarak Almanya’daki elitlerin göç etmesi nedenini 

görmekteyiz. Türkiye’ye göç eden elitlerin bir kısmı davet üzerine gelmiş ve kendi 

alanlarında çalışmalarını Türkiye’ye katkı sağlayacak şekilde devam ettirmiştir. Bu 

alandaki en güzel örnek 1933 sonrası İstanbul Üniversitesi’nin yapılanmasında 

görülmektedir. Örnekle açıklamak gerekirse İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 

Almanya’dan göçen bilim adamları ve Türk bilim adamlarının katkılarıyla kurulması 

söz konusu yapılanmanın en somut göstergesidir (İstanbul Üniversitesi Tarihçesi, 

www.istanbul.edu.tr). 

 

1990’lara geldiğimizde iki olayın yaşanması 1980’ler ve 2000’ler arasındaki 20 

yıllık süreçte komşu coğrafyalarda yaşanan savaş/iç savaş nedeniyle ülkemizde 

yönelik birçok göç dalgalarının yaşanmasına neden olmuştur. Bahsi geçen olaylardan 
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ilki Soğuk Savaşın sonuna gelinmesiyle Doğu Bloğunun çözülmesi, diğeri ise 

Ortadoğu’da yaşanan savaşlardır.  

 

Soğuk Savaşın sonuna gelinmesinin ardından 1989 yılının Haziran ayından 

itibaren Bulgaristan’ın uygulamış olduğu politikalar nedeniyle Türkiye’ye kitlesel 

olarak göçlerin başlandığı görülmektedir (Kemaloğlu 2012). Benzer durum 1992 – 

2001 yılları arasında eski Yugoslavya coğrafyasındaki Bosna, Kosova, 

Makedonya’dan Türkiye’ye yapılan kitlesel göçlerde de görülmektedir (Corliss 2003). 

Ortadoğu’da yaşanan savaş/iç savaşlar nedeniyle Türkiye’ye gelen kitlesel göçlere 

baktığımızda ilk olarak 1988 yılında Saddam Hüseyin’in kendi ülkesinin sınırlarında 

bulunan Halepçe’de yapmış olduğu katliamını ve 1991 yılında Kuveyt’i işgaliyle 

başlayan 1. Körfez Savaşı’nı görmekteyiz (Danış ve Parla 2009, 141).  

 

 İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde “Göç Tarihi” adı altında listelemiş 

olduğu kitlesel göçlere ilişkin verilerde bulunmamakla birlikte, Türkiye’nin özellikle 

1990’larla birlikte aldığı göçlere baktığımızda göç yapısında bir değişim olduğu 

görülmektedir. Göç literatürüne baktığımızda göçmenlerin (1) çalışma amaçlı 

düzensiz göçmenler, (2) transit göçmenler, (3) sığınmacılar ve mülteciler, (4) düzenli 

göçmenler olarak dört sınıfta kategorize edildiği görülmektedir (İçduygu ve Aksel 

2012, 8). İlk üç kategorideki göçmenlerin göç eylemleri birçok zaman birbirini 

içermesi ve göçün koşulları nedeniyle “düzensiz göç” olarak tasniflendirilmiştir 

(İçduygu ve Aksel 2012, 12). 1970’ler ve 1980’lerde Türkiye’ye olan göçlerin yapısal 

dinamiğine baktığımızda ülkelerinden siyasi sebeplerle ayrılan insanların, coğrafi 

olarak ülkelerine yakın olması nedeniyle, Türkiye üzerinden Avrupa veya Amerika 
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Birleşik Devletleri’ne göç edene kadar Türkiye’de kalmalarını içermektedir  (İçduygu 

ve Kirişçi 2009). Söz konusu göç literatüründe düzensiz göç olarak belirtilmiş ve 

transit göçler olarak adlandırılmıştır. Fakat bölümün başında da belirttiğim gibi 

1990’larla ve günümüzdeki göçlerin yapısına baktığımızda Türkiye’nin üçüncü bir 

ülkeye geçiş yolu olarak kullanılmasından yani transit göç güzergahındaki ülke 

olmasından ziyade yapısal olarak göç alan ülke konumuna doğru hızla ilerlediği 

görülmektedir (İçduygu 2013, 41). Bu yapısal dönüşümde hukuki olarak terimsel 

karmaşıklığı beraberinde getirmiştir. 

 

Göç ve mültecilik üzerine yapılan hukuki tanımlamalara baktığımızda 

mültecilere dair hukuki durum ilk olarak Türkiye’nin de taraf olduğu 1951 BM 

Cenevre Sözleşmesi olarak anılan Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme’nin 

1.Madde’sinin (a) bendinde açıklanmıştır:  

“1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 

yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 

olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, 

ya da söz konusu korku nedeniyle,  yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti 

yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 

bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 

her şahsa uygulanacaktır.” 

 

Sözleşmenin (b) bendinde de ifade edildiği üzere “1 Ocak 1951'den önce Avrupa'da 

meydana gelen olaylar veya  1 Ocak 1951'den önce Avrupa'da veya başka bir yerde 
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meydana gelen olaylar sonucu” şeklinde zaman sınırlandırılmasından dolayı 1967 

yılında söz konusu sözleşmeye Ek Protokol imzalanarak, Sözleşme imzalandığından 

beri başka mülteci ortamlarının ortaya çıkması nedeniyle sözleşmenin kapsamı tarih 

sınırlandırılmasına bakılmaksızın genişletilmiştir (“Mültecilerin Hukuk Statüsüne 

İlişkin 1967 Protokolü”, 1967). Ancak Türkiye siyasi istikrarsızlıkları olan komşu 

ülkelere sahip olduğu için koruma ve mülteci taahhüdünü sadece Avrupa vatandaşları 

ile sınırlandırmıştır (İçduygu ve Aksel 2012, 26; Muller 2016). Ayrıca 13/10/2014 

tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Geçici Koruma Yönetmeliği” 

çerçevesinde Suriyeli sığınmacılara geçici koruma statüsü verilmiştir (Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu 2013).  Dolayısıyla bahsi geçen durumlar neticesinde 

Suriye’den ilk kafilenin 29 Nisan 2011 (Dinçer, Federici, Ferris, Karaca, Kirişçi ve 

Çarmıklı 2013, 7) tarihinde gelmesinin ardından Suriyeli sığınmacıların hukuki statü 

tanımlanması karmaşık ve tartışmalı bir hal almıştır. 

 

Türkiye’nin göç tarihi listesindeki 2011 yılından sonraki süreçteki göç 

hareketliliğine ilişkin siyasi atmosfere baktığımızda Suriye’de yaşanan iç savaşın 

etkisinin olduğunu görmekteyiz (Sirkeci ve Yüceşahin 2014). Suriye’de iç savaşın 

çıkmasıyla birlikte günümüze kadar olan süreçte Cumhuriyet tarihimizde kitlesel 

olarak aldığımız göçlerin toplamının çok üzerinde bir rakamla göç aldığımız yukarıda 

bahsedilen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün listesinde görülmektedir. Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde “Göç Tarihi” adı altında listelemiş olduğu 

kitlesel göçlere ilişkin verilerde 1922 yılından 2011 yılına kadar Türkiye’ye yönelik 

yapılan göçlerdeki göçmen sayısının toplamı 2.097.0774 olduğu görülmektedir. 2011 

                                                           
4 T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  “Göç Tarihi” http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-

tarihi_363_380 
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yılından 2017 yılı Aralık ayının sonuna kadar Suriyeli sığınmacıların kitlesel göçüne 

yönelik rakamsal veriler esas alındığında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

28.12.2017 tarihinde “Geçici Koruma” ile biyometrik verileri alınarak kayıt altına 

aldığı Suriyeli sığınmacı sayısının 3.424.2375 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 2011 

yılı itibariyle Suriye’den başlayan ve göç dalgasını rakamsal olarak yoğunluğunun 

büyük olması nedeniyle Cumhuriyet tarihindeki kitlesel göç hareketlerinin içerisinde 

en önemli konumda bulunduğu aşikardır. Bu nedenle Suriye’deki iç savaş sonrası 

gerçekleşen göç hareketinin üzerinde detaylı bir şekilde değerlendirme yapmamız 

gerekmektedir. 

 

 

 

ÜLKE ADI 

 

 

 

ÜLKE 

NÜFUSU 

 

 

 

ÜLKEDEKİ 

SURİYELİ 

SIĞINMACI 

SAYISI 

 

ÜLKEDEKİ 

SURİYELİ 

SIĞINMACI 

SAYISININ 

SURİYE’NİN SINIR 

KOMŞULARINDAKİ 

SURİYELİ 

SIĞINMACI 

SAYISINA ORANI 

 

 

 

ÜLKEDEKİ 

SURİYELİ 

SIĞINMACI 

SAYISININ 

ÜLKE 

NÜFUSUNA 

ORANI 

IRAK 37, 2 Milyon 247, 057 % 4,7 %0,7 

ÜRDÜN 9, 456 Milyon 655, 624 % 12, 3 %6,9 

LÜBNAN 6, 007 Milyon 997, 552 % 18, 7 %16,6 

TÜRKİYE 79, 80 Milyon 3, 424, 237 % 64,3 %4,3 
 

Tablo 2.1. Komşu Ülkelere Göç Eden Suriyeli Sığınmacıların Oransal Dağılımı6 

  

Suriye iç savaşı açısından sürece baktığımızda: Beşar Esad’ın iktidarda olduğu 

11 yıl içinde vaad ettiği reformları yapmaması sonucunda 2011 yılının ilk ayından 

itibaren Suriye’de rejime yönelik başlayan Suriye’nin “Üçüncü Muhalefet Dalgası” 

olarak sınıflandırılan protesto gösterileri Nisan ayına gelindiğinde 20 şehre yayıldığı 

                                                           
5 T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  “Biyometrik Verileri Alınarak Kayıt Altına 

Alınan Suriyelilerin Sayısı” http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik 
6 Tablo 2.1. UNHCR’ın Suriyeli sığınmacı sayısına ilişkin resmi web sitesindeki datası esas alınarak 

hazırlanmıştır.  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 
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görülmektedir (Ayhan 2011, 34). Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın gösterilerin ilk 

gününden itibaren göstericileri terörist - iş birlikçi ilan etmesi ve gösterilere yönelik 

şiddet uygulaması ardından muhalefetin Suriye Ulusal Konseyi oluşturarak 

örgütlenmesiyle birlikte olaylar kısa bir süre içerisinde iç savaşa dönüşmüştür (Orhan 

2014, 38 – 39). Türk hükümeti, Beşar Esad’ın göstericilere sert müdahalede 

bulunmasının ardından, Esad’ın reform paketi hazırlaması için girişimlerde 

bulunmuştur ancak Esad’ın göstericilere yönelik sert müdahalelere devam etmesiyle 

Türk hükümeti tercihini tamamen Suriye Ulusal Konseyi’nden yana kullanarak 

Konseyi Suriye halkının temsilcisi olarak kabul etmiştir (Kirişçi 2014, 5).  

 

 

TARİH 

 

TÜRKİYE’DEKİ TOPLAM SURİYELİ 

SIĞINMACI SAYISI 

Aralık 2011 8,000 

Aralık 2012 170,468 

Aralık 2013 560,129 

Aralık 2014 1,622,839 

Aralık 2015 2,503,549 

Aralık 2016 2,814,631 

Aralık 2017 3,424,237 

 

Tablo 2.2. Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Yıllara Göre Dağılımı7 

 

                                                           
7 Tablo 2.2. UNHCR’ın resmi sitesindeki Türkiye’deki toplam Suriyeli sığınmacıların yıllara göre 

dağılımını içeren “Total Person of Concern by Date” datası esas alınarak hazırlanmıştır. 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 
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 İç savaştan etkilendiği için ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyeli 

sığınmacılar başta komşu ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmiştir. 29 Nisan 

2011 tarihi itibariyle Suriyeli ilk sığınmacı kafilesi Türkiye’ye gelmiştir (Dinçer, 

Federici, Ferris, Karaca, Kirişçi ve Çarmıklı 2013, 7). Türkiye hükümeti, bu süreçte 

Esad rejiminin uzun ömürlü olmayacağını düşünerek, Ekim 2011 tarihi itibariyle 

Suriye’den gelen sığınmacılara “Açık Kapı Politikası” uygulayacağını ilan etmiştir 

(Kirişçi 2014, 15). Bu gelişmeler ışığında 28 Aralık 2017 itibariyle sadece Türkiye’de 

3,424,237 Suriyeli sığınmacı; komşu ülkelerde (Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye) 

toplam 5,324,467 Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Türkiye üzerinde Avrupa 

ülkelerine geçiş yapan ve Mısır’da bulunan Suriyeli sığınmacıları hesaba kattığımızda 

kayıt altına alınabilmiş Suriyeli sığınmacı nüfusu toplam 5,462,814’tür.8 

 

Suriye’nin ülke nüfusunun 2011 yılı itibariyle yaklaşık 21 milyon olduğunu 

göz önünde bulundurduğumuzda ve 2017 yılsonu itibariyle Birleşmiş Milletler Yüksek 

Komiserliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü resmi internet sitelerine baktığımızda 

sadece Suriye’nin sınır komşularında ülkenin toplam nüfusunun %26’sının göç ettiği 

görülmektedir. Söz konusu sınır komşularına en yoğun göç %64,3’lük oranla 

Türkiye’ye gerçekleşmesi ve Cumhuriyet tarihinin en yoğun göç dalgası olması 

sebebiyle konu tarihimiz açısından yadsınamayacak ve göz ardı edilemeyecek 

derecede büyük önem taşımaktadır.  

 

                                                           
8 Mısır’daki Suriyeli sığınmacı sayısı 126,688’dir. (Kaynak: UNHCR resmi web sitesi.)  

Türkiye’den Avrupa ülkelerine geçiş yapan Suriyeli sığınmacı sayısı 11,659 (Kaynak: Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü resmi web sitesi.) 
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Göç hareketlerine tarihsel perspektifte incelemek kadar konunun tazeliği ve 

kamuoyunun medya aracılığıyla konuyu takip etmesi nedeniyle medyanın ne şekilde 

bir tarih ürettiğini de incelememiz gerekmektedir. Hürriyet gazetesinin 15 Mart 2012 

tarihli “Suriye’den Türkiye’ye Büyük Kaçış” başlıklı haberinde; Suriyeli sığınmacılar 

misafir olarak ele alınmış ve dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal’ın 

Türkiye’nin konuya dair yaptığı çalışmalarını aktardığı açıklamasına değinilmiştir. 

Aynı haberde Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Akar’ın da “Önümüzdeki günlerde 

daha fazla misafirimizin Hatay sınırından Türkiye'ye geçmesi gibi husus bekleniyor. 

Bu sayının 500 bine kadar tırmanabileceği çeşitli senaryolara göre öngörülmektedir.” 

açıklamalarına yer verilmiştir (Hürriyet 2012). Fakat aynı gazetenin 28 Ekim 2015 

tarihli “Türkiye 2011’den bu yana 2.1 milyon Suriyeli mülteciye 8 milyar dolar 

harcadı” başlıklı haberinde; misafirlikten ziyade Suriyeli sığınmacıların 81 ile 

dağıldığı ve Türkiye’nin sığınmacılar için yapmış olduğu harcamaların bakanlık 

bütçelerini geçtiği resmi kurumların verileriyle aktarılmıştır (Hürriyet 2015). 

 

Türkiye’ye yönelik Suriyeli sığınmacıların göç dalgaları yapılan haberlere 

baktığımızda Yeni Şafak gazetesinin 8 Ekim 2018 tarihinde IŞİD’in Ayn-el Arab 

(Kobani) saldırıları sırasındaki “Kobani kuşatması ve olaylar aslında neyin sınırı?” 

başlıklı haberi dikkat çekmektedir. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tampon 

bölge önerilerine destek verdiği belirtilmiş, Türkiye’nin ise Kobani’ye ve Kobani 

halkına insani yardıma devam edeceği ifade edilmiştir. Aynı haberde IŞİD’in saldırısı 

sonrasında yaklaşık 200 bin kişinin sınırı geçerek Türkiye’ye sığındığı vurgulanmıştır 

(Yeni Şafak 2014). Fakat aynı gazetenin 30 Haziran 2015 tarihindeki “Kobani 

katliamı” haberinde PYD’nin IŞİD’den şehri geri alırken hastaneyi bombaladığı ve 

Akçakale üzerinden geri dönmek isteyen mültecileri Tel Abyad’ta engellediği haberini 
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yapmıştır (Yeni Şafak 2015). Sözcü gazetesi 29 Mayıs 2015 tarihinde “Kobani’ye 

dönüyorlar” başlıklı haberinde çatışmaların sona ermesiyle birlikte 62 bin 358 kişinin 

geri döndüğünü açıklamıştır (Sözcü 2015). Görüldüğü üzere, Suriyeli sığınmacıların 

göç hareketinin tarihsel olarak diğer göç hareketlerinden farklılık göstermesi, konunun 

medya yansımalarında çeşitlilik bulunması, medyanın konu üzerinde bütüncül bir 

yaklaşımı olmaması ve medyanın hükümetin gündemini takip etmesi nedenlerinden 

dolayı (Yavçan ve Ongur 2018, 280) Suriyeli sığınmacıların göçünün medyadaki 

temsili üzerine detaylı bir araştırma yapılması gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
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BÖLÜM III 

TEORİ VE LİTERATÜR 

 

Medya etkileri araştırmalarına baktığımızda gündem belirleme (agenda-

setting), öne çıkarma (priming) ve çerçeveleme (framing) yaklaşımlarının medya 

etkisini kavramsal bir şekilde incelediği görülmektedir (Kenski 1996,  67 – 68; 

Roessler 2008, 205 – 207). 

 

Gündem belireme (agenda-setting) yaklaşımı, bir haber üzerinden 

kamuoyunun farkındalığını oluşturmak ve medya için önemli olabilecek konular 

üzerine öncelik sağlama süreciyle ilgilenir (Rogers ve Dearing 1988).  Öne çıkarma 

(priming) yaklaşımı ise seyirci - okuyucu kitlesinin zihninde fikir edinebilmesi ve 

yargılama yapabilmesi için belirlenecek olan haber içeriğinin oluşmasını sağlama 

sürecini ifade eder (Scheufele ve Tewksbury 2007, 11). Son olarak çerçeveleme 

(framing) yaklaşımı, konunun içeriğindeki fenomene odaklanılması adına haber 

çıkmadan önce seyirci - okuyucunun algılanmasını ve değerlendirmesini 

şekillendirecek şekilde oluşturulan süreçtir. Söz konusu üç yaklaşım gazetecilerin 

haberi sunuşu sırasındaki sosyal fenomenin algılanması ve bu fenomenin okuyucu 

kitlesi tarafından yorumlanması sürecindeki sosyal inşa ile ilgilenir (Entman 1991, 6 

– 7). Bu bağlamda, gündem belirleme ile önce haber belirlenir, ardından öne çıkarma 

ve çerçeveleme yöntemleriyle haber oluşturulur. Ayrıca literatürde medya etkileri 

üzerine yoğunlaşan bu üç yaklaşım üzerine yapılan çalışmalarda özellikle son yıllarda 

bir artış olduğu görülmektedir.  
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Medya etkileri üzerine yapılan çalışmaların artmasıyla birlikte bahsi geçen üç 

yaklaşımın kavramsal ve analiz sevileri bakımından geliştiği ve aralarındaki 

farklılıkların daha da belirginleştiği gözlemlenmektedir. Söz konusu gelişim ve 

farklılık üç yaklaşımın siyasal iletişim açısından farklı etkilerin oluşmasına neden 

olmaktadır (Scheufele 2000, 298).  Dolayısıyla öncelikli olarak gündem belirleme 

(agenda-setting), öne çıkarma (priming) ve çerçeveleme (framing) yaklaşımları 

arasındaki kavramsal ve analiz seviyeleri bakımından farklılıkları sağlıklı bir şekilde 

ortaya koymamız gerekmektedir.  

 

Çalışmada üç yaklaşımın kavramsal ve analiz seviyeleri açısından farklılıkları 

ortaya koyduktan sonra, medya gündemine alınmış haberler inceleceği için gündem 

belirleme (agenda-setting) yaklaşımı üzerine genel bir değerlendirme yapılacak; öne 

çıkarma (priming) ve çerçeveleme (framing) yaklaşımları üzerine yoğunlaşılacaktır. 

Bu kapsamda öne çıkarma (priming) ile örneklem olarak alınan gazetelerin haberleri 

aktarış tonu incelenecek, çerçeveleme (framing) ile okuyucunun haberleri algılamasını 

ve değerlendirmesini şekillendirecek süreçler hipotezlerle birlikte detaylı bir şekilde 

analiz edilerek ele alınacaktır. 

 

 

3.1. Gündem Belirleme (Agenda-Setting) 

Gündem belirleme (agenda-setting) yaklaşımı; belirli bir sorunun gazete, dergi, 

radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarına yerleştirilmesi ve bu sorunun medyayı 

takip eden seyirci, okuyucu kitlesince önemli hale getirilmesi arasındaki güçlü 
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korelasyonu ifade eder (McCombs ve Shaw 1972, 176 – 177).  Kavram literatüre 

Maxwell E. McCombs ve Donald L. Shaw’ın 1968 yılındaki Amerika Birleşik 

Devletleri başkanlık seçimlerini örneklem alarak medyanın sunmuş olduğu konuların 

seçmenlerin zihninde herhangi bir öncelik oluşturup oluşturmadığını inceledikleri 

“The Agenda Setting Function of Mass Media” makelesiyle girmiştir. Söz konusu 

makalenin hipotezinde de belirtildiği üzere gündem belirleme (agenda-setting) teorisi 

medyanın siyasi meselelere yönelik dikkat çekici bir şekilde etki kurabilmek adına her 

bir siyasi kampanya üzerinde gündem oluşturması ve oluşturulan gündem veya 

gündemlerle seçmen tutumlarına olan etkisi üzerine yoğunlaşır (McCombs ve Shaw 

1972, 171). 

 

Gündem belirleme (agenda-setting) hangi konunun medya açısından gündeme 

alınarak haber yapıldığını ve gündeme alınarak haber yapılan konunun kamuoyuna, 

kitleye olan etkisi arasındaki bağı incelemektedir. Dolayısıyla gündem belirleme 

(agenda – setting) ölçümünde bir konu hakkında haber var mı, yok mu, belirli bir olay 

haberleştirilmiş mi, medyada konuya ne kadar yer ayrılmış, hükümet ve kamuoyu bu 

haber sonrası konuyu gündemlerine (agenda) almış mı gibi sorulara cevap arar 

(Yavcan ve Ongur 2018). Bu çalışmada medyanın bu rolünden ziyade aşağıda 

tartışılan öne çıkarma (priming) ve çerçeveleme (framing) etkileri ele alınacaktır. 

 

 

3.2. Öne Çıkarma (Priming) 

Öne çıkarma (priming) yaklaşımı okuyucu kitlesinin zihninde fikir 

edinebilmesi ve yargılama yapabilmesi için belirlenecek olan haber içeriğinin 
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oluşmasını sağlama sürecidir (Scheufele ve Tewksbury 2007, 11 – 12). Bu bağlamda 

öne çıkarma (priming) sürecinde haber içeriğinin oluşturulması haberin okuyucu 

kitlesi tarafından değerlendirilmesi ve çerçeveleme (priming) yapılması açısından 

önemli sonuçlara sebebiyet vermektedir (Theodoulou ve Chan 1995, 293). Diğer bir 

ifade ile haberin içeriğinin oluşturulması süreci öne çıkarma (priming) ile başlamakta, 

çerçevelemenin (framing) ilk aşaması dolaylı olarak öne çıkarma (priming) ile 

oluşmaktadır. İfade edildiği üzere çalışmada mevcut haberler üzerine 

yoğunlaşılacağından, bizim açımızdan öne çıkarma (priming) süreci habere dair 

bulguların oluşmasındaki ilk aşamayı oluşturmaktadır. 

 

Literatüre baktığımızda öne çıkarma (priming) sürecinde en önemli değişkenin 

haberlerde kullanılan tonun (dil bakımından) bu süreçte oluştuğunu ve okuyucuların 

yaptığı değerlendirmenin haberlerde kullanılan ton ile şekillendiği görülmektedir 

(Sheafer  2007). Dolayısıyla göçmenlere yönelik kamuoyundaki tutumun medyada 

öne çıkarma (priming) aşaması sırasında kullanılan ton ile doğrudan ilgisi 

bulunmaktadır. 

 

Göçmenlerle ilgili öne çıkarma (priming) çalışmalarına baktığımızda Başak 

Yavçan’ın Avrupa Birliği’ne yapılan göçlerin Avrupa kamuoyundaki etkilerini 

inceleyen “Public Opinion Toward Immigration and the EU: How are Turkish 

Immigrant Different than Others?” makalesi dikkati çekmektedir. Yavçan, 2015 

yılında Avrupa Birliği’ne göçmenler tarafından yapılan göçün 1.8 milyon rakamları 

seviyesinde olduğunu ve mevcut rakamın aynı yıl için Avrupa nüfus artış hızının 

%85’ine denk gelmesinden yola çıkarak konunun Avrupa kamuoyu için önemini 
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ortaya koymuştur. Göçmenlerin Avrupa Birliği’ne göç etmesinin en büyük nedeninin 

Birlik devletlerinin refah devleti olması nedeniyle göçmenlerin göç ederken iş imkanı 

ve yaşam koşullarının cazip gelmesi üzerine duran Yavçan, göçmenlerin göçüne 

yönelik Avrupa kamuoyunda son yıllarda özellikle Neo-Nazi gibi grupların 

eylemlerinden, Danimarkalı karikatüristin karikatür krizinden ve 2005 Fransa banliyö 

isyanı olarak bilinen hadiselerden yola çıkarak yerli halkın göçmenlere yönelik 

kamuoyu yaklaşımını incelemiştir (Yavçan 2013, 158 - 160).  

 

Yavçan, örneklem olarak Türk göçmenleri ele almış ve regresyon analizi 

yaptığı çalışmasında verilerinin güvenilirliğini test edebilmek adına kontrol grubu 

olarak Polonyalı ve İtalyalı göçmenleri yani kültürel olarak biri farklı diğer ikisi 

birbirine yakınlık gösteren grupları seçmiştir (Yavçan 2013, 158 - 164).   

 

Yavçan, Avrupa Birliği medyasındaki gazetelerin göçmenlere yönelik 

haberlerinde öne çıkarma (priming) yaklaşımı esnasında tona odaklanarak yapmış 

olduğu çalışmasında gazetelerdeki tonun negatife dönüşmesinin (Yavçan 2013, 171) 

Türk göçmenlere yönelik kamuoyunun hem Avrupa Birliği’ne yönelik göç karşıtlığına 

(Euroskepticism) (Yavçan 2013, 172) hem de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye 

devlet statüsünün kamuoyu nezdinde olumsuz bir şekilde sorgulanmasına (Yavçan 

2013, 171, 174) neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. Fakat kontrol grupları olarak 

incelediği odak gruplarının kültürel olarak yakın olması onların medya üzerinde 

olumsuz tonlamaya sevk etmediği için söz konusu durumun sadece kültürel dinamik 

bakımından farklılık gösteren göçmen gruplarında oluştuğunu ayrıca belirtilmiştir. 
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Göçmenler ve öne çıkarma (priming) üzerine literatürdeki bir diğer çalışma: 

Vliegenthart ve Roggeband’ın yazdıkları “Framing Immigration and Integration” 

başlıklı makalesidir. Vliegenthart ve Roggeband’ın medyayı incelenirken yaptıkları 

ilk vurgu göçmenlerle ilgili haberlerde kullanılan tonun değişmesidir (Vliegenthart ve 

Roggeband 2007, 295). Çalışmanın bizim için önemli olmasının nedeni ise öne 

çıkarma (priming) sürecindeki tonda görülen negatifliğin açıklama kısmında da 

belirttiğim gibi adeta haberlerdeki çerçevelemenin nasıl olacağına dair ipucu 

vermesidir. Makale Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 9 Eylül saldırıları, Irak savaşı 

ve 2004 Madrid Tren Saldırıları ile 2005 Londra’daki terör saldırıları sonrasında 

özellikle Batı Avrupa medyasının gündemlerinin 1998 Hollanda parlamento seçimleri 

sırasında çokkültürlülük politikalarından uzaklaşılması ve İslamın tehdit olarak 

görülmesi nedeniyle göçmenlere yönelik haberlerdeki tonlamanın negatife dönüştüğü 

belirtilmiştir (Vliegenthart ve Roggeband 2007).  

 

Mevcut haberlerin içeriğindeki tona ve tondaki değişimlerin 

tasniflendirilmesine ilişkin literatürdeki diğer bir önemli çalışma Tamir Schafer’in 

“How to Evaluete It: The Role of Story – Evaluative Tone in Agenda Setting and 

Priming” makalesidir. Schafer, makalesinde ampirik analizleriyle birlikte haberlerde 

kullanılan tonun negatif, pozitif ve nötr olarak tasniflendiğini açıklayarak, tonun neden 

önemli olduğuna dair iki neden ortaya koymuştur. İlk olarak, kamuoyunun haberin 

konusunun önemine dair değerlendirmede bulunurken haberin tonunda kullanılan 

negatif, pozitif ve nötr ifadeler ile okuyucu kitlesinin görüşleri şekillenebilmektedir. 

İkinci olarak, haberlerde kullanılan tonun duygusal özellik sayesinde bir etkileşim 

oluşturmasıdır. Bu çerçevede duygusal özellik, tonun belirlendiği öne çıkarma 
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(priming) sürecinde haberle iletilmesi gereken mesajın etkisinin ve kuvvetinin 

oluşmasında tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir (Sheafer 2007, 21 – 22).  

 

Çalışmanın bu kısmına kadar öne çıkarma (priming) sürecindeki tonlamanın 

neden önemli olduğunu ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla konuyla ilgili literatür 

sayesinde öne çıkarma (priming) sürecindeki tonlamayı ideolojik mesafe ve 

gazetelerin tirajlarını inceleyerek sağlıklı bir şekilde şüpheye yer kalmaksızın 

açıklayabiliriz (Yavcan ve Ongur 2018, 278 – 281).  

 

Hipotez 1: Örneklem olarak alınan gazetelerde Suriyeli sığınmacılara yönelik haberler 

aktarılırken haberlerin tonunun gazetelerin ideolojik mesafesi açısından farklılık 

oluşacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda hükümet yanlısı (pro – government) ve/veya 

ana akım (main stream) gazetelerin pozitif veya nötr bir ton kullanarak haberleri 

aktarması; muhalif (opposition) gazetelerin ise negatif veya nötr tonun ağırlıkta olduğu 

bir metin yazımı kullanması beklenmektedir. Gazetelerdeki ton farklılığının farklı 

olmasının nedeni ise hükümet yanlısı (pro – government) ve/veya ana akım (main 

stream) gazetelerin hükümetin gündem ajandasını takip etmesi ve hükümetin Suriyeli 

sığınmacıların Türkiye’ye geldiği ilk zamanda ensar – muhacir kardeşliği üzerinden 

vurgu yapmasını durumunda pozitif tonlama ile, gazetelerin hükümetin gündeminden 

çok uzaklaşmadan haber yapması fakat haberleri aktarırken hükümetin yapmış olduğu 

vurguyu gözetmemesi durumunda nötr tonlama ile haber yapması beklenmektedir. 

muhalif (opposition) gazetenin ise hükümetin Suriyeli sığınmacılara yönelik gündemi 

üzerinden Suriyeli sığınmacıların göçüne dair eleştirel olarak yaklaşması durumunda 

negatif tonlama ile, Suriyeli sığınmacılara yönelik hükümetin eksik ve yanlış 
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uygulamalarını anlatacağı haberlerde ise Suriyeli sığınmacılara yönelik nötr tonlama 

ile haber yapması beklenmektedir. 

 

 

3.3. Çerçeveleme (Framing) 

Çerçeveleme (framing) yaklaşımı çalışmamı temellendiren bir yaklaşım 

olduğu için bu yaklaşımın literatürünün ayırıcı özelliklerine dayanarak soyut bir 

biçimde aktarmam gerekmektedir. Bu kapsamda çerçeveleme (framing) literatüründe 

öne çıkan ilk ayırıcı özellik çerçevelemenin konusal olarak sınıflandırılmasıdır. Chaes 

H. de Vreese, “News Framing: Theory and Typology” makalesinde çerçeveleme 

literatürünü inceleyerek “Konu Özelinde (Issue-Specific) Haber Çerçevelemesi” ve 

“Genelleyici (Generic) Haber Çerçevelemesi” olmak üzere çerçeveleme literatürünü 

iki başlıkta kategorize etmiştir (Vreese 2005).  

 

Vreese, “Konu Özelinde (Issue-Specific) Haber Çerçevelemesi” 

kategorizasyonuna Jasperson’un Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal bütçesini 

konu alan haberlerin çerçevelemesini incelediği makalesini ve Dhavan V. Shah’ın  Bill 

Clinton dönemindeki Monica Lewinsky Skandalını incelediği makaleyi örnek 

göstermiştir. “Genelleyici (Generic) Haber Çerçevelemesi” kategorizasyonunda ise 

Semetko & Valkenburg’un çatışma ve insani çıkar üzerine yazmış oldukları makale 

ile Neuman’ın insani etki üzerine yazdığı makaleyi örnek olarak göstermiştir. 

 

İncelenen makalelerden de anlaşılabileceği üzere “Konu Özelinde (Issue-

Specific) Haber Çerçevelemesi”nin öznesinde belirli bir konu veya olay varken; 
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“Genelleyici (Generic) Haber Çerçevelemesi”nin öznesinde birçok konu veya olayla 

bağlantılı olabilecek kapsamlı temalar bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışmamda 

Suriyeli sığınmacılar üzerine örneklem olarak incelenen gazetelerdeki birçok konu ele 

alınarak bütün haberler inceleneceği için Vreese’nin kategorizasyonuna göre 

çalışmam “Genelleyici (Generic) Haber Çerçevelemesi” kategorisine girmektedir. 

 

Konusal sınıflandırma sonrasında çalışmamın kapsamı göçmenler ve medya 

çerçevelemesi (framing) olduğu için göç ve çerçeveleme (framing) literatürüne 

baktığımızda Vliegenthart ve Roggeband’ın göç ve entegrasyonun çerçevelenmesi 

üzerine yazdıkları “Framing Immigration and Integration” başlıklı makale dikkati 

çekmektedir. Vliegenthart ve Roggeband makalelerinde Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki 11 Eylül saldırıları, 2003 Irak Savaşı ve 2004 Madrid Tren Saldırıları 

ile 2005 Londra’daki terör saldırıları sonrasında özellikle Batı Avrupa kamuoyunda 

göçmenlere yönelik bakış açısının değiştiğini belirterek, kamuoyundaki bakış 

açısındaki değişimi anlayabilmek için iki ana güce odaklanmak gerektiğini 

vurgulamışlardır. Söz konusu iki ana güç; yürütme gücünü elinde tutan parlamento ve 

yürütme kararlarını kamuoyuna aktaran etkileyici güç medyadır (Vliegenthart ve 

Roggeband 2007).  

 

Vliegenthart ve Roggeband, kamuoyunun görüşlerindeki değişiklikleri politik 

konular (politic issue) üzerinden açıklamıştır. Politik konuların parlamentoda 

şekillendiği ifade edilerek, parlamento tutanakları ile medyadaki haberler 

incelenmiştir. Böylelikle iki güç arasındaki bağlantıyı da ortaya koymuşlardır. Söz 
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konusu çalışmanın bizim için önemi göçmenler üzerinden yapılan çerçevelemenin 

(framing) kamuoyundaki görüşler üzerinde etkiye sahip olmasıdır.  

 

Vliegenthart ve Roggeband’ın makalesinde çerçevelemelerin (framing) 

sınıflandırılması bakımından ise Hollanda medyasında 1995 – 2004 yılları arasındaki 

göçmenleri içeren haberler kaynak alınarak beş başlıkta incelenmiştir. Çerçevelemenin 

(framing) incelendiği beş başlık ise şu şekildedir: multicultural frame – çokkültürlülük 

çerçevelemesi, emancipation frame – özgürleştirme çerçevelemesi, restriction frame – 

kısıtlama çerevelemesi, victimization frame – mağduriyet çerçevelemesi, Islam-as-

threat frame – tehdit unsuru olarak İslam çerçevelemesi.  

 

Çokkültürlülük çerçevelemesi (multicultural frame) ile Hollanda’daki 

çerçevelemenin göç ve entegrasyon ile ilgili haberler, özgürleştirme çerçevelemesiyle 

(emancipation frame) göçmenlerin ülkedeki özgürleşme seviyelerini içeren haberler, 

kısıtlama çerçevelemesiyle (restriction frame) Hollanda’ya gelen göçmenlerin neden 

olduğu sorunlar ile alakalı haberler, mağduriyet çerçevelemesi (victimization frame) 

ise göçmenlere yönelik kültürel suç işlenip işlenmediğini içeren haberler ve son olarak 

tehdit olarak İslam çerçevelemesinde (Islam-as-threat frame) ise Hollanda toplumunun 

göçmenlerin dinini tehdit olarak görüp dini yaşantılarının kısıtlanıp kısıtlamadıkları ve 

göçmenleri dini inanışları sebebiyle tehdit olarak aktarılan haberler incelenmiştir 

(Vliegenthart ve Roggeband 2007, 303 - 309). Görüldüğü üzere Vliegenthart ve 

Roggeband’ın makalesinde beş ana başlıkta topladıkları çerçeveleme (framing) tasnifi 

“Konu Özelinde (Issue - Specific) Haber Çerçeveleme” sınıflandırılmasına 

girmektedir. Makalede medyanın bir alanda çerçeveleme üzerine yoğunlaştığı, diğer 
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konulardaki çerçevelemeler üzerinde ciddi azalma olduğu gözlemlenmiş ve medya 

üzerinde bahsi geçen beş çerçeveleme (framing) konuları oluştuktan sonra medyanın 

devamlı - düzenli olarak oluşturduğu çerçeveleri kullanıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca 

çerçeveleme (framing) sınıflandırması ile ilgili makalede varılan sonuca baktığımızda 

1998 Hollanda parlamento seçimleri sırasında çokkültürlülük politikalarından 

uzaklaşıldığı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 11 Eylül saldırıları sonrasında 

İslam’ın tehdit olarak görüldüğü ortaya konmuştur. 

 

Göçmenler ve çerçeveleme bakımından çalışma benzerlik gösterse bile; 

çerçevelemelerin (framing) sınıflandırması bakımından bu çalışma ile farklılık 

göstermektedir. Vliegenthart ve Roggeband, makalelerinde çerçevelemeleri belirli bir 

konu temelinde konusal olarak ayırıp “Konu Özelinde (Issue – Spesific) Haber 

Çerçeveleme” haberleri ayrıştırarak çalışma yapmışken; bu çalışmada Suriyeli 

sığınmacılar ile ilgili haberlerdeki çerçevelemeler “Genelleyici (Generic) Haber 

Çerçeveleme” sınıflandırması kapsamında tek bir kod çizelgesi (codebook) 

oluşturularak incelenecektir. Dolayısıyla oluşturulan tek bir kod çizelgesi (codebook) 

bütün haberlerde kullanılmak üzere üç ana başlıkta (Vakasal (Episodic) – Konusal 

(Thematic) Çerçeveleme, Terimsel Çerçeveleme ve İnsan – Odaklı (Human – Interest) 

Çerçeveleme) toplanacaktır. Literatür incelmesinin devamı için kod çizelgesinde 

(codebook) yer alacak kavramsal farklılıkları olan üç ana başlıkla ilgili literatüre  

(Vakasal (Episodic) – Konusal (Thematic) Çerçevleme, Terimsel Çerçeveleme ve 

İnsan – Odaklı (Human – Interest) Çerçeveleme) yoğunlaşmamız gerekmektedir. 
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Çerçeveleme (framing) teorisi literatürüne bakıldığında vakasal (episodic) ve 

konusal (thematic) olmak üzere iki temel kavramsallaştırmanın üzerine çalışmaların 

olduğu gözlemlenmektedir (Iyengar 1991, 2 - 3; Gross 2008, 169 - 171;  Springer & 

Harwood 2014, 226 - 228). vakasal çerçevelemede belirli bir konu veya belirli bir 

olayın gelişmesi üzerine belirgin bir aktarım yapılırken; konusal çerçevelemede belirli 

bir konu veya belirli bir olay üzerinde içerik olarak derin analiz yapılmaktadır. Örnekle 

açıklayacak olursak; Suriyeli sığınmacıların eğitimini konu alan bir haber salt olarak 

bağlantısız olarak aktarılıyorsa vakasal çerçeveleme ile eğitim hakları veya 

sığınmacılara verilen eğitimin niteliğine değiniyorsa konusal çerçeveleme ile 

aktarılmıştır. Yine Iyengar, habere yönelik sorunla karşılaşıldığında kamu 

görevlilerine hesap verilebilirliğin az olması (Iyengar 1991, 2) ve sorumluluğu 

hafifletmesi (Iyengar 1991, 3) nedeniyle vakasal (episodic) çerçevelemenin hakim 

olduğunu belirtmiştir Bu durum ise aşağıda açıklanacak olan Hipotez 2’yi 

desteklemektedir. 

 

Türkiye literatürüne baktığımızda ise vakasal (episodic) ve konusal (thematic) 

çerçeveleme üzerine Eser Köker ve Ülkü Doğanay’ın “Egemen Haber Söylemlerinde 

Toplumsal Eylemler” çalışması görülmektedir. Köker ve Doğanay, toplumsal 

eylemlerde bulunanların kamuoyunun dikkatini çekici araçlara başvurduğunu 

belirterek Temmuz – Ekim 2002 tarihleri arasında TRT1, NTV, Show TV ve Kanal 

7’deki 15 kategoriye ayırdıkları (işçi eylemleri, memur eylemleri, kutlama eylemleri 

v.b.) 202 haberi incelemiştir. Araştırmanın haber metinlerinde eylemin ve eylemcilerin 

nasıl anlamlandırdığına ilişkin bulguları aktarırken vakasal (episodic) ve konusal 

(thematic) çerçevelemeye başvurmuştur. Buna göre haberin mantıklaştırıcı 

unsurlarının konusal (thematic) çerçeveleme ile kurulduğunu; eylemin duygusal 
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unsurlarını konu edinen unsurların ise vakasal (episodic) çerçeveleme ile aktarıldığını 

belirtmişlerdir (Köker ve Doğanay 2004). 

 

Hipotez 2: vakasal (episodic) ve konusal (thematic) çerçevelemenin bu çalışmaya 

etkisi, Suriyeli sığınmacılar özelinde, hükümet yanlısı (pro – government) ve/veya ana 

akım (main stream) gazetelerin hesap verilebilirliğin az olması ve sorumluluğu 

hafifletmesi nedeniyle vakasal (episodic) çerçevelemeyi kullanma eğiliminde 

olacağını; muhalif (opposition) gazetenin ise haberleri konusal (thematic) çerçeveleme 

ile aktarmasını gözlemlemektir. Diğer bir ifade ile hükümet yanlısı (pro – government) 

ve ana akım gazetelerdeki gazetecilerin haberleri derinlemesine analizlerde 

bulunmadan vakasal (episodic) çerçeveleme ile aktarması ve bu sayede okuyucuların 

görüşlerini kısıtlı tutarak haberlerden dolayı kamuoyunda herhangi bir tartışmanın 

oluşmasından uzak durmayı hedefleyecekleri; muhalif (opposition) gazetenin ise 

haberlerin derin analizler sayesinde kapsamları genişletilerek konusal (thematic) 

çerçeveleme ile kamuoyunun konuya eleştirel olarak yaklaşmasını sağlamayacaklarını 

gözlemlemek beklenmektedir.  

 

Hipotez3: Konusal (thematic) çerçeveleme ile aktarılan haberlerde Suriyeli 

sığınmacılara yönelik kullanılan tonun daha pozitif olması beklenmektedir. “Hipotez 

2” ve “Hipotez 3” sayesinde örneklem olarak alınan gazetelerin vakasal (episodic) -  

konusal (thematic) çerçeveleme kullanma eğilimleri ve tonlama ortaya koyulacaktır.  

 

Makalede incelenecek olan diğer bir çerçeveleme (framing) 

kavramsallaştırılması ise terimsel çerçevelemedir. Söz konusu çerçeveleme (framing) 
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kavramsallaştırılması bir önceki bölümde bahsedildiği üzere özellikle uluslararası 

hukuk açısından mülteci teriminin geniş haklar barındırması ve Türkiye’nin sınır 

komşularının siyasi istikrarsızlıkları olması nedeniyle literatürdeki kaynaklarda salt 

olarak mülteci teriminin bulunmaması sığınmacı, geçici koruma gibi terimlerinde 

kullanılmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları (HUGO) Direktörü M. 

Murat Erdoğan Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne coğrafi çekince nedenini 

koysa bile Suriyelileri resmen mülteci olarak kabul etmesine rağmen sosyolojik olarak 

Türkiye’deki Suriyelilerin mülteci olarak tanımlanması gerektiğini belirtmiştir 

(Erdoğan 2017, 8). Benzer şekilde, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Proje 

Koordinatörü Emrah Güler ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Mülteci Hakları 

Koordinatörü Volkan Görendağ’da Suriyelilerin yasal olarak geçici koruma 

statüsünde değerlendirildiği için sadece hukuki olarak mülteci olmadığını fakat diğer 

şartlar göz önünde bulundurulduğunda mülteci olarak değerlendirilmesi gerektiğini 

ifade etmiştir (Kulaksızoğlu 2016). Ayrıca Ayhan Kaya da “İstanbul, mülteciler için 

cennet mi cehennem mi? Suriyeli mültecilerin kentsel alandaki halleri” makalesi ve 

“Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Istanbul” raporunda mülteci terimini 

kullanmaktadır (Kaya 2016; 2017). 

 

Literatürdeki Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan diğer çalışmalara 

baktığımızda Ahmet İçduygu’nun “Türkiye, Nereye Kadar Göç Ülkesi” başlıklı 

Türkiye’nin göç politikasına ilişkin değişimin ele alındığı makalesi dikkat çekmektedir  

(İçduygu 2015). İçduygu, makalesinde Suriyelilere ilişkin “sığınmacı” terimini 
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kullanmıştır. Diğer taraftan Nuray Ekşi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 

düzenlemiş olduğu Sosyal Uyum ve Psikososyal Destek Çalışmaları Çalıştay’ındaki  

“Suriyelilerin Hukuki Statüsü ve Suriyelilere Sağlanan Hizmetler” başlıklı bildirisinde 

geçici koruma terimini kullanmıştır. Görüldüğü üzere literatürdeki terimsel farklılığın 

örneklem olarak alınan gazetelerde de farklılık oluşturacağı düşünülmektedir. Bu 

kapsamda gazetelerin ideolojik mesafesine göre kullandıkları terimleri ortaya koymak 

gerekmektedir. 

 

Hipotez 4: Suriyeli sığınmacıların terimsel tanımlanmasında söz konusu durumlardan 

dolayı örneklem olarak alınan gazetelerde farklılık olması beklenmektedir. Hükümet 

yanlısı (pro – government) ve/veya ana akım (main stream) gazetelerin Suriyeli 

sığınmacıları tanımlarken misafir, ensar, göçmen, geçici koruma, sığınmacı ve 

mülteci; muhalif (opposition) gazetenin ise kaçak, Arap, Suriyeli Kürt, Suriyeli 

Türkmen ve mülteci gibi terimlerin kullanılmış olması beklenmektedir.  

 

Hipotez 5: Ayrıca haberlerin tonlamasında ise bir kısım farklılıklar beklenmektedir. 

Şöyle ki; “Ensar” teriminin geçtiği haberlerin pozitif tonlama ile aktarılması, “Kaçak” 

teriminin geçtiği haberlerin negatif tonlama ile aktarılması beklenmektedir. Böylelikle 

“Hipotez 4” ve “Hipotez 5” ile gazetelerin Suriyeli sığınmacılara yönelik farklı ve 

ağırlıklı olarak terimler kullanmış olduğu oraya konulacaktır. 

 

İnsan odaklı (Human-Interest Narrative) çerçeveleme, Genelleyici Haber 

Çerçevelemesi (Generic News Frame) kategorisinin en yaygın kullanılan türüdür 

(Vreese 2005). Bu çerçeveleme (framing) türünde haberde aktarılan olay, konu ya da 
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problem insanların karşılaştığı durumlarla (bireysel hikaye) sunulmaktadır (Vreese 

2005, 55). Gazetecilerin söz konusu çerçeveleme türünü kullanarak ulaşmak istedikleri 

hedef; bireysel veya toplumsal deneyimleri ön plana çıkarmak suretiyle haberde 

çerçeveleme yapılan konuya dair duygusal bir bakış açısı katmaktır. Bu sayede 

(haberin çerçeveleme aşamasında duygusal bakış açısı katılması) haber okuyucuya 

ulaştığı zaman özellikle politik konulardaki algılarda güçlü bir etki bırakmaktadır.  

 

Bookes, Boomgarden, Moorman ve Vresse insan odaklı (human-interest) 

çerçevelemeleri konu alan makalelerinde bu türde çerçeveleme yapılan haberlerin 

okuyucu tarafından hızlıca kavranabilmesi ve konuya ilişkin kolay yargılama 

yapılabilmesi nedeniyle okuyucuların dikkatini daha fazla cezbettiğini belirtmiştir. 

Yine makalede bu tür çerçevelemede bireylerin yürekten konuşması ve bireylerin aleni 

olarak siyasi menfaatlerinin diğer kaynaklara göre çok düşük olmaması sebebiyle 

okuyucuların bu tür haberlerin doğruluğuna politikacıların demeçlerinden ve resmi 

kaynaklardan edinen bilgilere nazaran daha fazla güvendiğini; okuyucuların haberleri 

algılayabilmesi açısından ise istatiksel bilgiler ve politikacılarla yapılan röportajlardan 

daha etkili olduğu vurgulanmıştır(Boukes, Boomgarden, Moorman ve Vreese 2015, 

122 – 123).  

 

 Seon – Kyoung An ve Karla K. Gower, “ How Do The News Media Frame 

Crises? A Content Analysis of Crises News Covarage” başlıklı makalelerinde 2006 

ekonomik krizine ilişkin 247 haberi sorumluluk, insan – odaklı, ahlak, ekonomi ve 

çatışma olmak üzere beş ayrı çerçeveleme (framing) türü oluşturarak incelemişlerdir. 

An ve Gower, haberlerde konular aktarılırken insanların karşılaştığı zorluklar ve 
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duygusal bakış açısıyla yapılan çerçevelemeleri esas almıştır (An ve Gower 2009, 

108). Bu kapsamda insan – odaklı (human interest) çerçevelemeyi incelerken: “Haber 

yazımında içerik olarak insanların krizden dolayı karşılaştığı zorluklar ele alınmış mı?, 

İnsani özelliklere değinecek bir haber anlatımı yapılmış mı?, İnsani olarak bireylerin 

veya grupların etkilendiği probleme haber yazımında vurgu yapılmış mı?, İnsan – 

odaklı bir bilgi içerecek şekilde görüş var mı?” olmak üzere dört soru ile oluşturdukları 

insan – odaklı (human – interest) çerçeveleme türünü kod çizelgesinde (codebook) 

evet veya hayır olarak kodlayarak bir sonuca ulaşmıştır (An ve Gower 2009, 109). An 

ve Gower, kriz dönemindeki haberlerde yaygın olarak kullanılmasa bile krizin 

etkisinden dolayı görülen suç olaylarının aktarıldığı haberlerde insan – odaklı (human 

– interest) çerçeveleme türünün kullanıldığı sonucuna varmışlardır (An ve Gower 

2009, 110).  

 

Hipotez 6: Çalışmada örneklem olarak incelenen gazetelerde hükümet yanlısı (pro – 

government), ana akım (main stream) gazetelerde Suriyeli sığınmacılar üzerinden 

“İnsan Odaklı (Human – Interest) Çerçeveleme” ile haberler çerçevelenirken ağırlıklı 

olarak nötr veya pozitif tona sahip olması beklenmektedir. Muhalif (opposition) 

gazetede ise Suriyeli sığınmacıların neden olduğu sorunlar yerli halk üzerinden insan 

– odaklı (human – interest) çerçeveleme ile negatif bir tonla aktarılacağı 

öngörülmektedir. Her üç tonlama ile okuyucu kitlesine yönelik duygusal bakış açısı 

göz önünde bulundurularak kitlede güçlü bir etki bırakıp bırakılmadığı ölçülecektir. 
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BÖLÜM IV 

METODOLOJİ VE ANALİZ 

 

Literatürdeki çerçeveleme (framing) ve öne çıkarma (priming) çalışmalarına 

baktığımızda nitel (qualitative) ve nicel (quantitative) olmak üzere iki analiz 

yönteminin de kullanıldığı görülmektedir. Nitel (qualitative) olarak analiz yapılan 

makalelerde bir konu veya vaka ele alınarak, medyanın konuya dair çerçevelemesi 

medyadaki konuyla ilgili söylemler ayrıştılarak detaylıca incelenir (Worthington 

2001; Akhavan-Majid ve Ramapsand 1998). Örneğin, 1995 yılında Pekin’de 

düzenlenen 4. Dünya Kadın Konferansı üzerine Amerika ve Çin medyasının konuya 

ilişkin çerçevelemesi üzerine karşılaştırmalı inceleme yapılan makalede 8 gazetenin 

konuyla ilgili haberleri incelenerek nitel (qualitative) olarak analiz yapılmıştır 

(Akhavan-Majid ve Ramapsand 1998, 141 – 144). Bahsi geçen çalışmada Konferansta 

işlenen konular ve Hilary Clinton’un ziyareti üzerine yapılan haberler üzerinden hakim 

ideolojinin (kapitalizm ve komünizm) çerçevelemeye olan etkisi incelenerek; 

gazetecilerin zaman zaman ideolojik sınırların dışına çıkmalarına rağmen haberleri 

ağırlıklı olarak hakim ideolojinin işler durumdaki paradigmalarını esas alarak aktardığı 

sonucuna varılmıştır (Akhavan-Majid ve Ramapsand 1998, 150). Diğer bir ifadeyle 

gazeteciler haberleri hakim ideolojilerin lensleriyle çerçeveleyerek sundukları ortaya 

konmuştur. 

 

Nicel (quantitative) analizde ise, kod çizelgesi (codebook) oluşturularak 

tümdengelim veya tümevarım yöntemleri sayesinde oluşturulan çerçeveler kod 
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çizelgesine kodlanır (Iyengar 1991; Van Gorp 2006; Matthes 2009). Iyengar, vakasal 

(episodic) ve konusal (thematic) çerçeveleme üzerine yapmış olduğu çalışmasında 

tümdengelim yöntemi ile nicel (quantitative) analizde bulunmuştur (Iyengar 1991). Bu 

çalışmanın metodolojisinde öncelikli olarak öne çıkarma (priming) ve çerçeveleme 

(framing) yaklaşımlarına yönelik kod çizelgesi (codebook) oluşturulmuştur. 

Oluşturulan kod çizelgesi (codebook) sayesinde ele alınan konuya ilişkin bulgular 

sistematik bir şekilde aktarılmıştır. 

 

Nicel (quantitative) olarak değerlendirilme yapılacak çalışmamda öncelikli 

olarak kod çizelgesi (codebook) oluşturulacaktır. Bu sayede örneklem olarak alınan 

gazetelerdeki bulgular içerik (content) analizi metoduyla sistematik olarak 

aktarılacaktır. Ancak nadirde olsa bulguların konuya dair açıklama yapmakta yetersiz 

kaldığı durumlarda nitel (qulitative) değerlendirmede de bulunulacaktır. Bu kapsamda 

kod çizelgesine (codebook) dair detaylar ve içerik (content) analizi metoduyla elde 

edilen bulgular aşağıda belirlenen konu başlıkları altında detaylı bir şekilde 

açıklanacaktır. 

 

 

4.1. Yöntem Olarak İçerik (Content) Analizi 

 

Medya etkisi üzerine yapılan çalışmalarda metodolojik olarak kod çizelgesi 

(codebook) oluşturulduktan sonra tümdengelim veya tümevarım yöntemiyle yapılan 

çalışmaların nicel (quantitative) analiz olarak sınıflandırıldığından teori ve literatür 

kısmında da değinilmiştir  (Iyengar 1991; Van Gorp 2006; Matthes 2009). Bu 

kapsamda çalışmamın metodoloji kısmında içerik (content) analizi yöntemiyle devam 
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edilecektir.  İçerik (content) analizi yöntemiyle araştırmam sırasında elde edilen 

bulgular hatalara sebebiyet vermemek için oluşturulan kod çizelgesine (codebook) 

kodlanacak, ardından elde edilen bulgular okuyucuda endişeye yol açmaksızın 

aktarılacaktır. 

 

 Teorik çerçeveleri ve araştırma metodları faklı olmak kaydıyla Uluslararası 

İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji gibi Sosyal Bilimler disiplinlerine mensup araştırmacılar 

medya etkisi ve kitle iletişim süreçleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Araştırmacılar 

medya etkilerini anlaşılabilir kılmak için çalışmalarında ağırlıklı olarak içerik 

(content) analizi yöntemini kullanırlar (Riffe, Lancy ve Fico 2014, 5). Diğer 

disiplinlerdeki içerik (content) analiz yöntemiyle yapılan çalışmalara baktığımızda 

Martins, Williams, Harrison ve Ratan’ın video oyunlarında kadınların temsilini 

araştırdıkları çalışmaları dikkat çekmektedir. Martins, Williams, Harrison ve Ratan 

çalışmalarını yaptıkları yıllardaki en çok satan 150 video oyununu örneklem olarak 

belirleyerek oyunlardaki kadın karakterlerinin boy, kafa, göğüs, bel ve kalça oranlarını 

içerik (content) analizi yöntemiyle incelemiş ve kadınların oyunlarda erkeklere göre 

daha küçük hatlarla temsil edildiği sonucuna varmıştır (Martins, Williams, Harrison 

ve Ratan 2011). Martins, Williams, Harrison ve Ratan, bu sonuca varırken içerik 

(content) analizi yönteminin ölçülebilirlik ve karakterleri değerlendirmek açısından 

kullanılabilir olduğunu çalışmalarının sonuç bölümünde ayrıca vurgulamışlardır 

(Martins, Williams, Harrison ve Ratan 2011, 49).    

  

 Türkiye literatürüne baktığımızda kamuoyu ve saha araştırmaları ile ilgili etki 

araştırmaları üzerine olan çalışmalarda Nermin Abadan-Unat’ın öncülük ettiği 

görülmektedir (Tokgöz, 1972; Heper 1973; Türkoğlu 2011, 6). Nermin Abadan-
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Unat’ın çalışmalarının ağırlıklı olarak medya, göç, kamuoyu etkisi olduğunu göz 

önünde bulundurduğumuzda Türkiye literatüründe olduğu kadar bu çalışma içinde 

büyük önem atfetmektedir. Ayıca metodolojik olarak Abadan-Unat’ın 1966 yılında 

profesörlüğe yükseldiği “Anayasa Hukuku ve Siyasi Bilimler Açısından 1965 

Seçimlerin Tahlili” başlıklı yapıtında kendi tabiri ile “muhteva tahlili” yani içerik 

analizinin metodunun kullanılması açıklanan sebeplerden dolayı bu çalışma için 

rehber konumundadır. Abadan-Unat, adı geçen eserinde 1965 seçimlerini o 

dönemlerin en etkin kitle iletişim araçları olan radyo kanalları ve gazeteleri örneklem 

alarak analizde bulunmuştur. Bu eserde siyasi liderlerin radyo programlarındaki 

konuşma süreleri (Abadan-Unat 1966, 253) ve Ankara ile İstanbul’da çıkan altı adet 

günlük gazetelerin manşetleri (Abadan-Unat 1966, 261) içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Metodolojinin sonuca olan katkısına baktığımızda radyo kanallarındaki 

siyasi liderlerin konuşma sürelerinin seçimlere etkisi olduğunun ve sadece gazete 

manşetleri sayesinde kamuoyunun geniş bir kesiminin görüşlerinin şekillendiğinin 

sonucuna ulaşılmıştır (Abadan-Unat 1966). 

 

İçerik (content) analiz yöntemini Türk medyası üzerinde değerlendiren bir 

diğer örnek ise Sena Aydın’ın yazmış olduğu “Türk Basınında Bir İçerik Analizi 

Çalışması: Ermenek Faciası Haberleri” makalesidir. Aydın, yaygın gazetelerdeki 

konuyla çıkan haberlerde “iş cinayeti”, “katil” ve “katliam” sözcüklerinin kullanılma 

sıklığına bakmıştır. Bu sayede gazetelerin olayı nasıl tanımladığını ve olayın olası 

faillerinin ne ölçüde suçlandığını ortaya koymak istemiştir. Gazetelerin hükümetin 

yasal haklarını kullanarak gazeteleri ağır tazminat davalarıyla ciddi bir yükün altına 

sokabileceği öngörüsüyle bahsi geçen kelimelerin beklenenin çok altında kullanıldığı 

sonucuna varmıştır (Aydın 2015, 276).  Çalışma esnasında içerik (content) analiz 
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yöntemini kullanmak amacıyla belirlediğim kod çizelgesini (codebook) bu bölümün 

devamında ilgili alt başlıkta detaylı olarak değinilecektir. Alt başlıklarda konuya dair 

bulguları ortaya koymadan önce örneklem seçimine değinmek istemekteyim. 

 

Örneklem seçimi yapılırken örnekleri evrenin tamamından almaktan ziyade 

evrenden belirlenen bir seçim yapmak daha kolaylaştırıcı bir yoldur (De Vaus 1990, 

60). Evreni temsil edecek bir alt küme belirlenmesi işlemine ise örneklem belirleme 

denmektedir. Bu kapsamda evreni temsilen örneklem olarak seçilen gazetelerde ilk 

etapta medyaya dair raporlara bakılmıştır. Bu bağlamda Ekim 2015’te yayınlanan 

“Liberal Perspektif Raporu” ve Temmuz 2016’da yayınlanan “Media Capture And 

Advertising In Turkey: The Impact Of The State On News” raporu dikkat çekmektedir. 

Burak Bilgehan Özpek ve Başak Yavçan tarafından yazılan raporda gazetelerin aldığı 

reklamlar ve tirajları üzerinden Türk medyasındaki gazeteler incelenmiş ve 

değerlendirmede bulunulmuştur. Benzer bir durum Servet Yanatma’nın “Media 

Capture And Advertising In Turkey: The Impact Of The State On News” çalışması 

içinde geçerlidir. Oxford Üniversitesi bünyesinde bulunan “Reuters Institute for the 

Study of Journalism” desteğiyle hazırlanan Yanatma’nın raporu 2016 yılına dair 

konuyla alakalı en güncel rapor konumundadır. Bu raporda Türk medyasındaki 

gazetelere dair değerlendirmeye baktığımızda gazetelerin ana akım (main stream), 

muhalif (opposition) ve hükümet yanlısı (pro-government), olmak üzere üç başlıkta 

sınıflandırıldığı görülmektedir (Yanatma 2016, 22). Dolayısıyla örneklem olarak 

gazeteler belirlenirken ilk olarak dikkat edilen durum raporlardaki üç başlıkta yapılan 

sınıflandırmadır (Yavçan ve Ongur 2016).  
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Gazeteler belirlenirken ikinci olarak bakılan durum ise gazetelerin tirajlarıdır. 

Raporların değerlendirmelerinden yola çıkarak üç başlıkta yapılan sınıflandırmaya 

göre medyatava.com ve gazetetirajlari.com internet sitelerinde bulunan gazetelerin 

tirajları incelenmiştir. Gazetelerin tiraj verilerinde öncelik olarak listedeki ilk onda 

bulunan gazeteler üzerinde durulmuştur. Ardından gazetelerin internet siteleri 

incelenmiş ve internet sitelerinde bulunan arama butonları üzerinden “Suriye” ve 

“Suriyeli” kelimeleri ile 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasındaki haberler 

filtrelenerek gazetelerin internet sitelerindeki haber sayılarına bakılmıştır. Basılı 

yayında konuyla ilgili haberlerin daha az olduğu fark edilmesinden dolayı gazetelerin 

internet haberlerine yoğunlaşılmıştır.  

 

Gazetelerin tiraj sıralamasına 2016 yılının ikinci yarısından (Haziran 2016) 

itibaren bakılmıştır. Söz konusu durumun sebebi ise Zaman Gazetesi yönetimine 5 

Mart 2016 tarihinde İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin “Kurumun, paralel devlet 

yapılanmasına, destek olacak şekilde kullanıldığı” gerekçesiyle kayyum atanması ve 

daha sonrasında gazetenin 27 Temmuz 2016 tarihinde kapatılmasıdır. Gazeteler için 

yapılan sınıflandırmadan yola çıktığımızda ana akım (main stream) gazetelere 

Hürriyet; muhalif (opposition) gazetelere Cumhuriyet, Sözcü; hükümet yanlısı (pro – 

government) gazetelere Sabah, Yeni Şafak, Akşam, Takvim, Star, Güneş ve Yeni Akit 

örnek gösterilmiştir (Yanatma 2016, 22-23-33-34-38; Özpek ve Yavçan 2015,  

32;  Krishna-Hensel 2017). Bu sınıflandırma ile gazete tirajlarında ilk onda bulunan 

gazeteler sırasıyla Hürriyet, Sözcü, Sabah, Yeni Şafak, Takvim gazeteleridir.  
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Gazetelerin internet haber sayılarına filtreleyerek baktığımızda haber sayısı 

bakımından Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak gazeteleri öne çıkmaktadır.  Muhalif 

(opposition) sınıflandırmadaki Cumhuriyet gazetesine baktığımızda Suriyeli 

sığınmacılarla ilgili internet sitesindeki haber sayısının az olması ve gazete tirajlarında 

ilk ona giremediği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla muhalif (opposition) sınıflandırmada 

Sözcü gazetesi seçilmiştir. Hükümet yanlısı (pro – government) sınıflandırılmasında 

ise gazetelerin tiraj sayısı ve internet haber sitelerindeki haber sayısı göz önünde 

bulundurularak Yeni Şafak gazetesi seçilmiştir. Özellikle örneklem olarak belirlenen 

Hürriyet gazetesinin internet haber sitelerinde yerel haberlere ulaşılması kanaatimce 

kaynak seçiminin doğruluğunu işaret etmektedir.  

 

Ana Akım (Main 

Stream) 

Muhalif 

(Opposition) 

Hükümet Yanlısı (Pro – 

Govenment) 

Hürriyet Sözcü Yeni Şafak 

344 287 107 

 

Tablo 4.1. Örneklem Olarak Alınan Gazetelerin Haziran – Aralık 2016 Tarihleri Arasındaki Ortalama 

Tirajları (Bin) 

 

 

Evreni temsilen örneklem olarak belirlenen gazetelerdeki haberlere bakarken 

gazetelerdeki tüm haberlerin okunmasının mümkün olmaması nedeniyle iki farklı 

örneklem seçimi sayesinde haberlerin geneli yansıtması sağlanır. Bahsi geçen iki farklı 

örneklem seçiminin ilki olasılık örneklem (random & sampling) yani her bir ay için 

rastlantısal gün seçimidir. İkincisi ise daha belirgin olarak her bir yayın organında 

uygulamak üzere belirli günlerin seçilerek örneklem alınmasıdır. Olasılık örneklemde 

(random & sampling) günler rastlantısal olarak belirlendiği için konuyla alakalı 

gelişmeler gözden kaçabileceği için çalışmam esnasında daha sistematik inceleme 
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yapabilme imkanı sağladığına inandığım gün seçme örneklemini dikkate aldım. 

Dolayısıyla çalışmamda her ayın 2, 8, 14, 20 ve 26. günlerindeki konuyla ilgili haberler 

dikkate alınmıştır. Benzer uygulama Yavçan ve Ongur’un makalesinde de 

görülmektedir. Yavçan ve Ongur, makalelerinde örneklem olarak seçtikleri gazetelerin 

5, 15 ve 25. günlerindeki haberleri dikkate almıştır (Yavçan ve Ongur 2016, 2428). 

 

Metodoloji kısmının devamında çalışmamın “Teori ve Literatür” kısmında 

belirttiğim dört hipoteze yönelik kod çizelgesine işlediğim verilerini aktaracağım.  

Kod çizelgesinde (codebook) öne çıkarma (priming), ve çerçeveleme esasları olmak 

üzere iki ana kısımda inceleme yapılmıştır. Öne çıkarma (piming) esaslarında “Öne 

Çıkarma (Priming) Aşamasında Gazetelerde Kullanılan Tonlama” başlığında “İlk 

Aşama: Haberlerin Geniş Kapsamlı Tonlaması”, “İkinci Aşama: Suriyeli 

Sığınmacılara Yönelik Yapılan Tonlama” ve “Üçüncü Aşama: Hükümeti Eleştirel 

Tonlama” olmak üzere üç alt başlıkta bulgular aktarılacaktır. Çerçeveleme esaslarında 

ise “ Vakasal (Episodic) ve Konusal (Thematic) Çerçeveleme”, “Terimsel 

Çerçeveleme” ve “İnsan Odaklı (Human-Interest Narrative) Çerçeveleme” ile 

örneklem olarak alınan gazetelerdeki haberlere dair kod çizelgesine (codebook) 

kodlanan verilerin sonuçları ortaya koyulacaktır. 

 

 

4.2. Öne Çıkarma (Priming) Aşamasında Gazetelerde Kullanılan Tonlama 

 

Çalışmada gazetelerin her bir haberi tonlaması üç farklı aşamada kodlanmıştır. İlk 

aşamada, gazetelerin Suriyeli sığınmacıları kapsayan haberlerdeki kullanılan 

tonlaması incelenmiştir. Bu aşama için Suriyeli sığınmacılara yönelik gazetelerin 

haberlerinde kullandığı tona bütüncül bir şekilde bakılmıştır. İkinci aşamada, Suriyeli 
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sığınmacılara yönelik kullanılan tonlamanın, Suriyeli sığınmacıların lehinde veya 

aleyhinde olması incelenmiştir. Üçüncü aşamada ise gazetelerdeki haberlerin 

hükümeti eleştirel bir ton kullanıp kullanmadığı incelenmiştir. 

 

4.2.a. İlk Aşama: Haberlerin Geniş Kapsamlı Tonlaması 

Suriyeli sığınmacıların gazetelerdeki haberlerinde bütüncül bir şekil geniş 

kapsamlı olarak temsilini incelenmiştir. Kodlama yapılırken pozitif ton için (0), nötr 

ton için (1), negatif ton için ise (2) kodlanmıştır. İlk aşamayı oluşturan geniş kapsamlı 

tonlama kod çizelgesinde (codebook) şu şekilde yer almaktadır: 

 

Haberin genel tonlaması: “Örneklem olarak seçilen gazetelerdeki haber genel olarak 

pozitif, negatif ya da nötr mü yansıtılmış? 

 

- Kod 0 pozitif ton için 

- Kod 1 nötr ton için 

- Kod 2 negatif ton için.” 

 

 

Örneklem olarak alınan Hürriyet, Sözcü, Yeni Şafak gazetelerinin Suriyeli 

sığınmacılara yönelik yapmış olduğu toplam 462 haberin geniş kapsamlı tonlaması 

incelenirken, her bir gazete için ayrı ayrı kod çizelgesi (codebook) oluşturularak 

değerlendirme yapılmıştır. Geniş kapsamlı tonlamanın gazetelere göre 

değerlendirilmesinin sonuçları ise şu şekildedir: 
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Hürriyet gazetesindeki 215 haberin 209’unda nötr bir tonlama kullanılmıştır. 5 

haberde negatif tonlama, 1 haberde ise pozitif tonlama kullanılmıştır. Negatif 

tonlamanın yapıldığı haberlerin konu başlıkları ise şu şekildedir: “Halaçoğlu: 

Suriyelilere TOKİ’den ev veren şehidinden utanmaz damgası yiyecektir”, “İnşaattan 

kablo çalan çocuklar yakalandı”, “Suriyeli'den 15 Bin Dolara Photoshop'la Sahte 

Pasaport”, “Suriyelilerin '100 TL' İzdihamı”, “Şanlıurfa Göç İdaresi'nde Suriyeli 

kuyruğu”, “CHP'li Arık: Kayseri’de sarraflık yapan Suriyeli bana, ‘Ben Türk yani 

yabacı çalıştırmıyorum’ dedi”. Pozitif tonlamanın yapıldığı haberin konu başlığı ise 

“Ağrı'da babasının dilendirip işkence yaptığı Suriyeli çocuğa devlet sahip çıktı”. 

Görüldüğü üzere Hürriyet gazetesi haberleri aktarırken nötr bir tonlama kullanmış; 

negatif ve pozitif tonlamaya kısıtlı olarak başvurmuştur.  

 

1,03

0,8

0,7

HABERLERİN GENİŞ KAPSAMLI TONLAMASI

Şekil 4.1. Geniş Kapsamlı Tonlamanın Gazetelere Göre Dağılımı

HÜRRİYET SÖZCÜ YENİ ŞAFAK
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Sözcü gazetesindeki 126 haberin 57’si nötr, 34’ü negatif, 35’i ise pozitiftir. 

Sözcü gazetesindeki tonlamaya baktığımızda haberler aktarılırken negatif ve pozitif 

tonlamanın diğer gazetelere nazaran daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca her 

ne kadar pozitif ve negatif tonlama bir birine yakın kullanılsa da negatif tonlamanın 

üç gazete içinde en fazla Sözcü gazetesinde kullanıldığı göze çarpmaktadır. 

 

Yeni Şafak Gazetesi’nde ise, 121 haberin 90’ı pozitif, 31’i nötrdür. Yeni Şafak 

gazetesinin Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan haberlerin hemen hemen üçte ikisi 

pozitif bir tonlamayla aktarılmıştır. Ayrıca gazetenin negatif tonlamayı kullanmaması 

dikkat çekmektedir.  

 

Hipotez 1’de belirttiğim gibi gazetelerin ideolojik mesafesi açısından konuya 

baktığımızda ana akım (main stream) Hürriyet gazetesinde oran 1,03 çıkmıştır. Genel 

tonlama açısından negatife en yakın bir oran olarak gözükse bile bu durum Hürriyet 

gazetesinin negatif ve pozitif tonlamadan kaçınmasından kaynaklanmaktadır. Muhalif 

(opposition) kategoride değerlendirdiğimiz Sözcü gazetesi açısından konuya 

baktığımızda, Sözcü gazetesi en fazla negatif tona haber yapmasına rağmen negatif ve 

pozitif tonlamayı çok fazla kullanmasından dolayı 0,8 bir oran ortaya çıkmıştır. 

Hükümet yanlısı (pro – government) kategori ile değerlendirdiğimiz Yeni Şafak 

gazetesinde ise 0,7’lik bir oran ile hipotezimize en yakın orana ulaşmıştır. 0,7’lik bir 

oran ile pozitife en yakın oranda bulunan Yeni Şafak gazetesinde negatif tonlama ile 

aktarılmış herhangi bir haber bulunmamaktadır. 
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4.2.b. İkinci Aşama: Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Yapılan Tonlama 

İkinci aşamada, Suriyeli sığınmacılara yönelik kullanılan tonlamanın, Suriyeli 

sığınmacıların lehinde veya aleyhinde olması incelenmiştir. İlk aşamayla ikinci aşama 

arasında gazetelerin Suriyeli sığınmacılara yönelik yapmış olduğu haberlerde 

kullanılan ton ile Suriyeli sığınmacılara yönelik kullanılan tonun değerlendirilmesi 

açısından farklılık bulunmaktadır. Kodlama yapılırken Suriyeli sığınmacıların lehinde 

yapılan tonlama için (1), Suriyeli sığınmacıların lehinde olmayan tonlama için (0) 

olarak kod çizelgesine (codebook) kodlanmıştır. Aleyhinde yapılan tonlama içinse kod 

çizelgesinde (codebook) ayrı bir başlık açılarak: Suriyeli sığınmacıların aleyhinde 

yapılan tonlama için (1), Suriyeli sığınmacıların aleyhinde bir tonlama için (0) 

kodlaması yapılmıştır. İkinci aşamayı oluşturan gazetelerin Suriyeli sığınmacılara 

yönelik yapmış olduğu tonlama kod çizelgesinde (codebook) şu şekilde yer 

almaktadır: 

Haberin Suriyeli sığınmacılara yönelik tonu: “Haberdeki tonlama Suriyeli sığınmacıların 

lehinde mi aleyhinde mi? 

Suriyeli sığınmacıların lehindeyse:  

- Kod 1 pozitif ton varsa 

- Kod 0 pozitif ton yoksa 

Suriyeli sığınmacıların aleyhindeyse:  

- Kod 1 negatif ton varsa 

- Kod 0 negatif ton yoksa.” 

 

Örneklem olarak alınan Hürriyet, Sözcü, Yeni Şafak gazetelerinin Suriyeli 

sığınmacılara yönelik tonlaması incelenirken, her bir gazete için ayrı ayrı oluşturulan 

kod çizelgesinde (codebook) yukarıda belirttiğim şekilde değerlendirme yapılmıştır. 

Suriyeli sığınmacılara yönelik tonlamanın gazetelere göre dağılımı ise şu şekildedir: 
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Hürriyet gazetesinde Suriyeli sığınmacıların lehine yapılan tonlamanın değeri 

0,04’tür. Suriyeli sığınmacıların aleyhinde yapılan tonlama ise 0,09’dur. Hürriyet 

gazetesinin haberlerinde çok düşük bir oranda (0,04) Suriyeli sığınmacıları özne haline 

getirerek haber yaptığı görülmektedir. Suriyeli sığınmacıların özne haline getirilerek 

yapılan haberlerde ise onların lehinde haber yaptığı gözlemlenmiştir. 

 

Sözcü gazetesinde Suriyeli sığınmacıların lehinde yapılan tonlamanın değeri 

0,2’dir. Suriyeli sığınmacıların aleyhinde yapılan tonlama ise 0,17’dir. Sözcü 

gazetesinin hemen hemen üç haberinin birinde (0,37) Suriyeli sığınmacılar özne haline 

getirilerek haber yapıldığı görülmektedir. Suriyeli sığınmacıların özne haline 

getirilerek yapılan haberlerde ise lehinde ve aleyhinde yapılan haberlerin birbirine çok 

yakın olduğu gözlemlenmektedir. 

 

HÜRRİYET
SÖZCÜ

YENİ ŞAFAK

0,004 0,2
0,67

0,009 0,17

0,002

Şekil 4.2. Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Yapılan Tonlama

Suriyeli Sığınmacılar Lehinde Yapılan Tonlama Suriyeli Mülteciler Aleyhinde Yapılan Tonlama
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Yeni Şafak gazetesinde Suriyeli sığınmacıların lehinde yapılan tonlamanın değeri 

0,67’dir. Suriyeli sığınmacıların aleyhinde yapılan tonlama ise 0,002’dir. Yeni Şafak 

gazetesinin yapmış olduğu haberlerin üçte ikisinden biraz fazlasında Suriyeli 

sığınmacılar özne haline getirilerek haber yaptığı görülmektedir. Suriyeli 

sığınmacıların özne haline getirilerek yapılan haberlerde ise sığınmacıların lehinde 

haberler yapılmıştır. Yapılan haberlerin üçte ikisinden biraz fazlasında Suriyeli 

sığınmacılar özne haline getirilmiş ve özne haline getirilen haberlerde sığınmacılar 

lehinde haberler yapılmıştır. 

 

Örneklem olarak alınan gazetelerdeki tonlama farkını görebilmek için gazetelerin 

benzer tarihte ve belirli bir konu üzerine yaptıkları haberleri niteliksel olarak 

incelememiz faydalı olacaktır. Bunun için vatandaşlık tartışması örnek verilebilir. 

Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi 2 Temmuz 2016 tarihinde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kilis’te katıldığı bir iftar programında 

yaptığı “Suriye'den gelen kardeşlerime diyorum ki, biz sizi kardeşimiz olarak 

görüyoruz. Ben bu akşam burada kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. 

Kardeşlerimizin içinde inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler 

var, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'mızın attığı adımlar var. Ellerinden geleni 

bakanlığımız oluşturduğu bir ofisle takip etmek suretiyle bu kardeşlerimize 

vatandaşlık imkanını vereceğiz.” konuşmasının ardından medya ve kamuoyunun 

gündemine oturmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması saat 21 civarında 

olduğu için 2 Temmuz 2016 tarihini örneklem olarak belirlememize rağmen konuşma 

saatini dikkate aldığımızda aynı ay için bir sonraki gün olan ayın 8. gününe bakmakta 

fayda vardır. 8 Temmuz 2016 tarihi için örneklem olarak aldığımız gazetelerde 

konuyla ilgili haberler şu şekildedir:  
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8 Temmuz 2016 Hürriyet Gazetesi: “Vatandaşlığa Alınmada Kriterler 

Olacak” 

 

“Suriyelilerin Türk vatandaşlığında alınmasıyla ilgili tartışmalar da sorulan 

Bakan Eroğlu, Türk vatandaşlığına geçişte bazı kriterler olacağını belirtti. 

Suriye'de iyi yetişmiş insanları Avrupa'nın kabul ettiğine değinen Eroğlu, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Onlar incelenecek. Uygun olmayanlar, vatandaş olamayacak. Suriye'de 

yetişmiş çok insan vardı. Benim de orada çok dostlarım, su ve çevre konusunda 

uzman insanlar vardı. Avrupa maalesef bunları hemen kaptı. Avrupalı çok 

uyanık. Hiçbir konuya destek vermiyor ama akademisyen veya uzman insanları 

kabul ediyor.” 9 

 

8 Temmuz 2016 Sözcü Gazetesi: “Bunları mı Türk Vatandaşı Yapacağız?” 

“2 Suriyeli kimyager Hatay’da bomba yaparken öldü. Erdoğan’ın 

‘Vatandaş yapacağız’ dediği üç milyon Suriyeli arasında iti kopuğu, katili, 

yobazı, dinci teröristi ne ararsan var.”10 

 

8 Temmuz 2016 Yeni Şafak Gazetesi: “Cemil İpekçi'den haddini aşan 

'Suriyeli' paylaşımı” 

                                                           
9 http://www.hurriyet.com.tr/eroglu-suriyelilerin-vatandasliga-alinmasinda-kriterler-olacak-37306450 
10 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/bunları-mı-turk-vatandası-mi-yapacagız- 1132440 / 
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“Türk vatandaşlığı verilmesi planlanan Suriyeli sığınmacılarla ilgili 'Anka 

Cemil İpekçi' Twitter hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Modacı Cemil 

İpekçi'ye ait olduğu belirtilen hesaptan atılan twette "Vatanını satıp kaçmış üç 

milyon uyuz” ifadesi kullanıldı. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Suriye vatandaşlarına Türk 

vatandaşlığının verilmesi hakkında ‘bize taze kan diye sokuşturmaya 

çalışanlar var’ diye yazılması da büyük tepkilere yol açtı.”11 

 

Görüldüğü gibi Hürriyet Gazetesi, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi 

tartışmalarına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun vatandaşlık verilirken 

belirli kriterler uygulanacağını belirten nötr bir tonlamayla konuya değinmiştir. Sözcü 

Gazetesi, Suriyeli sığınmacıların Türk vatandaşı yapılacağını belirterek aynı haber 

içinde Suriye uyruklu bomba yapan kimyagerlere ve Suriyeli sığınmacılara yönelik 

ağır ithamlarda bulunacak şekilde negatif bir tonla aktarmıştır. Yeni Şafak Gazetesi 

ise Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz yorumlamada bulunan bir kişi üzerinden 

‘haddini aştığını’ belirterek pozitif bir tonlamada haber yapmıştır. 

 

 

4.2.c. Üçüncü Aşama: Hükümeti Eleştirel Tonlama 

 

Üçüncü aşamada ise gazetelerdeki haberlerin hükümeti eleştirel bir ton kullanıp 

kullanmadığı incelenmiştir. Kodlama yapılırken hükümeti eleştirel bir tonlama 

mevcutsa (1), hükümeti eleştirel bir tonlama mevcut değilse (0) kodlanmıştır. Üçüncü 

                                                           
11 https://www.yenisafak.com/hayat/cemil-ipekciden-haddini-asan-suriyeli-paylasimi-2491218 
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aşamayı oluşturan hükümeti eleştirel tonlama kod çizelgesinde (codebok) şu şekilde 

yer almaktadır: 

Hükümeti Eleştirellik: ”Haberlerde hükümete yönelik bir eleştiri var mı? 

Hükümete yönelik bir eleştirellik yoksa Kod (0) / varsa Kod (1).” 

 

Örneklem olarak alınan Hürriyet, Sözcü, Yeni Şafak gazetelerinin hükümeti 

eleştirel tonlaması incelenirken, her bir gazete için ayrı ayrı oluşturulan kod 

çizelgesinde (codebook) yukarıda belirttiğim şekilde değerlendirme yapılmıştır. 

Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan haberlerdeki hükümeti eleştirel tonlamanın 

gazetelere göre dağılımı ise şu şekildedir: 

 

 

 

Hürriyet gazetesinin Suriyeli sığınmacıları kapsayan haberlerindeki hükümeti 

eleştirel ton kullanma oranı 0,05’tir. Hürriyet gazetesinin haberlerde çok düşük bir 

oranda hükümeti eleştirel tonlamayla haber yaptığı görülmektedir.  

0,02

0,29

0,05

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

YENİ ŞAFAK

SÖZCÜ

HÜRRİYET

Şekil 4.3 Hükümete Yönelik Eleştirel Tonlama

Hükümete Yönelik Eleştirel Tonlama
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Sözcü gazetesinin Suriyeli sığınmacıları kapsayan haberlerindeki hükümeti 

eleştirel ton kullanma oranı 0,29’dur. Sözcü gazetesinin konula ilgili haberlerinin 

hemen hemen üçte biri hükümeti eleştirel tonlamayla yapıldığı görülmektedir.  

 

Yeni Şafak gazetesinin Suriyeli sığınmacıları kapsayan haberlerindeki 

hükümeti eleştirel ton kullanma oranı 0,02’dir. Yeni Şafak gazetesinin haberlerde 

neredeyse yok denebilecek bir oranda hükümeti eleştirel tonlamayla haber yaptığı 

görülmektedir. 

 

Gazetelerdeki hükümeti eleştirel tonlama farkını görebilmek için niteliksel olarak 

gazetelerin haberlerine de değinmemiz gerekmektedir.  Fakat Yeni Şafak ve Hürriyet 

gazetelerindeki hükümete yönelik eleştirel tonlamanın azlığı nedeniyle aynı tarih ve 

aynı konu üzerine hükümeti eleştirel tonlama ile haber bulunmamaktadır. Bu yüzden 

gazetelerin farklı günlerdeki hükümeti eleştirel ton ile yaptıkları haberleri incelememiz 

gerekmektedir. 

 

20 Haziran 2016 Hürriyet Gazetesi: “Suriyelilerin yüzde 10'u kampta, 

90'ı sokakta” 

“Türkiye'de sayıları 3 milyonu geçen Suriyeli mültecilerin sadece yüzde 

10'unun kamplarda kaldığı, diğerlerinin kendi olanakları ile yaşam mücadelesi 

verdiği açıklandı.İnsan Hakları Derneği (İHD) Mülteci Komisyonu'nun 

Avukatı Fatma Kaymaz Son: "Sorun hızla büyümektedir. Toplam mültecilerin 
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ancak yüzde 2- 3’ü gelişmiş ülkeler tarafından mülteci olarak kabul edilmiştir. 

Mülteci sorunu en kısa sürede insan onuru ve insan hakları çerçevesinde 

çözüme kavuşturulmalı, mültecilerin durumu devletlerarası çirkin pazarlıklara 

konu edilmemeli, gerek Türkiye kamuoyu, gerekse dünya kamuoyu bu yönde 

hükümetlere baskı uygulamalıdır."12 

 

8 Temmuz 2016 Sözcü Gazetesi: “Bozdağ’a göre Türkiye huzur 

adasıymış!..” 

 

 

“Son bir yıl içinde yaşanan saldırılarda 298 ailenin yüreği yandı. Bakan 

Bozdağ Irak ve Suriye ile Türkiye'yi kıyasladı, “Huzur adası vasfımızı 

koruyoruz” dedi.” 

“İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran'da düzenlenen canlı bomba 

saldırısında 44 kişi şehit oldu, yüzlerce vatandaş yaralandı. Yine son bir yılda, 

Diyarbakır, Ankara, Bursa, Mardin ve Şanlıurfa'da da canlı bomba ya da 

bombalı araçlarla saldırılar gerçekleşti. Bütün bunlar Türkiye'de olmamış gibi 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, memleketi Yozgat'ta bayramlaşma törenlerine 

katıldı ve şaşırtıcı cümleler kurdu.”13 

 

14 Temmuz 2016 Yeni Şafak Gazetesi: “Suriyeliler iş piyasasına nitelik 

katar” 

                                                           
12 http://www.hurriyet.com.tr/suriyelilerin-yuzde-10u-kampta-90i-sokakta-37298587 
13 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/bozdaga-gore-turkiye-huzur-adasiymis-1305799/ 
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“Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlığına geçirilmesi projesine iş 

dünyasından destek geldi. Nitelikli Suriyelilerin birçok iş kolunda yer 

almasıyla birlikte kalifiye iş gücünün yurt dışına gitmesinin de önüne geçilmiş 

olunacak. Bunun yanı sıra Suriyelilerin özellikle Ortadoğu ticaretinde etkin rol 

oynaması bekleniyor.” 

 

“Bakanlar kurulu kararıyla kalifiye elaman özelliği olan insanlara öncelik 

tanınması önerisinde bulunan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise, “Mesleki ve 

teknik başarısı olan insanların ayıklanıp bunlara özel davranılması gerektiğini 

düşünüyorum. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz almayalım da yurt dışına 

mı gitsin' dediği noktanın bu bilim adamı ve teknik adamlar konusunda 

olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.”14 

 

Gazetelerin hükümeti eleştirel tonlamasına baktığımızda Hürriyet Gazetesi 

Suriyeli sığınmacıların karşılaştığı zorluklar üzerinden hükümeti eleştirel bir 

tonlamada bulunmuştur. Sözcü Gazetesi, Türkiye’de yıl içinde meydana gelen olaylar 

üzerinden bakanın (kabine üyesi) yapmış olduğu açıklama üzerinden eleştiride 

bulunmuştur. Yeni Şafak Gazetesi ise Suriyeli sığınmacıların olumlu katkıda 

bulunabileceği düşünülen konularda hükümetin atması gereken adımlar noktasında 

hükümete yönelik olumlu eleştiride bulunmuştur. Diğer haberlerin hükümeti eleştirel 

tonlamasına baktığımızda Hürriyet’in Suriyeli sığınmacılara yönelik uygulanan 

politikalara yönelik hükümete eleştiri yöneltirken, Sözcü’nün hükümetin eylemleri ve 

                                                           
14 https://www.yenisafak.com/ekonomi/suriyeliler-is-piyasasina-nitelik-katar-2493746 
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açıklamaları üzerinden eleştiri getirdiğini, Yeni Şafak’ın da Suriyeli sığınmacılara 

yönelik olumlu bir şekilde hükümete eleştirel tonlamada bulunduğu görülmektedir. 

 

Örneklem olarak alınan gazetelerdeki haberlerde kullanılan hükümeti eleştirel 

tonlamaya baktığımızda Hürriyet ve Yeni Şafak gazetesinde yalnızca üç haberde 

hükümeti eleştirel tonlama kullanıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla elde ettiğimiz 

veriler karşılaştırmalı tablo ile açıklamak için çok azdır. Bu kapsamda Hürriyet 

gazetesinde hükümeti eleştirel tonlama ile yapılan bir haberde nötr bir tonlama 

kullanılmıştır. Yeni Şafak gazetesinde hükümeti eleştirel tonlama ile aktarılan iki 

haberlerin biri pozitif diğeri ise nötrdür. Sözcü gazetesinde ise toplam 35 haberde 

hükümeti eleştirel bir tonlama bulunmaktadır. 35 haberin %63’ü negatif, %23’ü nötr, 

%14’ü ise pozitif bir tonlama ile aktarılmıştır.   

 

 

4.3.Vakasal (Episodic) ve Konusal (Thematic) Çerçeveleme 

 

Suriyeli sığınmacıların örneklem olarak alınan gazetelerdeki haberlerde “Vakasal 

(Episodic) ve Konusal (Thematic) Çerçeveleme” ile aktarılması metodolojik olarak bu 

başlıkta ele alınmıştır. Kodlama yapılırken kod çizelgesinde (codebook), vakasal 

(episodic) ve konusal (thematic) çerçeveleme için başlık açılmış ve 462 haberin 

tamamı üzerinde inceleme yapılmıştır. Haberlerin tamamı incelenirken haberlerde 

vakasal (episodic) çerçeveleme varsa (1),  vakasal (episodic) çerçeveleme yoksa (0) 

kodlanmıştır. Benzer uygulama konusal (thematic) çerçeveleme içinde yapılmıştır. Bu 

kapsamda “Vakasal (Episodic) ve Konusal (Thematic) Çerçevelemeyi” oluşturan 

kodlama kod çizelgesinde (codebook) şu şekilde yer almaktadır: 



56 
 

 

Vakasal (Episodic) Çerçeveleme: Örneklem olarak alınan gazetelerin haberlerinde belirli 

bir konu veya bir olay üzerinde yüzeysel olarak vakasal (episodic) çerçeveleme mi yapılmış? 

0 = Yoksa 

1 = Varsa 

 

Konusal (Thematic) Çerçeveleme: Örneklem olarak alınan gazetelerin haberlerinde belirli 

bir konu veya bir olay aktarılırken derinlemesine analiz ile konusal (thematic) çerçeveleme 

yapılmış mı? 

0 = Yoksa 

1 = Varsa 

 

 

 

Örneklem olarak alınan Hürriyet, Sözcü, Yeni Şafak gazetelerinin Suriyeli 

sığınmacılara yönelik “Vakasal (Episodic) ve Konusal (Thematic) Çerçeveleme”  ile 

aktardıkları toplam 462 haberin ile kod çizelgesindeki (codebook) sonuçları ise şu 

şekildedir: 

 

 

 

Vakasal (Episodic) 
Çerçeveleme

93,72%

Konusal 
(Thematic) 

Çerçeveleme
6,28%

Şekil 4.4. Vakasal (Episodic) ve Konusal (Thematic) Çerçeveleme

Vakasal (Episodic) Çerçeveleme

Konusal (Thematic) Çerçeveleme
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Çalışmamda incelenen 462 haberin “Vakasal (Episodic) ve Konusal 

(Thematic) Çerçeleme” oranına baktığımızda haberlerin yüzde 6,28’inin konusal 

(thematic), 93,72’sinin ise vakasal (episodic) olarak çerçevelendiğini görmekteyiz.  

 

 

Tablo 4.2. Vakasal (Episodic) ve Konusal (Thematic) Çerçevelemenin Gazetelere Göre Dağılımı 

 

Gazetelere göre vakasal (episodic) ve konusal (thematic)  çerçeveleme 

oranlarının dağılımına baktığımızda: Hürriyet gazetesindeki 215 haberlerin tamamının 

vakasal, Yeni Şafak gazetesinde 121 haberlerin %90’nının vakasal (episodic), 

%10’unun konusal (thematic), Sözcü gazetesinde ise 126 haberin %86,5’inin vakasal 

(episodic), %13,5’nun konusal (thematic)  olarak çerçevelendiği görülmektedir. 

 

 

8% 19%
24%

91%

49%

76%

1%

32%

0

HÜRRİYET SÖZCÜ YENİ ŞAFAK

Şekil 4.5. Vakasal (Episodic) Çerçevelenen Haberlerin 
Tonlaması 

Pozitif Nötr Negatif

Gazete Adı 
Toplam 

Haber Sayısı 

Vakasal (Episodic) 

Çerçeveleme 

Konusal (Thematic) 

Çerçeveleme 

Hürriyet 215 %100 - 

Yeni Şafak 121 %90 %10 

Sözcü 126 %86,5 %13,5 
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Örneklem olarak alınan gazetelerdeki vakasal (episodic) çerçevelenen 

haberlerde kullanılan tonlamaya baktığımızda Hürriyet’teki vakasal (episodic) 

çerçevelenen haberlerin %91’i nötr, %8’i pozitif, %1’i ise negatiftir. Sözcü 

gazetesindeki konuyla ilgili haberlerin %49’u nötr, %19’u pozitif, %32’si ise negatif 

tonlamaya sahiptir. Yeni Şafak gazetesine baktığımızda haberlerin %76’sının nötr, 

%24’ünün pozitif vakasal (episodic) çerçeveleme ile aktarıldığı görülmektedir. Bu 

bağlamda Hürriyet’in nötr bir tonda, Sözcü’nün nötr ve negatif tonda, Yeni Şafak’ın 

ise negatif tonlama hiç bulunmamakla birlikte nötr ve pozitif tonda haberleri vakasal 

(episodic) çerçeveleme ile aktarıldığı görülmektedir. 

 

Konusal (thematic) çerçevelemeyi en fazla yapan Sözcü gazetesinde sığınmacılara 

yönelik uygulanan politikaların yanlışlığı, söz konusu politikaların etkileri ve 

sığınmacıların karşılaştığı zorluklar ele alınırken; Yeni Şafak gazetesinde de 

hükümetin Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi konusunda izlediği politikalar, 

Avrupa’ya başlayan göç dalgası ve sığınmacılara yönelik hükümet tarafından sağlanan 

sağlık politikaları işlenmiştir. 

 

47%

67%

17%

33%
36%

SÖZCÜ YENİ ŞAFAK

Şekil 4.6. Konusal (Thematic) Çerçevelenen Haberlerin  
Tonlaması

Pozitif Nötr Negatif
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 Konusal (thematic) çerçevelenen haberlerin tonlamasına baktığımızda Hürriyet 

gazetesindeki 215 haberin hiçbirinin bu çerçeveleme (framing) yöntemiyle 

çerçevelenmediği dikkat çekmektedir.  Diğer taraftan Sözcü gazetesinde konusal 

(thematic) çerçevelenen haberlerin %47’sinin pozitif, %17’sinin nötr, %36’sının 

negatif tonlamada konusal (thematic) olarak çerçevelendiği görülmektedir. Yeni Şafak 

gazetesinde ise konusal (thematic) çerçevelenen haberlerin %67’sinin pozitif, 

%33’ünün ise nötr tonlama ile konusal (thematic) olarak çerçevelendiği 

görülmektedir. Konusal (episodic) çerçevelemenin en çok yapıldığı Sözcü gazetesinde 

ilgili haberlerin pozitif ve negatif tonlama ile aktarıldığı görülmektedir. Yeni Şafak 

gazetesinde negatif tonlama olmamakla birlikte haberler pozitif ve nötr tonlama ile 

konusal (thematic) olarak çerçevelenmiştir.  

 

Hipotez 2’de ana akım (main stream) Hürriyet gazetesi ve hükümet yanlısı (pro 

– government) Yeni Şafak gazetesinin haberleri vakasal (episodic) çerçeveleme ile 

muhalif (opposition) Sözcü gazetesinin ise konusal (thematic) çerçeveleme ile 

haberleri aktarma eğiliminde olacağı beklenmiştir. Elde ettiğimiz bulgulara 

baktığımızda örneklem olarak alınan gazetelerin büyük bir yoğunlukla haberleri 

vakasal (episodic) çerçeveleme ile aktardığı görülmektedir. Ayrıca ana akım (main 

stream) Hürriyet gazetesinde konusal (thematic) çerçevelemenin hiç bulunmadığı 

gözlemlenmiştir. Haberlerin tonlanması açısından konuya baktığımızda konusal 

(thematic) çerçevelemeyi kullanan Sözcü ve Yeni Şafak gazetelerinde %30’luk bir 

oranda negatif haber bulunmasına rağmen Hipotez 3’de belirttiğim gibi %45’lik bir 

oranın üstünde pozitif tonlama ile aktardığı görülmektedir. Bu noktada gazetelerin 

vakasal (episodic) çerçeveleme ile haber aktarırken nötr tonlamayı kullanması, 
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konusal (thematic) çerçevelemede nötr tonlamanın çok az oranda kullanılması dikkat 

çekmektedir. 

 

 

4.4. Terimsel Çerçeveleme 

 

Suriyeli sığınmacıların örneklem olarak alınan gazetelerdeki sığınmacılara yönelik 

haberlerde gazetelerin kullanmış oldukları farklı terimler, terimsel çerçeveleme ile 

ortaya koyulmak istenmiştir. Kodlama yapılırken kod çizelgesinde (codebook) 

terimsel çerçeveleme için başlık açılmış ve 462 haberin tamamı üzerinde inceleme 

yapılmıştır. Haberlerin tamamı incelenirken haberlerde kullanılması İçişleri 

Bakanlığı’nın Suriyeli sığınmacılara yönelik yapmış olduğu statü çalışması ve literatür 

esas alınarak gazetelerde kullanılması  beklenen terimler yedi alt başlıkla belirlenerek 

kod çizelgesine (codebook) yerleştirilmiştir. Kod çizelgesine (codebook) dahil edilen 

terimler haberlerde varsa (1) ile yoksa (0) ile kodlanmıştır. Birden fazla terim içeren 

haberler içinse her biri için (1) kodlanacak şekilde sonuçlar işlenmiştir. Bu kapsamda 

“Terimsel Çerçevelemeyi” oluşturan kodlama kod çizelgesinde (codebook) şu şekilde 

yer almaktadır: 

 

Terimsel Çerçeveleme: Gazetelerdeki haberlerde kullanılması beklenen yedi baskın terim 

(sığınmacı, mülteci, misafir, kaçak, geçici koruma, göçmen, diğer)  

 

Kod; aşağıda bulunan terimler için yoksa (0) / varsa (1) 

- Sığınmacı (0/1) 

- Mülteci (0/1) 

- Misafir (0/1) 

- Kaçak (0/1) 

- Geçici Koruma (0/1) 

- Göçmen (0/1) 

- Suriyeli (0/1) 

- Diğer (0/1) 
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Örneklem olarak alınan Hürriyet, Sözcü, Yeni Şafak gazetelerinin Suriyeli 

sığınmacılara yönelik  “Terimsel Çerçeveleme”  ile aktardıkları haberler ayrı ayrı 

incelenmiştir. Kod çizelgesindeki (codebook) terimsel çerçevelemeye dair bulgular ise 

şu şekildedir: 

 

 

Tablo 4.3. Hürriyet Gazetesi’nin Terimsel Çerçevelemesi 

 

 

Hürriyet gazetesi Suriyeli sığınmacılar ile ilgili toplam 215 haberin 173’ünde 

“Suriyeli”, 12’sinde “Mülteci”, 9’unda “Sığınmacı”, 5’inde “Göçmen”, 6’sında ise 

“Kaçak” terimlerini kullanmıştır. Toplam 10 haberde ise “Suriyeli Türkmen”, 

“Suriyeli Kürt”, “Suriyeli Çerkes” ve “Kobanili” terimlerini kullanarak etnik aidiyeti 

göz önünde bulundurarak değerlendirme yapılmıştır. 

Hürriyet Gazetesi Toplam Haber Sayısı Yüzde (%) 

Suriyeli 173 %80,5 

Mülteci 12 %5,6 

Sığınmacı 9 %4,2 

Göçmen 5 %2,3 

Geçici Koruma - - 

Kaçak 6 %2,8 

Diğer 10 %4,6 

Sözcü Gazetesi Toplam Haber Sayısı Yüzde (%) 

Suriyeli 42 %33,3 

Mülteci 31 %24,6 

Sığınmacı 26 %20,7 

Göçmen 5 %4 
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Tablo 4.4. Sözcü Gazetesi’nin Terimsel Çerçevelemesi 

 

Sözcü gazetesi Suriyeli sığınmacılar ile ilgili toplam 126 haberin 42’sinde 

“Suriyeli”, 31’inde “Mülteci”, 26’sında “Sığınmacı”, 5’inde “Göçmen”, 11’inde 

“Kaçak”, 2’sinde ise “Geçici Koruma” terimlerini kullanmıştır. Toplam 9 haberde ise 

“Çocuk”, “Kadın”, “Erkek”, “Dilenci”, “Kaçakçı” ve “Yetim” gibi terimler 

kullanmıştır. 

 

 

    Tablo 4.5. Yeni Şafak Gazetesi’nin Terimsel Çerçevelemesi 

 

Yeni Şafak gazetesi Suriyeli sığınmacılar ile ilgili toplam 121 haberin 43’inde 

“Suriyeli”, 28’inde “Mülteci”, 20’sında “Sığınmacı”, 9’unda “Göçmen”, 5’inde 

“Kaçak”, 4’sinde ise “Geçici Koruma” terimlerini kullanmıştır. Toplam 12 haberde 

ise “Kardeş”, “Komşu”, “Muhacir” gibi sosyolojik bağ kurabilecek terimler 

kullanmıştır. 

Geçici Koruma 2 %1,6 

Kaçak 11 %8,7 

Diğer 9 %7,1 

Yeni Şafak Gazetesi Toplam Haber Sayısı Yüzde (%) 

Suriyeli 43 %35,6 

Mülteci 28 %23,1 

Sığınmacı 20 %16,6 

Göçmen 9 %7,4 

Geçici Koruma 5 %4,1 

Kaçak 4 %3,3 

Diğer 12 %9,9 



63 
 

 Hipotez 4’te terimsel çerçeveleme açısından örneklem olarak alınan 

gazetelerde farklılık olacağı beklentisi açıklanmıştır. Öncelikle örneklem olarak alınan 

üç gazetede de Suriyeli sığınmacılara yönelik terimsel olarak bir bütünlük olmadığı ve 

anlam karmaşasına yol açabilecek türden terimsel çerçeveleme yapıldığını belirtmem 

gerekmektedir. Bu durumun dışında ana akım (main stream) Hürriyet gazetesinde 

Hipotez 4’teki beklentinin aksine Arap, Suriyeli Türkmen, Çerkes gibi aidiyeti belirtici 

terimlerin kullanıldığı ve haberlerde ağırlıklı olarak sadece Suriyeli teriminin 

kullanıldığı görülmektedir. Hükümet yanlısı (pro – government) Yeni Şafak 

gazetesinde ise Hipotez 4’teki beklentinin aksine ensar gibi dini yakınlık kurulacak 

terimler çok az kullanılmıştır. “Geçici Koruma” gibi hükümet ajandasına çok yakın 

terimlerin kullanılması bu durumun nedeninin en büyük göstergesidir. Muhalif 

(opposition) Sözcü gazetesinde ise Hipotez 4’teki gibi aidiyet belirten terimler 

kullanılmamış fakat “Kaçak” gibi kullanılmasını beklediğimiz terimsel çerçeveleme 

kullanılmıştır.  

 

Hipotez 5’teki gazetelerin terimsel çerçevelemeyi kullanırken tonlamasına 

ilişkin beklentimizi açıklayabilmek için niteliksel olarak haberleri incelememiz 

gerekmektedir. Bu kapsamda gazetelerin Suriyeli sığınmacıların göç yolculuğu 

üzerine yaptığı haberlerdeki terimsel çerçeveleme farkları şu şekildedir: 

 

 8 Ekim 2016 Hürriyet Gazetesi: “Kaş'ta Suriyeli 27 kaçak yakalandı” 

 

“Antalya'nın Kaş İlçesi açıklarında botla Yunanistan'ın Meis Adası'na 

geçmeye çalışan 12'si çocuk 27 kaçak yakalandı.” 
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“Kaş ile Meis Adası arasında kaçak göçmenler olduğu bilgisini alan 

Sahil Güvenlik TCSG- 33 Bot Komutanlığı, gece karşı bölgeye hareket etti. 

Kaş açıklarında durdurulan botta 12'si çocuk 27 Suriyeli olduğu tespit edildi. 

Sahil Güvenlik Botu'na alınan kaçaklar, Kaş Limanı'na getirildi. Kaçaklardan 

50 yaşındaki Jamilla Mayahi adlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Kaş 

Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadının kalp krizi geçirdiği 

belirtildi.  İstanbul'dan gelen kaçakların, bir organizatörle anlaşıp Meis 

Adası'na geçmeye çalıştığı belirtildi.”15 

 

25 Aralık 2016 Sözcü Gazetesi: “Burdur'da 140 kaçak yakalandı” 

 

 “Burdur’da polisin durdurduğu 2 yolcu otobüsünde 20’si çocuk 140 

Afgan ve Suriyeli kaçak yakalandı.” 

 

“Burdur- Antalya çevreyolunda kendisine adres soran otobüs 

şoföründen şüphelenen vatandaş, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine Ali 

Kemal Erdem Bulvarı'nda önlem alan polis, 2 otobüsü durdurdu. Otobüste 

yapılan aramada 20'si çocuk Afgan ve Suriye uyruklu 140 kaçak yakalandı. 

Kaçakları taşıyan otobüsler polis tarafından Bölge Trafik Müdürlüğü'ne 

götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların işlemlerinin ardından sınır 

dışı edileceği belirtildi.”16 

 

 2 Ekim 2016 Yeni Şafak Gazetesi: “Ege'de 40 sığınmacı yakalandı” 

                                                           
15 http://www.hurriyet.com.tr/kasta-suriyeli-27-kacak-yakalandi-40242977 
16 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/son-dakika-haberi/burdurda-140-kacak-yakalandi-1584690/ 
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“Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı 

yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 40 sığınmacı yakaladı.” 

 

“Çeşme açıklarındaki Ateş Adası mevkisinde bir grup sığınmacının 

lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştığı bilgisini alan Sahil 

Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. 

Düzensiz göçe müdahale ederek, lastik botu durduran ekipler, kadın ve 

çocukların da bulunduğu 40 Suriyeli sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı. 

Çeşme Limanı'nda ilk yardım müdahalesinin ardından su ve yiyecek verilen 

sığınmacıların, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra da İzmir Göç İdaresine 

gönderilecekleri bildirildi.”17 

 

 Suriyeli sığınmacıların 2016 yılının ikinci yarısından sonra özellikle 

Avrupa’ya yönelik göç yolcuğu hakkında gazetelerin yapmış olduğu terimsel 

çerçevelemeye baktığımızda tonlama açısından da aralarındaki farklılığı 

görebilmekteyiz. Hürriyet gazetesinin göç yolculuğunu kaçış olarak tanıladığını ve 

göç yolculuğundaki Suriyeli sığınmacıların ise “kaçak göçmen” olarak terimsel 

çerçeveleme ile aktardığı görülmektedir. Benzer bir durum Sözcü gazetesi içinde 

geçerlidir. Sözcü gazetesi de göç yolculundaki Suriyeli sığınmacıları “kaçak” olarak 

terimsel çerçeveleme ile aktarmıştır. Fakat aralarındaki tonlama açısından fark 

bulunmaktadır. Hürriyet gazetesi Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan sağlık 

kontrolüne değinerek haberi nötrlerken, Sözcü gazetesi Suriyeli sığınmacıların sınır 

dışı edileceğini belirtilerek haberi negatif bir tonlamayla aktarmıştır.  Yeni Şafak 

gazetesi ise göç yolculuğundaki Suriyeli sığınmacıları düzensiz göç olarak tanımlamış 

                                                           
17 https://www.yenisafak.com/gundem/egede-40-siginmaci-yakalandi-2540192 
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dolayısıyla “sığınmacı” olarak terimsel çerçeveleme ile aktarmıştır. Ayrıca Yeni Şafak 

gazetesinde kamu yetkililerinin yapmış olduğu olumlu müdahale habere dahil edilerek 

diğer iki gazetelerinin haberlerine nazaran biraz daha pozitif bir tonlama ile haber 

aktarmıştır. 

 

 

4.5 İnsan Odaklı (Human – Interest) Çerçeveleme 

 

Örneklem olarak alınan üç gazetenin “İnsan Odaklı (Human – Interest) 

Çerçeveleme” kullanılarak, Suriyeli sığınmacıları aktarırken onların bireysel 

durumları, iyi niyet gösterilmesi, mağduriyetleri (karşılaştığı zorluklar) ve özel 

yaşamları üzerinden okuyucuda kaygı veya sevince sebep olacak şekilde 

çerçeveleyerek aktarması incelenmiştir. Kodlama yapılırken kod çizelgesinde 

(codebook) insan odaklı (human – interest) çerçeveleme için dört ayrı başlık açılmış 

ve 462 haberin tamamı üzerinde inceleme yapılmıştır. Haberlerin tamamı incelenirken 

ilk olarak insan odaklı (human – interest) çerçeveleme varsa (1) ile kodlanmıştır. 

Ardından insan odaklı (human – interest) çerçeveleme için belirlenen dört alt başlığa 

göre kodlamaya devam edilmiştir. Haberlerde belirlenen konulara dair çerçeveleme 

içeriyorsa (1), içermiyorsa (0) olarak kodlandırılmıştır. Bu kapsamda “İnsan Odaklı 

(Human – Interest) Çerçevelemeyi” oluşturan kodlama kod çizelgesinde (codebook) 

şu şekilde yer almaktadır: 
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İnsan – Odaklı (Human – Interest) Çerçeveleme: 

 

Aşağıda belirlenen kriterler ölçüsünde İnsan – Odaklı (Human – Interest) Çerveleveleme 

yoksa Kod (0) / varsa Kod (1) 

 

Özel Yaşam (0/1): Suriyeli sığınmacıların özel yaşamı üzerinden İnsan Odaklı (Human – 

Interest) Çerçeveleme yapılmış mı ? 

Mağduriyet (0/1): Suriyeli sığınmacılara yönelik mağduriyet oluşacak bir durum üzerinden 

İnsan Odaklı (Human – Interest) Çerçeveleme yapılmış mı? 

İyi Niyet (0/1): Suriyeli sığınmacılara iyi niyet gösteresi ile İnsan Odaklı (Human – Interest) 

Çerçeveleme yapılmış mı? 

Bireysel Durum (0/1): Suriyeli sığınmacıların bireysel sıkıntıları veya sevinçleri üzerinden 

bir İnsan Odaklı (Human – Interest) Çerçeveleme yapılmış mı? 

 

Örneklem olarak alınan Hürriyet, Sözcü, Yeni Şafak gazetelerinin Suriyeli 

sığınmacılara yönelik “İnsan Odaklı (Human – Interest) Çerçeveleme”  ile aktardıkları 

toplam 462 haberin gazetelere göre belirlenen dört başlığa değerlendirilmesinin kod 

çizelgesindeki (codebook) sonuçları ise şu şekildedir: 
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Not: Şekil 7 kullanılan haber sayılarına göre hazırlanmıştır. Ayrıca insan Odaklı (Human – Interest) 

Çerçeveleme için belirlenen dört alt başlığın kullanılma durumuna baktığımızda bir haberde birden 

fazla alt başlık kullanıldığını görmekteyiz. 

 

 

Örneklem olarak alınan gazetelerde “İnsan Odaklı (Human – Interest) 

Çerçeveleme” belirlenen dört başlık içinde en fazla bireysel durum ile aktarılmıştır. 

Belirlenen dört başlık içerisinde en az Suriyeli sığınmacıların özel yaşamlarından yola 

çıkılarak çerçeveleme yapılmıştır. Gazetelerin özelinde baktığımızda ise Hürriyet ve 

Sözcü gazetesinin insan odaklı (human – interest) çerçeveleme yaparken bireysel 

durumlara başvurduğunu; Yeni Şafak gazetesinin ise Suriyeli sığınmacıların 

mağduriyetlerini ön planda tutarak insan odaklı (human – interest) çerçeveleme yaptığı 

görülmektedir. 
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İnsan odaklı (human – interest) çerçevelemenin gazetelere göre dağılımına 

baktığımızda en düşük kullanım oranının Hürriyet’te olduğunu görmekteyiz. Hürriyet 

gazetesi toplam 215 haberin sadece 24’ünde insan odaklı (human – interest) 

çerçeveleme görülmektedir. Dört alt başlıkta incelediğimizde insan odaklı (human – 

interest) çerçeveleme için en çok bireysel durumlar alt başlığında, en az özel yaşam ve 

iyi niyet alt başlığı ile çerçeveleme yapıldığı tespit edilmiştir. Mağduriyet üzerine 

yapılan insan odaklı (human – interest) çerçevelemelerde Suriyeli sığınmacıların göç 

yolculuğunda karşılaştığı mağduriyetler, ekonomik zorlukları ve sağlık açısından 

gerekli tedavilere ulaşamamaları üzerinden çerçeveleme yapılmıştır. Ayrıca 

çerçeveleme yapılan 24 haberin 24’ü de pozitif tonlamayla aktarılmış, negatif ve nötr 

tonlamanın hiç yapılmamış olması dikkat çekmektedir. 
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 Sözcü gazetesindeki haberlerin %38’i insan odaklı (human – interest) 

çerçeveleme ile yapılmıştır. İnsan odaklı (human – interest) çerçeveleme için 

belirlenen dört alt başlığın gazetenin bu konuda yapmış olduğu çerçevelemeye göre 

dağılımı şu şekildedir: %45 bireysel durum, %16 özel yaşam, %10 mağduriyet, %15 

iyi niyet. İnsan odaklı (human – interest) çerçevelemenin en çok bireysel durumda, en 

az ise mağduriyet üzerinden yapılması dikkat çekmektedir. Elde edilen buğulara 

baktığımızda Suriyeli sığınmacıların mağduriyetleri ağırlıklı olarak nötr bir 

tonlamayla yapılmıştır. Bireysel durum ve iyi niyet alt başlıklarında pozitif bir ton 

uygulandığı görülmektedir. Son olarak gazetenin insan odaklı (human – interest) 

çerçeveleme yaparken diğer iki gazeteden farklı bir biçimde özel yaşam, mağduriyet, 

bireysel durum alt başlıklarında negatif tonlamayı kullanmamış olması dikkat 

çekmektedir. Ayrıca insan odaklı (human – interet) çerçeveleme ile yapılan haberler 

içinde dikkat çekici bir diğer husus; mağduriyet üzerinden çerçeveleme yapılırken 

gazetenin Suriyeli sığınmacılara yönelik pozitif tonlamayı çok düşük oranda 

kullanmasıdır. 
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 Yeni Şafak gazetesindeki haberlerin %81’i insan odaklı (human – interest) 

çerçeveleme ile yapılmıştır. İnsan odaklı (human – interest) çerçeveleme için 

belirlenen dört alt başlığın gazetenin bu konuda yapmış olduğu çerçevelemeye göre 

dağılımı şu şekildedir: %34 mağduriyet, %25 iyi niyet, %25 bireysel durum, %16 özel 

yaşam. Konu hakkında en fazla çerçevelemenin mağduriyet üzerinden yapıldığı ve 

haberler için kullanılan tonlamanın büyük bir ölçüde pozitif olması ilgi çekmektedir. 

Bulgulardan varılan bir diğer sonuç ise Suriyeli sığınmacıların özel yaşamlarına dair 

çerçevelemenin diğer dört alt başlığa göre en az olmasıdır. Suriyeli sığınmacıların 

mağduriyetlerine değinilirken onların Türkiye’deki yaşam şekilleri üzerinde aynı 

oranda durulmamıştır. Son olarak gazetenin insan odaklı (human – interest) 

çerçeveleme yaparken negatif tonlamayı hiç kullanmamış olması ayrıca dikkat 

çekmektedir.  
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 Hipotez 6’te hükümet yanlısı (pro – government), ana akım (main stream) 

gazetelerde Suriyeli sığınmacılar “İnsan Odaklı (Human – Interest) Çerçeveleme” ile 

haberler çerçevelenirken ağırlıklı olarak nötr veya pozitif tona sahip olması; muhalif 

(opposition) gazetelerde ise Suriyeli sığınmacıların neden olduğu sorunlar yerli halk 

üzerinden insan – odaklı (human – interest) çerçeveleme ile negatif bir tonla aktarması 

beklenmiştir.  Bu kapsamda hipotezime yakın bir şekilde ana akım (main stream) 

Hürriyet gazetesi insan odaklı (human – interest) çerçeveleme ile aktardığı bütün 

haberlerde pozitif tonlama ile, hükümet yanlısı (pro – government) Yeni Şafak gazetesi 

hiç negatif tonlama kullanmadan pozitif ve nötr tonlama ile haberleri aktarmıştır. 

Muhalif (opposition) Sözcü gazetesi ise ağırlıklı olarak negatif tonlamayı kullanmıştır. 

Bu sayede her üç tonlama ile okuyucu kitlesine yönelik duygusal bakış açısı göz 

önünde bulundurulacak şekilde insan odaklı (human – interest) çerçeveleme 

kullanılmıştır. 

 

4.6. Analiz 

Bu bölümde kodlanan gazetelerin genişletilmiş analizlerine değinilecektir. 

Örneklem olarak gazeteler içerisinde Suriyeli sığınmacılar ile ilgili en fazla haber 

“Hürriyet” gazetesinde olduğu görülmüştür. Hürriyet gazetesi toplam 215 haberle 

konuyla ilgili yapılan haberlerin örneklem olarak alınan gazetelerdeki haber sayısına 

dağılımında %46,5’ini oluşturmuştur. İkinci sırada ise toplam 126 haber ile “Sözcü” 

gazetesi bulunmaktadır. Sözcü gazetesinin konuyla ilgili yapmış olduğu haberler 

toplam haber sayısının %27,3’üne denk gelmektedir. Örneklem olarak alınan 

gazetelerde ikinci sıraya yakın olmakla beraber en az haber “Yeni Şafak” 
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gazetesindedir. Yeni Şafak gazetesindeki Suriyeli sığınmacılara ilgili 121 haber 

toplam haber sayısının %26,2’sini oluşturmaktadır. 

 

Gazete Adı Toplam Haber Sayısı Yüzde 

Hürriyet 215 %46,5 

Sözcü 126 %27,3 

Yeni Şafak 121 %26,2 

 

Tablo 4.6. Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Yapılan Haberlerin Gazetelere Göre Yüzdelik Dağılımı 

 

 Hürriyet gazetesindeki haber sayısının diğer iki gazetedeki haber sayısının 

hemen hemen toplamına yakın olmasının nedeni “Doğan Haber Ajansı” ile aynı yayın 

kuruluşu bünyesinde olmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu haber ajansı ile aynı 

çatı altında yayın yapmasından dolayı Hürriyet gazetesinde yerel haberleri sıklıkla 

görmekteyiz. Hatta toplam 215 haberin yarıya oldukça yakın bir kısmı Suriyeli 

sığınmacılarla ilgili yapılan yerel haberleri kapsamaktadır. Doğan Haber Ajansı’nın 

haberlerini çok az sayıda olmakla birlikte Sözcü gazetesinde de görmemiz 

mümkündür. İki gazetede haber yapılan toplam 7 haber Doğan Haber Ajansı referans 

verilerek aynı şekilde yayınlanmıştır. Dolayısıyla nicel olarak haber sayısının çokluğu 

gazetelerin konuya olan ilgisini tam olarak yansıtmamaktadır. Bu kapsamda 

gazetelerin Suriyeli sığınmacılara yönelik eğilimlerinin bir birine yakındır diyebiliriz.  

 

 Gazetelerin haber sayılarının niteliksel dağılımına baktığımızda farklılık 

görmekteyiz. Hürriyet gazetesinde yukarıdaki analizimde bahsettiğim gibi (yerel 
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haberlerin verilmesi) haberler sayılarının aylık dağılımında belirgin bir fark 

olmamasına rağmen örneklem olarak alınan diğer iki gazetede ciddi farklılık 

görülmektedir. Yeni Şafak gazetesinde 2016 yılının ilk dört ayında toplam 61 haber 

bulunmaktadır. Bu rakam gazetenin toplam haber sayısının yarısını oluşturmaktadır. 

2016 yılının ilk dört ayında gazete tarafından yapılan haberlere baktığımızda Suriyeli 

sığınmacılara yönelik yapılan yardımlar, eğitim ve sağlık konularında haberlerin 

olduğunu görmekteyiz. Ayrıca vatandaşlık tartışmalarının gündeme geldiği 2016 

Temmuz ayında gazetede toplam 10 haber bulunmaktadır. Fakat diğer aylara 

baktığımızda gazetedeki Suriyeli sığınmacılara yönelik toplam haber sayısı tek 

hanelerdedir. 

 

 Benzer durum Sözcü gazetesi içinde geçerlidir. Sözcü gazetesinde 2016 yılının 

son üç ayında toplam 66 haber olduğu görülmektedir. Yılın ilk altı ayında ise Suriyeli 

sığınmacılara yönelik yapılan aylık toplam haber sayısı tek hanelerdedir. 2016 yılının 

son altı ayında yapılan haberlere baktığımızda Suriyeli sığınmacıların suç eğilimi, 

vermiş olduğu zararlar üzerine çokça haber yapıldığı görülmektedir. Bu durumda bize 

Murat Erdoğan, Yudum Kavukçuer, Tuğçe Çetinkaya’nın “Türkiye’de Yaşanan 

Suriyeli Mültecilere Yönelik Medya Algısı” çalışmasında belirtildiği üzere gazetelerin 

Suriyeli sığınmacılara yönelik ilgisinin aslında az olduğu vatandaşlık gibi önemli 

konularda haber sayılarının arttığını göstermektedir (Erdoğan, Kavukçuer ve 

Çetinkaya 2017, 17). 

  

 Gazetelerdeki tonlamaya baktığımızda Hipotez 1’de belirttiğim gibi 

gazetelerin ideolojik mesafeleriyle (pro – government / hükümet yanlısı, main stream 
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/ ana akım, muhalif / opposition) Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptıkları haberler 

arasında ton açısından çok güçlü bir bağ bulunmamaktadır. Örneğin, örneklem olarak 

alınan üç gazetenin de Suriyeli sığınmacılara yönelik genel tonlaması nötr ile pozitif 

aralığında olup kod çizelgesindeki (codebook) genel tonlama kısmının değeri negatif 

olan (2) ve rakamsal olarak ona yakın bir değerde çıkmamıştır.18 Üç gazetenin de 

pozitif tonlamayla yaptıkları haber sayısı büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Tonlama 

açısından farklılık çerçeveleme (framing) aşamasında ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, 

gazetelerin vakasal (episodic) - konusal (thematic) ve insan odaklı (human interest) 

çerçeveleme kullanarak aktardıkları haberlerde tonlama açısından farklılık 

bulunmaktadır. Söz konusu duruma bu bölümün devamında detaylı olarak 

değinilecektir. 

 

Vakasal (episodic) ve konusal (thematic) çerçevelemeye baktığımızda 

gazetelerin büyük bir ölçüde vakasal (episodic) çerçeveleme ile haberler aktardığı 

görülmektedir. Söz konusu çerçeveleme (framing) verilerinin rakamsal değeri 

şöyledir: %93,72 vakasal (episodic) çerçeveleme, %6,28 konusal (thematic) 

çerçeveleme. 

 

 Hipotez 2’de değindiğim gibi örneklem olarak üç gazetenin de habere yönelik 

sorunla karşılaşıldığında kamu görevlilerine hesap verilebilirliğin az olması ve 

sorumluluğu hafifletmesi nedeniyle vakasal (episodic) çerçeveleme ile haberleri 

aktardığı görülmüştür. Hürriyet gazetesindeki haberlerin tümünün, Sözcü 

                                                           
18 Gazetelerin Genel Tonlama Değerleri: 

Hürriyet: 1,07 

Sözcü: 0,8 

Yeni Şafak: 0,7 
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gazetesindeki haberlerin %86,5’unun, Yeni Şafak gazetesindeki haberlerin %90’ının 

vakasal (episodic) çerçeveleme ile aktarılması bu durumun en güzel göstergesidir. 

Vakasal (episodic) çerçeveleme esnasında kullanılan tonlamaya baktığımızda Hürriyet 

gazetesinin %8 pozitif, %91 nötr, %1 negatif; Sözcü gazetesinin %19 pozitif, %49 

nötr, %32 negatif; Yeni Şafak gazetesinin %24 pozitif, %76 nötr tonlama ile haberleri 

vakasal (episodic) çerçeveleme ile haberleri aktardığı görülmektedir. Görüldüğü üzere 

örneklem olarak alınan üç gazetenin de vakasal (episodic) çerçeveleme yaparken 

kullandıkları tonlama ağırlıklı olarak nötrdür. Hürriyet gazetesinde tonlamanın %9’luk 

bir oranda kullanıldığı, Sözcü gazetesinin diğer iki gazeteden farklı olarak %32’lik bir 

oranda negatif tonlama kullandığı, Yeni Şafak gazetesinin ise negatif tonlamayı hiç 

kullanılmadığı elde ettiğimiz bulguların sonuçları arasındadır.  

 

 Konusal (thematic) çerçeveleme oranlarına baktığımızda 462 haberin sadece 

%6,28 olduğu görülmektedir. Hürriyet gazetesi konusal (thematic) çerçevelemeyi hiç 

kullanmazken, Sözcü gazetesinde %13,5’luk, Yeni Şafak gazetesinde %10’luk bir 

oranda konusal (thematic) çerçeveleme kullanılmıştır. Hipotez 3 kapsamında konusal 

(thematic) çerçeveleme ile değerlendirmede bulunduğumuzda Sözcü gazetesinin %47 

pozitif, %17 negatif, %36 negatif; Yeni Şafak gazetesinin %67 pozitif, %33 nötr olarak 

tonlama yaptığının farkına varılmıştır. Gerek konusal (episodic) çerçevelemenin çok 

az bir oranda kullanılmasına baktığımızda gerekse tonlama oranlarına baktığımızda 

Suriyeli sığınmacılar ile alakalı yapılan haberlerin analiz haber niteliğini taşımadığı 

durum aktaran bir öteye geçemediği görülmektedir. Benzer bir durum hükümeti 

eleştirel tonlamada da görülmektedir. Gazetelerin haberlerine baktığımızda hükümeti 

eleştirel tonlama kullanımının çok kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebi 

ise gazetelerin vakasal (episodic) çerçeveleme ile haberleri aktarmasıdır. 
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 Terimsel çerçevelemeye baktığımızda 462 haberin 258’inde sadece “Suriyeli” 

terimi kullanılmıştır. Toplam haber sayısının yarısından biraz fazlasında “Suriyeli” 

kullanarak anlam karmaşasının ya da Suriyeli sığınmacılara yönelik terimsel 

tanımlama açısından gazetelerde bir bütünlük bulunmamaktadır. Benzer durum 

devletin verdiği statü içinde geçerlidir. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Geçici 

Koruma Yönetmeliği” çerçevesinde Suriyeli sığınmacılara geçici koruma statüsü 

verilmesine rağmen (“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 2013) yalnızca 7 

haberde bu statü üzerinden haber aktarılmıştır. Bu kapsamda kod çizelgemdeki 

(codebook) diğer kategorisini de hesaba kattığımda terimsel çerçeveleme açısından 

örneklem olarak alınan üç gazetenin konunun öneminden azade olarak sadece konuyu 

aktarmış olmak adına haber yaptığı sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla Hipotez 4 ve 

Hipotez 5’teki beklentim ile doğrudan bir korelasyon sağlanamamaktadır.  

 

İnsan odaklı (human – interest) çerçevelemeye baktığımızda toplam 462 haberi 

170’ide kullanıldığı görülmektedir. Hürriyet gazetesinde 24, Sözcü gazetesinde 48, 

Yeni Şafak gazetesinde ise 81 haberde insan odaklı (human – interest) çerçeveleme 

yapılmıştır. Hipotez 6’te örneklem olarak alınan üç gazetenin insan odaklı (human – 

interst) çerçeveleme yaparken ağırlıklı olarak pozitif tonlama ile haberleri aktaracağını 

belirtmiştim. Bu kapsamda Hürriyet gazetesindeki 48 haberin sadece pozitif bir 

tonlamayla, Sözcü gazetesindeki 48 haberin büyük bir çoğunluğunun nötr tonlama ile, 

Yeni Şafak gazetesindeki 81 haberin ağırlıklı olarak pozitif tonlamayla insan odaklı 

(human – interest) çerçeveleme kullanarak aktarıldığı görülmektedir. Ayrıca 

gazetelerin insan odaklı (human – interest) çerçeveleme kullanırken Hürriyet 
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gazetesinin konuya duygusal bir bakış açısı katmak yerine konunun öznesinin göç ve 

insan olmasından dolayı kullandığı, Sözcü gazetesinin belirlenen dört alt başlıkta en 

çok Suriyeli sığınmacıların özel yaşamları üzerinden aktarımda bulunduğu ve 

mağduriyeti kullanırken negatif tonlamaya başvurduğu, Yeni Şafak gazetesinin dört 

alt başlık içerisinde en çok mağduriyeti kullandığı görülmektedir.  

 

 
H 

Ana Akım 
(Hürriyet) 

Hükümet 
Yanlısı 

(YeniŞafak) 

Muhalif 
(Sözcü) 

 
S 

Ana Akım 
(Hürriyet) 

Hükümet  
Yanlısı 

(YeniŞafak) 

Muhalif 
(Sözcü) 

1 Pozitif/Nötr Pozitif/Nötr Negatif/Nötr 1 Nötr/Poz. Pozitif Pozitif 

2 Vakasal 
(Episodic) 

Vakasal 
(Episodic) 

Konusal 
(Thematic) 

2 Vakasal 
(Episodic) 

Vakasal 
(Episodic) 

Vakasal 
(Episodic) 

3   Pozitif 3   Pozitif 

4 Misafir 
Ensar 
Geçici 

Koruma 
Sığınmacı 
Mülteci 

Misafir 
Ensar 
Geçici 

Koruma 
Sığınmacı 
Mülteci 

Kaçak 
Arap 

Suriyeli Kürt 
Suriyeli 

Türkmen 

4 Suriyeli 
Mülteci 

Sığınmacı 
Kaçak 

Göçmen 

Suriyeli 
Mülteci 

Sığınmacı 
Göçmen 

Geçici 
Koruma 

Suriyeli 
Mülteci 

Sığınmacı 
Kaçak 

Göçmen 

5 Pozitif/Nötr Pozitif/Nötr Negatif/Nötr 5 Nötr Pozitif Negatif 

6 Pozitif/Nötr Pozitif/Nötr Negatif/Nötr 6 Pozitif Pozitif/Nötr Negatif 
 

Tablo 4.7. H: Hipotez ve S: Sonuçlar Tablosu 
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BÖLÜM V 

SONUÇ 

Bu çalışmada, gazetelerin ideolojik mesafeleri (Yanatma 2016, 22-23-33-34-

38; Özpek ve Yavçan 2015,  32;  Krishna-Hensel 2017) ve tiraj verileri (Tablo 4.1.1) 

esas alınarak öne çıkarma (priming) ve çerçeveleme (framing) yaklaşımları 

kapsamında gazetelerin internet siteleri üzerinden Suriyeli sığınmacıları konu alan 

haberleri üzerine içerik analizi yapıldı. Ana akım (main stream) - Hürriyet, hükümete 

yakın - (pro – government) Yeni Şafak vemuhalif (opposition) - Sözcü gazetelerinin 

örneklem olarak belirlendiği çalışmada; gazetelerdeki öne çıkarma (priming) 

yaklaşımı kapsamında kullanılan tonlama, vakasal (episodic) ve konusal (thematic) 

çerçeveleme, Suriyeli sığınmacılar için kullanılan terimsel çerçeveleme ve insan 

odaklı (human – interest) çerçeveleme olmak üzere dört başlık altında değerlendirme 

yapılarak incelemede bulunulmuştur.  

 

 Çalışma sırasında elde edilen bulguları dört başlıkta belirlenen hipotezlerle 

birlikte değerlendirdiğimizde, Hipotez 1’de haberlerin genel tonlaması açısından ana 

akım (main stream) ve hükümet yanlısı (pro-government) gazetelerin pozitif ve nötr 

tonlamada haber yapması beklenirken; muhalif (opposition) gazetenin negatif veya 

nötr aralıkta haber yapması beklenmiştir. Fakat içerik analizi metoduyla ulaşılan 

sonuca göre üç gazetenin de pozitif tonlamaya çok yakın oranlarda haber yaptıkları 

görülmektedir (Şekil 4.2.1.1). Hipotez 2’de hükümet yanlısı (pro – government) ve 

ana akım gazetelerdeki gazetecilerin haberleri derinlemesine analizlerde bulunmadan 

vakasal (episodic) çerçeveleme ile aktarması ve bu sayede okuyucuların görüşlerini 

kısıtlı tutarak haberlerden dolayı kamuoyunda herhangi bir tartışmanın oluşmasından 
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uzak durmayı hedefleyecekleri; muhalif (opposition) gazetede ise haberlerin derin 

analizler sayesinde kapsamları genişletilerek konusal (thematic) çerçeveleme ile 

kamuoyunun konuya eleştirel olarak yaklaşmasını sağlamayacakları beklenmiştir. 

Fakat gazetelerin bu konudaki çerçevelemesine baktığımızda üç gazetenin de haberleri 

çok büyük oranda vakasal (Episodic) çerçeveleme ile aktardığı ve nötr tonlamanın 

kullanım oranlarının yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 4.3.1, Şekil 4.3.2 ve Tablo 

4.3.1). Hatta ana akım (main stream) Hürriyet gazetesi konusal (thematic) 

çerçevelemeyi hiç kullanmamıştır. Hipotez 4’te hükümet yanlısı (pro – government) 

ve/veya ana akım (main stream) gazetelerin Suriyeli sığınmacıları tanımlarken misafir, 

ensar, göçmen, geçici koruma, sığınmacı ve mülteci; muhalif (opposition) yaklaşan 

gazetenin ise kaçak, Arap, Suriyeli Kürt, Suriyeli Türkmen ve mülteci gibi terimlerin 

kullanması beklenmiştir. Hipotez 3’te konusal (thematic) çerçeveleme kullanırken 

gazetelerin pozitif tonlama ile haberleri aktarması beklenmiştir. Elde edilen bulgulara 

baktığımızda Hipotez 3’teki beklenti ile sonuçlar örtüşmektedir. Ana akım (main 

stream) Hürriyet gazetesinde Hipotez 4’teki beklentinin aksine Arap, Suriyeli 

Türkmen, Çerkes gibi aidiyeti belirtici terimlerin kullanıldığı, hükümet yanlısı (pro – 

government) Yeni Şafak gazetesinde ise Hipotez 4’teki beklentinin aksine ensar gibi 

dini yakınlık kurulucak terimlerden ziyade “Geçici Koruma” gibi hükümet ajandasına 

çok yakın terimlerin kullandığı, muhalif (opposition) Sözcü gazetesinde ise Hipotez 

4’teki beklentiye ek olarak “Kaçak” gibi terimleri kullandığı görülmektedir (Tablo 

4.4.1, Tablo 4.4.2 ve Tablo 4.4.3). Ayrıca üç gazetenin de Suriyeli sığınmacılar ile 

ilgili yapmış oldukları haberlerin yarısından fazlasında sadece Suriyeli terimini 

kullandığı tespit edilmiştir. Hipotez 5’teki terimsel çerçeveleme kullanırken tonlama 

beklentisi yine sonuçlarla örtüşmektedir. Son olarak, Hipotez 6’te hükümet yanlısı 

(pro – government) ve ana akım (main stream) gazetelerde Suriyeli sığınmacılar insan 
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odaklı (human – interest) çerçeveleme ile haberler çerçevelenirken ağırlıklı olarak nötr 

veya pozitif tona sahip olması, muhalif (opposition) gazetelerde ise Suriyeli 

sığınmacıların neden olduğu sorunlar yerli halk üzerinden insan – odaklı (human – 

interest) çerçeveleme ile negatif bir tonla aktarılacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda, 

ana akım (main stream) Hürriyet gazetesi pozitif tonlama ile; hükümet yanlısı (pro – 

government) Yeni Şafak gazetesi nötr tonlama ile; muhalif (opposition) Sözcü gazetesi 

ise nötr ve negatif tonlama ile duygusal bakış açısı göz önünde bulundurularak kitlede 

güçlü bir etki bırakıp bırakabilmek için insan odaklı (human – interest) çerçevelemeye 

başvurduğu gözlemlenmiştir.  

 

 Elde edilen bulgular incelendiğinde zaman zaman hipotezlerde beklenilen 

sonuçlarla karşılaşılsa bile üç gazetenin de haberleri yaparken hükümet gündemini 

(agenda) takip ettiği görülmüştür (Yavcan ve Ongur 2018). Bu durum, vakasal 

(episodic) çerçeveleme ile haber yapılması ve 2016 yılı içerisinde sadece “AB 

Müzakere Süreci” ve “Vatandaşlık Tartışmaları” konularında Suriyeli sığınmacıların 

gündem olabilmesinden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla literatürde tespit edildiği gibi 

medyanın yaşanan bir olayı haberleştirme üzerine refleks gösterdiği ve yorum değil 

haber yaptığı görülmüştür (Erdoğan, Kavukçuer ve Çetinkaya 2017, 17). 

 

 Suriyeli sığınmacılarla ilgili haberleri teorik bir planda içerik analiziyle 

incelediğimizde medyanın konuya dair çok sığ bir yaklaşımı olduğu görülmüştür. 

Oysaki medyanın öne çıkarma (priming) ve çerçeveleme (framing) yaklaşımlarındaki 

işlevleri bir yana, sorumluluk alabilen ve konuyla ilgili haberleri en iyi şekilde haberi 

aktarması gerekmektedir. Bu sayede, hem hükümet için farkına varılmamış bir 
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durumun tespit edilip, çözüm üretilmesine sebep olabilir hem de okuyucu kitlesinin 

haberlerden oluşabilecek ön yargılarını minimize edebilecektir.  Bu kapsamda, iyi 

niyetli bir çözüm önerisi olarak gazetelerin ideolojik mesafesini ikinci planda tutarak 

hükümetin gündeminden uzaklaşması öneri ve eleştirilerini konusal (thematic) bir 

şekilde Suriyeli sığınmacıların gündemine yaklaşarak haber yapması gerekir. 

Böylelikle gerçekler ile oluşan ve gücünü gerçeklerden alan kamuoyu algısı konuyla 

ilgili farkındalığı arttıracaktır. 

 

 Teorik açıdan hükümet yanlısı (pro – government) gazetelerin vakasal 

(episodic) çerçeveleme ile haberleri aktarması literatür ile uyumludur. Türkiye 

özelinde incelediğim vakada bunu göstermektedir. Ayrıca yapılan bu çalışma sadece 

haberlerdeki temsilin değil, kullanılan çerçevelemelerinde büyük önem taşıdığını 

göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye’de yapılan çalışmaların uluslararası literatürle 

daha fazla diyalog halinde olması gerektiğini göstermektedir.  

 

 Çalışmanın kısıtlarına baktığımızda ise ilk olarak zaman kısıtından dolayı belli 

sayıda gazete seçilmek durumunda kalınmıştır.  Çalışma sırasında ideolojinin tek 

başına tonlama ve çerçevelemenin belirleyicisi olmadığını ve gazetelerin hak temelli, 

pozitif olarak haberleri aktardığını göz önünde bulundurduğumuzda özellikle hükümet 

yanlısı (pro – governmet) ve muhalif (opposition) gazetelerde daha büyük çeşitlilik ile 

araştırma yapılmalıdır. Bu kapsamda daha düşük tiraj verilerine sahip olsa da hükümet 

yanlısı (pro – governmet) Yeni Şafak gazetesine ilave olarak Sabah ve Türkiye 

gazeteleri; eleştirel (critical) Sözcü gazetesine ek olarak Birgün ve Cumhuriyet 

gazeteleri ve görece daha konusal (themeatic) çerçeveleme ile yayın yapan alternatif 
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medya siteleri olan Diken ve T24 gibi haber siteleri çalışmayı zenginleştirmek için 

kullanılmalıdır. İkinci olarak yapılan incelemede gazetelerin haberlerinde kaynak 

kullanımının son derece kısıtlı olduğu; gazetelerin belirmiş olduğu kaynakların büyük 

bir çoğunluğunun kamu kurum ve kuruluşlarının açıklamaları olmakla birlikte iki 

kaynaktan öteye geçmedikleri görülmüştür. Bu durum ise haberlerdeki ağırlığın 

vakasal (episodic) çerçeveleme ile aktarılmasına; konusal (thematic) çerçeveleme ile 

haber yapılmamasına sebep olmaktadır. Diğer bir çalışmamda gördüğüm üzere kaynak 

sayısı arttıkça gazetelerin kullandığı tonunda pozitife dönüştüğü görülmektedir. 

Üçüncü olarak gazetelerin tabloid mi yoksa entelektüel bir gazete mi olduğu 

incelenmelidir. Entelektüel gazetelerin olayları daha etraflıca ve daha dengeli 

vermeleri beklenmektedir. Dolayısıyla ilerleyen çalışmalarda araştırmaların kısıtlarını 

ortadan kaldırmak adına gazete sayısı arttırılarak kaynak çeşitliliği ve tabloid – 

entelektüel gazete ayrımı göz önünde bulundurmak suretiyle bir çalışma yapılabileceği 

kanaatindeyim. 
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EKLER 

Ek 1. Hürriyet Gazetesi Haber Başlıkları 

No Gazete Adı Tarih Haber Başlığı 

1 Hürriyet 2.01.2016 Didim’de Sahil Güvenlik Ve Emniyetten Ortak Çalışma 

2 Hürriyet 2.01.2016 

Kızılay’dan “Görmezden Gelmeyin” Kampanyasına 

Destek Çağrısı 

3 Hürriyet 2.01.2016 Suriyeli'den 15 bin dolara Photoshop'la sahte pasaport 

4 Hürriyet 2.01.2016 Sakarya’dan Suriye’ye 96. Tır Yola Çıktı 

5 Hürriyet 2.01.2016 

Kahta İkbal Kültür Ve Yardım Derneği Başkanı 

Ebubekir Akbaş 

6 Hürriyet 2.01.2016 Suriyeli çocukların yüzünü güldürdüler 

7 Hürriyet 2.01.2016 Yapanlara hızlı vatandaşlık 

8 Hürriyet 8.01.2016 Suriyeli Yetimlere Adana Kebabı 

9 Hürriyet 8.01.2016 

Ağrı'da babasının dilendirip işkence yaptığı Suriyeli 

çocuğa devlet sahip çıktı 

10 Hürriyet 8.01.2016 Suriyeli Türkmenlere Yardım Tır’ı 

11 Hürriyet 8.01.2016 

Eskişehir Lider İş Adamlar Derneği’nden Suriyeli 

Aileye Yardım 

12 Hürriyet 8.01.2016 Öğrencilerinden Suriyelilere Yardım 

13 Hürriyet 8.01.2016 Kuşadası’nda 15 Suriyeli Göçmen Yakalandı 

14 Hürriyet 8.01.2016 Rusya'dan Türkiye'ye göçmen suçlaması 

15 Hürriyet 14.01.2016 Suriyeliler asgari ücretin altında çalışmayacak 

16 Hürriyet 14.01.2016 Bayır Bucak İçin Öğrencilerden 1 Kamyon Yardım 

17 Hürriyet 14.01.2016 

Vali Demirtaş’tan ‘Görmezden Gelmeyin’e Destek 

Çağrısı 

18 Hürriyet 14.01.2016 

Adıyamanlılar Vakfı, Adıyaman’da Ki Suriyelilere 2 

Tır Dolusu Yardım Gönderdi 

19 Hürriyet 14.01.2016 SYDV’den İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı 

20 Hürriyet 14.01.2016 Çanakkale’de 246 sığınmacı yakalandı 

21 Hürriyet 14.01.2016 

Suriyeli Kadınlar Başkan Doğan’a Teşekkür 

Ziyaretinde Bulundu 

22 Hürriyet 14.01.2016 Umuda açıldılar 

23 Hürriyet 14.01.2016 Suriyeli Çerkeslere Soydaşlarından Destek 

24 Hürriyet 14.01.2016 Suriyeli sığınmacıya büyük ikramiye 

25 Hürriyet 14.01.2016 Üzülmez’den Suriyeli Kadınlara Anlamlı Destek 

26 Hürriyet 14.01.2016 Suriyeliler İçin Yardım Kampanyası 

27 Hürriyet 14.01.2016 Kulu’da Suriyelilere Türkçe Eğitimi 

28 Hürriyet 14.01.2016 Suriyeli Sürücülere Geçici Plaka Uyarısı 

29 Hürriyet 14.01.2016 

Seydişehir’de “Sana İhtiyacım Var” Kampanyası 

Başlatıldı 

30 Hürriyet 14.01.2016 Elazığ’da Suriyelilerin odun kapma izdihamı 

31 Hürriyet 20.01.2016 

Bağcılar’da yaklaşık 150 Suriyelinin 2 katını pansiyon 

olarak kullandığı iş merkezinde yangın 

32 Hürriyet 20.01.2016 

İHH Tut İlçe Gönüllüleri, Gölbaşı İlçesinde Yardımda 

Bulundu 
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33 Hürriyet 20.01.2016 Suriyeli Sığınmacılara Anlamlı Destek 

34 Hürriyet 20.01.2016 Marmaris’te 44 Mülteci Yakalandı 

35 Hürriyet 20.01.2016 Mersin’de 16 Bin 967 Suriyeli Öğrenci Eğitim Görüyor 

36 Hürriyet 20.01.2016 

Rahatsızlanan Suriyeli Bebek Kuvözle Konya’ya Sevk 

Edildi 

37 Hürriyet 20.01.2016 Aksaray’da Suriyeli Çocuklar Yalnız Değil 

38 Hürriyet 20.01.2016 Karaya ulaştılar ama... 

39 Hürriyet 20.01.2016 Suriyeli Sığınmacılara Yatak Ve Yorgan Yardımı 

40 Hürriyet 20.01.2016 

Konya’daki Suriyelilerin Ekonomik Potansiyelleri 

Araştırıldı 

41 Hürriyet 20.01.2016 

Türkiye ve Almanya'dan insan kaçakçılarına büyük 

darbe 

42 Hürriyet 20.01.2016 

Umuda yolculukta Suriyeliler, 5 arkadaşlarını bottan 

attı 

43 Hürriyet 26.01.2016 

AK Parti’den Bayırbucak Türkmenlerine Bir Tır 

Yardım 

44 Hürriyet 26.01.2016 

Elazığ’da ‘Bir Çuval UN Da Benden Olsun’ 

Kampanyası 

45 Hürriyet 26.01.2016 Mülteci Örgütü Beypazarı’nda 

46 Hürriyet 26.01.2016 Suruç Çadır Kentte Denetim Yapıldı 

47 Hürriyet 2.02.2016 

İtalya Türkiye'ye verilecek 3 milyar euro'luk kaynak 

üzerindeki blokajını kaldırdı 

48 Hürriyet 2.02.2016 AK Parti Bursa’dan Bayırbucak’a Yardım Yağıyor 

49 Hürriyet 8.02.2016 

‘Türkiye açsın’ diyen AB, Makedonya sınırını 

kapatıyor 

50 Hürriyet 8.02.2016 Sığınmacı krizinde dünyanın gözü Türkiye’de 

51 Hürriyet 8.02.2016 

Kepel: Suriye’deki iç savaştan en çok Fransa ve 

Türkiye etkilendi 

52 Hürriyet 8.02.2016 Zonguldak’ta Yabancısı Sayısı 3 Bin 19 Oldu 

53 Hürriyet 8.02.2016 Aalen’den Hatay’daki Suriyelilere okul 

54 Hürriyet 8.02.2016 Suriyeli bebek, besin yetersizliği ve soğuktan öldü 

55 Hürriyet 8.02.2016 Suriye Ve Iraklı Öğrenciler Karaisalıda 

56 Hürriyet 8.02.2016 Ege'de yine mülteci faciası: 27 ölü 

57 Hürriyet 8.02.2016 İstanbul Müftüsü Akçakale Çadır Kenti Ziyaret Etti 

58 Hürriyet 8.02.2016 Muş’tan Suriye’ye Yardım 

59 Hürriyet 8.02.2016 Malatya Büyükşehir Belediyesinden Sosyal Proje 

60 Hürriyet 14.02.2016 ABD Başkan Yardımcısı Biden'den Türkiye'ye çağrı 

61 Hürriyet 14.02.2016 

Akdoğan: Bölgedeki farklı hareketlenmeler yeni bir 

durumdur 

62 Hürriyet 14.02.2016 Kılıçdaroğlu: 'Safını belirlemesi gereken Davutoğlu' 

63 Hürriyet 14.02.2016 

Suriyeli Çocuklar Savaşın Acı Yüzünü Tiyatroya 

Yansıttı 

64 Hürriyet 14.02.2016 ‘İhtiyaç listesini AB’ye sunduk’ 

65 Hürriyet 14.02.2016 Davutoğlu Merkel'le görüştü 

66 Hürriyet 20.02.2016 Çaycuma’dan Suriye’ye Yardım Eli 

67 Hürriyet 20.02.2016 Didim’de Mülteciler Hayat Mücadlesi Veriyor 

68 Hürriyet 20.02.2016 AB kararlı: Türkiye ile çözeriz, başka yolu yok 

69 Hürriyet 20.02.2016 

Suriyeli Sığınmacılardan Vali Mahmut Demirtaş’a 

Ziyaret 
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70 Hürriyet 20.02.2016 Suudi Arabistan’dan Suriyelilere Yardım 

71 Hürriyet 20.02.2016 Dikili'de 353 mülteci yakalandı 

72 Hürriyet 26.02.2016 Suriyeli Mülteciler Roman Oldu 

73 Hürriyet 26.02.2016 

Karabük'te öğrencilerden Suriyeli çocuklara giysi 

yardımı 

74 Hürriyet 26.02.2016 Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonları 

75 Hürriyet 26.02.2016 X - Ray cihazından geçirilen kutudan bebek cesedi çıktı 

76 Hürriyet 26.02.2016 Savaş korkusunu hala yüreklerinde hissediyorlar 

77 Hürriyet 26.02.2016 Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası 

78 Hürriyet 26.02.2016 Suriyeli sığınmacılara yardım 

79 Hürriyet 26.02.2016 Suriyeli sığınmacılar için film festivali 

80 Hürriyet 26.02.2016 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Ulusal güvenliğimiz 

pazarlık konusu edilemez' 

81 Hürriyet 26.02.2016 Türkiye ile ilerleme olmazsa durum felaket 

82 Hürriyet 26.02.2016 Göçmenlerin kimliği değil sağlığı önemli 

83 Hürriyet 2.03.2016 Afrodizyak dedikodusu mamaya talebi patlattı 

84 Hürriyet 2.03.2016 Suriye'nin "eğitim meleği" kadın öğretmenler 

85 Hürriyet 8.03.2016 Bıçakladığı kadının takma altın dişini çaldı 

86 Hürriyet 8.03.2016 Konteyner kentte "Kadınlar Günü" kutlaması 

87 Hürriyet 8.03.2016 Suriyeli ve Türk kadınları kaynaştırma etkinliği 

88 Hürriyet 8.03.2016 Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonları 

89 Hürriyet 14.03.2016 Türkmenler yeni çadır kentte soydaşlarına emanet 

90 Hürriyet 14.03.2016 300 bin Suriyeli çocuğa Türkçe eğitimi 

91 Hürriyet 14.03.2016 Atatürk Havalimanı'nda Suriyelilerin bilet oyunu 

92 Hürriyet 20.03.2016 Suriyeli çocuk Ağrı'da şifa buldu 

93 Hürriyet 20.03.2016 Sığınmacı ressamlardan Kilis'e "Nobel" desteği 

94 Hürriyet 20.03.2016 Bayırbucak Türkmenlerine yardım 

95 Hürriyet 20.03.2016 Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler 

96 Hürriyet 20.03.2016 Halep modeli örnek oldu 

97 Hürriyet 20.03.2016 Suriyeliler kalıcı 

98 Hürriyet 24.03.2016 Türkmenlere giyecek yardımı 

99 Hürriyet 24.03.2016 

AB ile yapılan anlaşma da Midilli'ye geçişleri 

durduramadı 

100 Hürriyet 8.04.2016 Dönecekler ama bile bile geliyorlar 

101 Hürriyet 8.04.2016 Türkiye'den gönderilen Suriyeli mülteciler Almanya'da 

102 Hürriyet 8.04.2016 Vali Küçük, Suriyelileri ziyaret etti 

103 Hürriyet 8.04.2016 Lastik botla gittiler feribotla döndüler 

104 Hürriyet 14.04.2016 Suriyeli öğrencilerden şiir ve kaside dinletisi 

105 Hürriyet 14.04.2016 Suriyelilerin çöp kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı 

106 Hürriyet 14.04.2016 Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası 

107 Hürriyet 20.04.2016 Rua’yı hiç görmediği yeğeniyle buluşturdu 

108 Hürriyet 24.04.2016 Uçurtma kardeşliği 

109 Hürriyet 2.05.2016 Suriyeli yetimlere moral eğlencesi 

110 Hürriyet 8.05.2016 Fadıloğlu, 'Yılın Anneleri'ni ziyaret etti 

111 Hürriyet 14.05.2016 Vali Al'dan Suriyeli ailelere ziyaret 

112 Hürriyet 14.05.2016 Kanalda çocuk aradılar 
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113 Hürriyet 20.05.2016 Botları su alan 62 kaçak kurtarıldı 

114 Hürriyet 20.05.2016 Suriyeli öğrencilerden 'Teşekkürler Türkiye' gösterisi 

115 Hürriyet 24.05.2016 Mülteci Krizi bilgisayar oyunu oluyor 

116 Hürriyet 24.05.2016 

İnegöl'de Romanlar ve Suriyeliler arasında laf atma 

yüzünden kavga: 3 yaralı 

117 Hürriyet 24.05.2016 

AGÜ’den, Suriyeli sığınmacıların sorunlarına 'Kültürel' 

yaklaşım 

118 Hürriyet 24.05.2016 Suriyeli doktorlar hastane kurmak istiyor 

119 Hürriyet 24.05.2016 Suruç’ta 'Aylan Kurdi' parkı açıldı 

120 Hürriyet 2.06.2016 Suriyeli çocukların dramı fotoğraf karelerine yansıdı 

121 Hürriyet 2.06.2016 Suriyelilerin oturduğu ev çöktü: 8 kişi yaralandı 

122 Hürriyet 2.06.2016 Yenişehir'den bin 200 kişiye iftar 

123 Hürriyet 2.06.2016 Tunceli Valiliği: Suriyeli mülteci kampı kurulmayacak 

124 Hürriyet 8.06.2016 Askıda ekmek var mı? 

125 Hürriyet 8.06.2016 Osmaniye'ye Göçmen Sağlığı Merkezi 

126 Hürriyet 14.06.2016 Suriyeli akademisyenler sorunlarını Boğaziçi'nde anlattı 

127 Hürriyet 14.06.2016 

Bu yıl Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçişler büyük 

ölçüde azaldı 

128 Hürriyet 14.06.2016 Suriyelilerin 2 milyar liraya yakın parası Türkiye'de 

129 Hürriyet 14.06.2016 Suriyeli ailelere iftar programı düzenlendi 

130 Hürriyet 14.06.2016 Mülteci sorununa sosyal çözüm 

131 Hürriyet 20.06.2016 Büyükşehir'in ifatr çadırları kaynaştırıyor 

132 Hürriyet 20.06.2016 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Suriyelilere 

yardım 

133 Hürriyet 20.06.2016 'Suriyeli çocuklara yaz aylarında da eğitim verilmeli' 

134 Hürriyet 20.06.2016 Suriyelilerin yüzde 10'u kampta, 90'ı sokakta 

135 Hürriyet 20.06.2016 Aşırı sıcakta 50 lira yevmiyeyle çapa yapıyorlar 

136 Hürriyet 20.06.2016 Başkan Kocaoğlu, mezarlıkta mültecileri andı 

137 Hürriyet 24.06.2016 Suriyeli 250 yetim çocuğa para ve kıyafet yardımı 

138 Hürriyet 24.06.2016 Antalya'da IŞİD operasyonu: 6 Suriyeli gözaltında 

139 Hürriyet 24.06.2016 Vali Demirtaş 'sevgi çocukları' ile iftarda 

140 Hürriyet 24.06.2016 Bayırbucak Türkmen'i hasta kadın Kayseri'de şifa buldu 

141 Hürriyet 24.06.2016 

Osmaniye'de bulunan 2 cesetle ilgili 1 Suriyeli 

tutuklandı 

142 Hürriyet 24.06.2016 Eskişehir'de dilenci operasyonu 

143 Hürriyet 2.07.2016 İstanbul'da naylon fatura ve sahte pasaport operasyonu 

144 Hürriyet 2.07.2016 

Kavşakta dilenirken otomobil çarpan Suriyeli Emira 

öldü 

145 Hürriyet 2.07.2016 Suriyeli dolandırıcı yakalandı 

146 Hürriyet 2.07.2016 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelilere vatandaşlık 

imkanı vereceğiz 

147 Hürriyet 8.07.2016 Suriyeli anne ile 2 yaşındaki kızı öldürüldü 

148 Hürriyet 8.07.2016 Ölen mülteci çocuklar için lokma döktürüldü 

149 Hürriyet 8.07.2016 

Eroğlu: Suriyelilerin vatandaşlığa alınmasında kriterler 

olacak 

150 Hürriyet 8.07.2016 Fidye için kaçırılan 2 Suriyeli, operasyonla kurtarıldı 

151 Hürriyet 14.07.2016 

CHP'li Cankurtaran: Vatandaşlık açıklamasının 

Rusya'dan özrün ardından gelmesi kuşku uyandırıyor 
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152 Hürriyet 14.07.2016 

Kurtulmuş: Suriyeliler üzerinden provokasyon yapmak 

isteyen çakallar olabilir’ 

153 Hürriyet 14.07.2016 

Halaçoğlu: Suriyelilere TOKİ’den ev veren şehidinden 

utanmaz damgası yiyecektir 

154 Hürriyet 14.07.2016 Kavga çıkmıştı... Suriyeli aileler terk ediyor 

155 Hürriyet 14.07.2016 

Suriyeli okutman: Ölümü de göze alıp gitmelerinin 

sebebi vatandaşlık 

156 Hürriyet 14.07.2016 Sayıları 4 milyonu geçecek 

157 Hürriyet 2.08.2016 Basmane'de mülteci çocuklara yaz etkinliği 

158 Hürriyet 8.08.2016 Suriyeli öğretmenlere formasyon eğitimi 

159 Hürriyet 14.08.2016 Muayenehane açan Suriyeli doktor uyarıldı 

160 Hürriyet 14.08.2016 Suriyeli çocuklar Mask Müzesi’nde 

161 Hürriyet 20.08.2016 

Gaziantep'te insanın kanını donduran haber... Suriyeli 9 

aylık kız bebeğe cinsel istismar 

162 Hürriyet 20.08.2016 Suriyelilere yardım 

163 Hürriyet 20.08.2016 Bot faciasına 3 tutuklama 

164 Hürriyet 20.08.2016 Suriyeli arkadaşının boğazını keserek öldürdü 

165 Hürriyet 24.08.2016 

Tacize uğradığı iddia edilen Suriyeli çocuğa barodan 

destek 

166 Hürriyet 24.08.2016 Göç ve göçmenler üniversitede ders oldu 

167 Hürriyet 24.08.2016 Suriyeli genç, bıçaklanarak öldürüldü 

168 Hürriyet 2.09.2016 Gaziantep'te cami ve sosyal tesis törenle açıldı 

169 Hürriyet 2.09.2016 Aylan'ın öldüğü sahilde 1'inci yıl dönümde sessizlik 

170 Hürriyet 8.09.2016 

Şanlıurfa Valisi, Suriyeliler için yapılan okul inşaatını 

gezdi 

171 Hürriyet 8.09.2016 Suriyeliler, Cerablus'a dönmek için sınırda bekliyor 

172 Hürriyet 14.09.2016 

Ölen Suriyeli çocuklar anısına yapılan ‘Göçmen izleri’ 

heykeli yeniden hayat buldu 

173 Hürriyet 20.09.2016 Hesap kavgasında olan Suriyeli vale Cahit’e oldu 

174 Hürriyet 20.09.2016 Suriyeli yetim çocuklara moral günü 

175 Hürriyet 24.09.2016 Kilis'te 18 bini Suriyeli 50 bin öğrenci eğitim görüyor 

176 Hürriyet 24.09.2016 

Kız kardeşini tecavüz edip hamile bırakan Suriyeli 

tutuklandı 

177 Hürriyet 24.09.2016 

Şanlıurfa’da sahte altın satan 3 Suriyeli adliyeye 

çıkartıldı 

178 Hürriyet 24.09.2016 Şanlıurfa'da huzur opeasyonu: 28'i Suriyeli, 42 gözaltı 

179 Hürriyet 2.10.2016 Çeşme'de denizde 40 kaçak yakalandı 

180 Hürriyet 8.10.2016 Büyükşehir Belediyesi yoksulu sevindiriyor 

181 Hürriyet 8.10.2016 Kaş'ta Suriyeli 27 kaçak yakalandı 

182 Hürriyet 8.10.2016 Suriyeli öğrenciler için Türkçe kursu açıldı 

183 Hürriyet 8.10.2016 

Şanlıurfa'da Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara para 

yardımı 

184 Hürriyet 8.10.2016 

'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 Suriyeli 

gözaltında 

185 Hürriyet 14.10.2016 Şanlıurfa'da Suriyeli öğrencilere 'Türkçe Öğretim Seti' 

186 Hürriyet 14.10.2016 Suriyeli Muhammed okullu oldu 

187 Hürriyet 20.10.2016 Suriyeliler kaçak sigara ile yakalandı 

188 Hürriyet 20.10.2016 Suriyeli Ali tek bacağıyla kağıt topluyor 
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189 Hürriyet 20.10.2016 Mülteci Hayatlar Sergisi 

190 Hürriyet 24.10.2016 Gaziantep'te Suriye Çalıştayı 

191 Hürriyet 2.11.2016 Suriyeli mühendisler temsilcilerini seçti 

192 Hürriyet 2.11.2016 İnşaattan kablo çalan çocuklar yakalandı 

193 Hürriyet 2.11.2016 4 ay hemşirecilik oynamış! 

194 Hürriyet 8.11.2016 

Suriyeli öğrenciler için alınacak 4200 öğretmen 

başvurusu nasıl yapılır? 

195 Hürriyet 14.11.2016 Suriyeli yetimlere kırtasiye yardımı 

196 Hürriyet 14.11.2016 Suriyeliler için 14 farklı ilde eğitim 

197 Hürriyet 14.11.2016 İslahiye'de Suriyeliler ile kardeşlik maçı 

198 Hürriyet 14.11.2016 Nur topu gibi 177 bin Suriyelimiz oldu 

199 Hürriyet 20.11.2016 Ak Parti heyetinden Nizip'teki Suriyelilere ziyaret 

200 Hürriyet 24.11.2016 Çorum'da sığınmacılara pirinç dağıtımında izdiham 

201 Hürriyet 2.12.2016 Şanlıurfa Göç İdaresi'nde Suriyeli kuyruğu 

202 Hürriyet 2.12.2016 Suriyelilerin '100 TL' izdihamı 

203 Hürriyet 2.12.2016 Sürgünde sanat 

204 Hürriyet 8.12.2016 Foça'dan Suriyeli ailelere kış desteği 

205 Hürriyet 8.12.2016 Şanlıurfa'da 'Savaş ağır bir günah' sempozyumu 

206 Hürriyet 8.12.2016 Akçakale'de Suriyelilere Kuran dağıtıldı 

207 Hürriyet 8.12.2016 Milli Eğitim Müdürü'nden Suriyeli miniklere ziyaret 

208 Hürriyet 8.12.2016 BM'den Kumlu'daki Suriyeliler için çamaşırhane 

209 Hürriyet 8.12.2016 

CHP'li Arık: Kayseri’de sarraflık yapan Suriyeli bana, 

‘Ben Türk yani yabacı çalıştırmıyorum’ dedi 

210 Hürriyet 14.12.2016 Gaziantep'te, Suriyeli kadın evinde ölü bulundu 

211 Hürriyet 14.12.2016 İnşaattan düşen Suriyeli hayatını kaybetti 

212 Hürriyet 14.12.2016 İHH, Halep’ten gelecek siviller için hazırlık yaptı 

213 Hürriyet 14.12.2016 Sözlü'den Suriyeli sığınmacılara destek 

214 Hürriyet 20.12.2016 Vali Al'dan Suriyeli çocuklara hediye 

215 Hürriyet 24.12.2016 Midyat Belediyesi'nden Suriyeli mültecilere yardım 
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Ek 2. Sözcü Gazetesi Haber Başlıkları 

No Gazete Adı Tarih Haber Başlığı 

1 Sözcü 020116 Ömrü, bahtı inşallah Aylan'a benzemez 

2 Sözcü 020116 Tek eldivenli mülteci kız yürek burktu 

3 Sözcü 080116 Yurdun en batısındaki Suriyeliler de perişan 

4 Sözcü 200116 Yüreğimde boşluk var başkasını sevmedim! 

5 Sözcü 260116 3.5 milyar Euro Türkiye'ye verilen cep harçlığı değil 

6 Sözcü 260116 

Esad rejimi ve Suriyeli muhaliflerle Cenevre Zirvesi 

Cuma'ya ertelendi 

7 Sözcü 020216 Mavi yakalı açıcığını Suriyeli kapatacak 

8 Sözcü 020216 Türk tekstilcilerine çocuk işçi iddiası 

9 Sözcü 080216 Merkel, eylem planı için bugün Türkiye'de 

10 Sözcü 200216 Ocak'ta 1915 firma kapısına kilit vurdu 

11 Sözcü 260216 

"Burada içki içmeyin" diyen Suriyeli baba öldürüldü 3 

çocuğu ise yetim kaldı 

12 Sözcü 260216 Bu da oldu 

13 Sözcü 260216 Bulgaristan, Türkiye sınırına asker yığıyor 

14 Sözcü 020316 Zabıta bir metrobüs dilenci çocuk topladı 

15 Sözcü 080316 Ekonomi durdu 

16 Sözcü 080316 Avrupa'dan parayı al öyle dön! 

17 Sözcü 080316 Sınırlar kapandı kaçaklar perişan 

18 Sözcü 080316 

AB yardımı 6 milyar Euro'ya çıkardı vize haziranda 

kalkabilir 

19 Sözcü 140316 Sığınmacılar için bakanlık kuruluyor 

20 Sözcü 140316 Erdoğan'dan AB'ye sert tepki: Ne rakamı yahu! 

21 Sözcü 200316 İzmir'den Lübnan'a giden gemiden cephanelik çıktı 

22 Sözcü 200316 Suriyeli mültecilere Soma modeli geliyor 

23 Sözcü 020416 Suriyelilere "Tüketici Hakları" Eğitimi 

24 Sözcü 080416 Dinci teröristler gelecek' denilen kamp davalık oldu 

25 Sözcü 080416 Suriyelilere koruma verilecek 

26 Sözcü 080416 Kilis'e IŞİD roketi: 3 yaralı 

27 Sözcü 140116 IŞİD'in parası devlet sırrı 

28 Sözcü 200416 Türkiye'ye doğru 100 bin kişi kaçıyor 

29 Sözcü 200416 Kilis toz duman 

30 Sözcü 200416 100 bin Suriyeli sınıra dayandı 

31 Sözcü 260416 Kilis ıssız kent oldu 

32 Sözcü 260416 Sefure Davutoğlu mihmandarlık yaptı 

33 Sözcü 020516 Göçmenler daha fazla baskı görüyor 

34 Sözcü 080516 Sen misin çadır kent istemeyen! 

35 Sözcü 140516 Bakanlık istismarı bilmesine rağmen müdahil olmamış 

36 Sözcü 020616 Birileri rahatsız oluyor adımız diktatör oluyor 

37 Sözcü 080616 

Arkadaşını öldürüp gömdü, polis anlayınca cesedin yerini 

değiştirdi 

38 Sözcü 140616 İki gazeteciye saldırı 
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39 Sözcü 020716 Emekliler 5 soruna acil çözüm bekliyor 

40 Sözcü 080716 Bunları mı Türk vatandaşı yapacağız! 

41 Sözcü 080716 6 milyon işsiz varken bu Suriyeliler nereden çıktı 

42 Sözcü 080716 AKP'ye göre Türkiye huzur adasıymış! 

43 Sözcü 080716 Suriyelilerin vatandaş yapılması hukuken mümkün değil 

44 Sözcü 080716 Gaziantepliler referandum istiyor 

45 Sözcü 080716 Suriyelilerin %45'i okuma yazma bile bilmiyor 

46 Sözcü 080716 Suriyeli anne kız vahşice öldürüldü 

47 Sözcü 140716 Halkın omzuna 3 milyon yeni sorun daha binecek 

48 Sözcü 260716 Sulama havuzu üç çocuğa mezar oldu 

49 Sözcü 260716 Mülteci dehşeti 

50 Sözcü 080816 El aleme var bize yok 

51 Sözcü 200816 Suriyelilerin keyfine diyecek yok 

52 Sözcü 260816 Suriyelilerin gözü kulağı operasyonda 

53 Sözcü 020916 65 Suriyeli göçmen ölümden kurtarıldı 

54 Sözcü 080916 

Savaştan kaçan Suriyeli kalp cerrahı İzmir'de terzilik yapıp 

geçiniyor 

55 Sözcü 080916 Suriyeli sığınmacılar 5 yıl sonra Cerablus'a dönüyor 

56 Sözcü 140916 İç savaştan kaçtı yanarak can verdi 

57 Sözcü 140916 Kaçan kurbanlık anonsla bulundu 

58 Sözcü 140916 Göçün nedeni geçim 

59 Sözcü 200916 İngiliz Parlamentosu'nun önü can yeleğiyle doldu 

60 Sözcü 260916 Şanlıurfa'nın huzuru için Suriyeli kadınlar yakalandı 

61 Sözcü 021016 Şanlıurfa'da apartmanda bıçaklanan Suriyeli öldü 

62 Sözcü 021016 Çeşme'de denizde 40 kaçak yakalandı 

63 Sözcü 021016 

Lavrov: "Suriye Görüşmelerine engel olma çabaları kabul 

edilemez." 

64 Sözcü 021016 Tutkal fabrikasında yangında yaralanan işçi öldü 

65 Sözcü 021016 Lavrov ve Kerry bir günde iki kez telefon görüşmesi yaptı 

66 Sözcü 081016 Kaş'ta 27 Suriyeli kaçak yakalandı 

67 Sözcü 081016 Birleşmiş Milletler'den Musul Uyarısı 

68 Sözcü 081016 

Freni boşalan kamyon evin duvarını yıktı: 7 aylık hamile 

kadın öldü, 6 kişi yaralandı  

69 Sözcü 081016 Lindsay Lohan ameliyattan sonra Gaziantep'te  

70 Sözcü 201016 Suriye'de yarım kalan hayalleri İzmir'de devam ediyor 

71 Sözcü 201016 Suriyeli Ali Tek Bacağıyla Kağıt Topluyor 

72 Sözcü 201016 Türkiye'de Göçmen işçi ölümleri giderek artıyor 

73 Sözcü 201016 

CHP Hatay Milletvekili Dudu: Hatay ile ilgili kötü niyetler 

besleniyor 

74 Sözcü 201016 Suriyeli'ler kaçak sigara ile yakalandı 

75 Sözcü 201016 İslamofobi'ye karşı Doğan Grubundan ABD'de tarihi panel 

76 Sözcü 261016 ABD'den Başbakan Yıldırım'ın sözlerine flaş yanıt 

77 Sözcü 221016 

Af Örgütü: Koalisyonun Hava Saldırılarında Suriye'de 

Yüzlerce Sivil Öldürüldü 

78 Sözcü 261016 Yatta 73 mülteci ile 2 Ukraynalı organizatör yakalandı 

79 Sözcü 261016 

Kına gecesinde 56 kişiyi öldüren canlı bomba 23 

yaşlarındaymış 
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80 Sözcü 261016 IŞİD mevzilerinden Elbeyli'ye roket atıldı 

81 Sözcü 261016 IŞİD'in 2 canlı bombası Adana'da yakalandı 

82 Sözcü 261016 ABD'den flaş Türkiye açıklaması 

83 Sözcü 021116 Hemşire Kıyafeti Giyip 4 Ay Hastanede Çalıştı 

84 Sözcü 021116 

Sahil Güvenlik Kaçakları Taşıyan Lüks Yatı Bodrum'a 

Getirdi 

85 Sözcü 021116 Antalya'da IŞİD sanıklarına ceza yağdı 

86 Sözcü 021116 Udey ve Yasin 

87 Sözcü 021116 Karacabey'de Suriyeliler kavga etti: 5 yaralı 

88 Sözcü 021116 Rusya: Suriye'de barış görüşmeleri süresiz ertelendi 

89 Sözcü 021116 Erdoğan: İslam ülkeleri olarak birlik olmalıyız 

90 Sözcü 021116 Gözleri dikilip bantlanan kuşlar doğaya bırakıldı 

91 Sözcü 021116 Rusya, Halep'te yeni "İnsani koridoru" başlattı 

92 Sözcü 081116 BM'den DHA'ya büyük ödül bunu alıyor muyuz? 

93 Sözcü 081116 O daha çocuk 

94 Sözcü 081116 

Salih Muslim: Rakka'yı yönetmek gibi bir iddiamız yok 

(adamın söyledikleri rep kodu olarak işlenebilir mi?) 

95 Sözcü 081116 Uluslararası Göç Zirvesi'nde ikinci gün 

96 Sözcü 081116 Suriyeli'ler ikamet belgesiz hareket edemeyecek 

97 Sözcü 081116 Cemaat namaz kılarken yapılan hırsızlık kameraya yansıdı 

98 Sözcü 141116 Sınırda ÖSO birbiriyle çatışmaya başladı 

99 Sözcü 141116 Müteahhidin katil zanlıları yakalandı  

100 Sözcü 141116 Polise sahte altın satmak isteyen 2 Suriyeli tutuklandı 

101 Sözcü 201116 Komşu'dan isyan ettiren görüntü 

102 Sözcü 201116 

Bursa'da 4 ayda 110 bin liralık soygun yapan Suriyeli 2 

şüpheli yakalandı 

103 Sözcü 201116 AK Parti heyetinden Nizip'teki Suriyelilere ziyaret(rep sor) 

104 Sözcü 261116 El Bab'da kimyasal saldırı şüphesi 

105 Sözcü 021216 Kaçırılan Türk askerleri Rakka'da tedavi ediliyor 

106 Sözcü 021216 

Türkiye'de Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algı ve 

Yaklaşımlar 

107 Sözcü 021216 İstanbul'da Akaryakıt Tankerinde Patlama 

108 Sözcü 021216 Şanlıurfa Göç İdaresi'nde Suriyeli Kuyruğu 

109 Sözcü 021216 Suriyelilerin 100TL izdihamı 

110 Sözcü 021216 Bitlis'te 40 STK Halep için açıklama yaptı 

111 Sözcü 081216 İzmir Büyükşehir'den mülteci çocuklara süt desteği 

112 Sözcü 081216 Keşan'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı 

113 Sözcü 081216 

CHP'li Arık Kayseri'de sarraflık yapan Suriyeli bana " Ben 

Türk yani yabancı çalıştırmıyorum" dedi 

114 Sözcü 081216 Suriyeli İşadamları 1 milyon dolar bozdurdu 

115 Sözcü 141216 Gaziantep'te Suriyeli kadın evinde ölü bulundu 

116 Sözcü 141216 İnşaattan düşen Suriyeli hayatını kaybetti 

117 Sözcü 141216 

Yakalanan mültecilerin arasındaki sahte kimlikli PKK'lı 

tutuklandı 

118 Sözcü 141216 İHH, Halep'ten gelecek siviller için hazırlık yaptı 

119 Sözcü 141216 Yardım konvoyu Halepliler için İstanbul'dan hareket etti 
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120 Sözcü 201216 

Elektrikli ısıtıcı devrildi: 3 yaşındaki çocuk can verdi, kardeşi 

yoğun bakımda 

121 Sözcü 201216 Kilis'te Suriyelilerden Halep protestosu 

122 Sözcü 261216 Diyanet'in Suriye'ye yardımları sürüyor 

123 Sözcü 261216 Çalıntı tekne ile Midilli'ye geçmek isterken yakalandılar 

124 Sözcü 261216 Uçan kütüphane İstanbul'a konuyor 

125 Sözcü 261216 

Azez'de Suriyeli ailenin çadırı yandı; bebek öldü 4 kişi 

yaralandı 

126 Sözcü 261216 "Suriyeliler askere alınsın" kampanyası 
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Ek 3. Yeni Şafak Gazetesi Haber Başlıkları 

No Gazete Adı Tarih Haber Başlığı 

1 Yeni Şafak 01.08.16 Domuz Gribinden Bir Suriyeli Öldü 

2 Yeni Şafak 01.14.16 İstanbul'da 2 Bin Suriyeli Camide Eğitim Görüyor 

3 Yeni Şafak 01.14.16 Kimsesizler... 

4 Yeni Şafak 01.14.16 Suriyeli İşçiler Kayıt Altında 

5 Yeni Şafak 01.14.16 Suriyeli Öğrencilere Arapça Üniversite Şart 

6 Yeni Şafak 01.20.16 Kıyıya Vuran Aşk Hikayesi 

7 Yeni Şafak 01.20.16 Maraşlı Öğrenciler Suriyeli Kardeşlerini Unutmadı 

8 Yeni Şafak 01.20.16 Suriyeliler En Düşük 1300 TL Alacak 

9 Yeni Şafak 01.26.16 Barış Esed'in Olmaması Demek 

10 Yeni Şafak 01.26.16 Liseliler Suriyeli Kardeşlerinin İçini Isıttı 

11 Yeni Şafak 01.26.16 Suriyeli Kızlar Halı Dokuma Ustası Oldu 

12 Yeni Şafak 02.02.16 Bir Odada 3 Suriyeli Bebek 

13 Yeni Şafak 02.02.16 Çölyak Hastaları İçin Mağaza Açıldı 

14 Yeni Şafak 02.02.16 Suriyeli Genç Hem Okuyor Hem Yeteneklerini Geliştiriyor 

15 Yeni Şafak 02.02.16 Suriyeli Öğretmenler Okullarda İşe Başlıyor 

16 Yeni Şafak 02.02.16 Türkiye'ye Yardımla Hayat Kurtaracağız 

17 Yeni Şafak 02.02.16 UNESCO'da "Palmira İçin Barış" Konseri 

18 Yeni Şafak 02.08.16 Avrupa'ya Göç: 3 Milyon Mülteci Yollara Dökülsün 

19 Yeni Şafak 02.08.16 Balıkesir'de Göçmen Teknesi Battı: 24 Ölü 

20 Yeni Şafak 02.08.16 Batı Çaresizlikten Erdoğan'a Sığınıyor 

21 Yeni Şafak 02.08.16 Halep'ten Kaçış Sürüyor 

22 Yeni Şafak 02.08.16 İki Aylık İkizleriyle Rus Saldırısından Kaçtı 

23 Yeni Şafak 02.08.16 Kaçak Göçmenler Can Yelekleriyle Yakalandı 

24 Yeni Şafak 02.08.16 Merkel Ankara'ya Geldi 

25 Yeni Şafak 02.08.16 Muhaberat Kışkırtıyor 

26 Yeni Şafak 02.08.16 Rami ve Lima Artık Okullu 

27 Yeni Şafak 02.08.16 Suriyeli Bebek Besin Yetersizliği ve Soğuktan Öldü 

28 Yeni Şafak 02.08.16 Yunanistan ile Kriz 6 Saatte Çözüldü 

29 Yeni Şafak 02.14.16 Kayıp Aileler Fotoğrafhanesi 

30 Yeni Şafak 02.14.16 Suriye'nin Yeni Nesli Türkiye'de Eğitiliyor 

31 Yeni Şafak 02.14.16 Tır Dorsesini Açınca Şoke Oldular 

32 Yeni Şafak 02.20.16 “Çikolata Parası” Suriyeli Kardeşlere 

33 Yeni Şafak 02.20.16 Avusralyalı Sanatçıdan Aylan'ın Anısına Şarkı 

34 Yeni Şafak 02.20.16 Sesleri Suriyeliler İçin Yükseliyor 

35 Yeni Şafak 02.26.16 40 bin bereyle Çocuklar Isınacak 

36 Yeni Şafak 02.26.16 Bakan Bozkır: Yunanistan Tek Başına Bırakılmamalı 

37 Yeni Şafak 02.26.16 Suriyeli Öğrencilere İmam Hatip Lisesi Açıldı 

38 Yeni Şafak 03.02.16 Avrupa Standartı 

39 Yeni Şafak 03.02.16 Bağış'tan Türkiye'yi Eleştiren Weiss'e Cevap 

40 Yeni Şafak 03.02.16 Göçmen Deposu' Olmayız 

41 Yeni Şafak 03.02.16 NATO Devreye Girdi: Mehmetçik Yakaladı 
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42 Yeni Şafak 03.02.16 Suriyeli İkizlere Türkiye Sahip Çıktı 

43 Yeni Şafak 03.02.16 Zeytinyağı'nın Sahtesini Yapıp Markete Verdiler 

44 Yeni Şafak 03.08.16 Acılarını Motiflere İşliyorlar 

45 Yeni Şafak 03.08.16 Başbakan Davutoğlu: Türkiye Kendisi İçin Para İstemiyor 

46 Yeni Şafak 03.08.16 Bıçakladığı Kadının Altın Dişini Çaldı 

47 Yeni Şafak 03.08.16 BM Zirveden Çıkan Karardan Memnun Değil 

48 Yeni Şafak 03.08.16 Suriyeli Çocuk Gelin Ölüme Evlilik Akdiyle Gitti 

49 Yeni Şafak 03.08.16 Suriyeliler İçin 10 Milyar Dolar Harcandı 

50 Yeni Şafak 03.08.16 Vicdani Teklif 

51 Yeni Şafak 03.26.16 Açılışı Merkel ve Davutoğlu Yapacak 

52 Yeni Şafak 03.26.16 Hiçbir Zulüm Eğitim Aşkını Engelleyemedi 

53 Yeni Şafak 03.26.16 Muhtarlara Mülteci Anketi 

54 Yeni Şafak 04.02.16 Dünyaca Ünlü Sanatçı Çadır Kenti Ziyaret Etti 

55 Yeni Şafak 04.02.16 Sınırda 37 Suriyeli Yakalandı 

56 Yeni Şafak 04.14.16 AB Raporunda O İfade Yer Alırsa İade Edilecek 

57 Yeni Şafak 04.14.16 Mülteci Değil Misafir 

58 Yeni Şafak 04.14.16 Türkiye'ye Doğru Harekete Geçtiler 

59 Yeni Şafak 04.20.16 AB'den Türkiye'ye Olumlu Rapor 

60 Yeni Şafak 04.20.16 Emine Erdoğan Suriyeli Küçük Kızı Ailesiyle Buluşturdu 

61 Yeni Şafak 04.20.16 Türkçe Dersi 

62 Yeni Şafak 04.26.16 Darda Kalanlar Türkiye'ye Geliyor 

63 Yeni Şafak 04.26.16 İslam Yetimlerin Yüzünü Güldürdü 

64 Yeni Şafak 05.02.16 Özümüz Şam Kılıcında Yaşasın 

65 Yeni Şafak 05.08.16 Minik Yürekler Suriyeli Kadınların Anneler Gününü Kutladı 

66 Yeni Şafak 05.14.16 Çocukların Geleceğini Kurtaralım 

67 Yeni Şafak 05.20.16 350 Milyon İnsan Krizle Karşı Karşıya 

68 Yeni Şafak 05.20.16 Dünya'nın Gözü Bu Zirvede 

69 Yeni Şafak 05.26.16 Suriyeli Beddur Türkiye'de Yaşama Tutundu 

70 Yeni Şafak 06.02.16 Haleplibahçe Moziakleri' Hayat Buluyor 

71 Yeni Şafak 06.02.16 Suriyelilerin Kaldığı Ev Çöktü: 10 Yaralı 

72 Yeni Şafak 06.08.16 Şanlıurfa'da Suriyelilere 135 Buzdolabı Verildi 

73 Yeni Şafak 06.14.16 Kahramanmaraş'ta Kardeşlik İftarı 

74 Yeni Şafak 06.20.16 CHP'den Yeni Bakanlık Önerisi 

75 Yeni Şafak 06.20.16 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak 

76 Yeni Şafak 06.20.16 Suriye'nin Acı Bilançosu: 13 Milyon Mülteci 

77 Yeni Şafak 06.26.16 Emine Erdoğan Suriyeli Sığınmacılara İftar Verdi 

78 Yeni Şafak 06.26.16 Suriyeliler Sevindi 

79 Yeni Şafak 07.02.16 Suriyeli Mültecilere Vatandaşlık Müjdesi 

80 Yeni Şafak 07.14.16 "Suriyeli Sığınmacılara Vatandaşlık Verilmesi" Tartışması 

81 Yeni Şafak 07.14.16 Bakan Ala'dan Suriyelilere Vatandaşlık Açıklaması 

82 Yeni Şafak 07.14.16 Başbakan Yıldırım: Esed Değişmeli 

83 Yeni Şafak 07.14.16 BM'den Suriyelilere Vatandaşlık Açıklaması 

84 Yeni Şafak 07.14.16 Bu Ülkeye Hizmet Etmek İstiyorum 

85 Yeni Şafak 07.14.16 Eskişehir'de Bin 732 Suriyeli Yaşıyor 

86 Yeni Şafak 07.14.16 Kurtulmuş: Henüz Tamamlanmış Bir Çalışma Yok 
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87 Yeni Şafak 07.14.16 Nefret İttifakı 

88 Yeni Şafak 07.14.16 Suriyeliler İş Piyasasına Nitelik Katar 

89 Yeni Şafak 08.02.16 Türkiye'deki Suriyeliler Demokrasi Nöbetinde 

90 Yeni Şafak 08.08.16 İç Savaştan Kaçtı Darbe Girişiminde Yaralandı 

91 Yeni Şafak 08.08.16 

MEB Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı! Öğretmen 

atamaları ne zaman? 

92 Yeni Şafak 06.20.16 Suriye’nin Acı Bilançosu: 13 Milyon Mülteci 

93 Yeni Şafak 08.26.16 Muhacirkent'i Kurmaya Hazırız 

94 Yeni Şafak 08.26.16 Suriyeli 10 bin Çocuğa Dondurma 

95 Yeni Şafak 08.26.16 Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Halep'e Yardım 

96 Yeni Şafak 09.08.16 Eve Dönüş 

97 Yeni Şafak 09.20.16 

Erdoğan BM'de Seslendi: Dünyayı 5 Ülkeye Mahkum 

Edemezsiniz 

98 Yeni Şafak 09.20.16 Gurbette Ders Zamanı 

99 Yeni Şafak 09.20.16 Nitelikli Sığınmacıya İş 

100 Yeni Şafak 09.20.16 Terzioğlu, BM Üyelerine Suriyeliler İçin Seslendi 

101 Yeni Şafak 09.26.16 Çelik: AB'nin Para Aktarma Mekanizmalarından Şikayetçiyiz 

102 Yeni Şafak 10.02.16 Ege'de 40 Sığınmacı Yakalandı 

103 Yeni Şafak 10.08.16 Suriyeli Öğrenciler İçin Türkçe Kursu Açıldı 

104 Yeni Şafak 10.14.16 Cerablus'a Dönüşler Sürüyor 

105 Yeni Şafak 10.14.16 Suriyelilere Çöpten Yuva Kuruyor 

106 Yeni Şafak 10.26.16 20 Milyon Suriyeli'nin Problemi Masada 

107 Yeni Şafak 10.26.16 Suriye'de Cerrah Türkiye'de Öğretmen 

108 Yeni Şafak 11.08.16 Suriyelilerin Sağlık Hizmeti Böyle Karşılandı 

109 Yeni Şafak 11.14.16 Amazon Kraliçeleri Dünyaya Açılıyor 

110 Yeni Şafak 11.14.16 Geri Çevrileceğimizi Hiç Düşünmedik 

111 Yeni Şafak 11.14.16 Gözlerini Görenler İnanamıyor 

112 Yeni Şafak 11.20.16 Göçmen Ötekinin de Ötekisi 

113 Yeni Şafak 11.26.16 Avrupa'yı Bitirir 

114 Yeni Şafak 12.08.16 AB Göçmen Antlaşmasına Uymuyor 

115 Yeni Şafak 12.08.16 Suriyeli Bakkalı Sigara İçin Katlettiler 

116 Yeni Şafak 12.08.16 Suriyeli İş Adamları 1 milyon Dolar Bozdurdu 

117 Yeni Şafak 12.14.16 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haleplileri bağrımıza basmaya 

hazırız 

118 Yeni Şafak 12.14.16 Rahatlama 6 Ay İçerisinde Olacak 

119 Yeni Şafak 12.20.16 Suriyelilerin Sağlığı Emin Ellerde 

120 Yeni Şafak 12.26.16 

Emine Erdoğandan Dünya Liderlerinin Eşlerine 'Suriye' 

Mektubu 

121 Yeni Şafak 12.26.16 Yaralarını Sarıp Kendi İşini Kurdu 
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